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Odovzdať posolstvo cez spev
Rozhovor so speváčkou Silviou Buissetovou z Francúzska, ktorá venovala svoj
spev na oslavu Boha, cez piesne sv. Terézie
z Lisieux.
str. 4

V škole sv. Teré
zie z Lisieux
„Všetci svätí tam hore sú moji «malí»
príbuzní.“ Také sú slová sv. Terezky od Ježiška
a svätej Tváre. Zomrela len ako dvadsaťštyri
ročná. V októbri 1997 bola vyhlásená za
učitelku Cirkvi. Sv. Terezka je nám blízko. Chce
nás učiť, chce nás viesť. Vstúpme teda do jej
školy.
str. 4-5

Ekumenická boho
služba sloua
O tom, že šlo o zaujímavý projekt svedčí
i to, že na organizovaní stretnutia participo
vali predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi,
Rímskokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi,
Bratskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi augsburs
kého vyznania.
str. 6

úmysel
apoštolátu modlitby
• Aby sa slávenie Jubilea stalo pre
všetkých ľudí dobrej vôle zdrojom novej
angažovanosti za ochranu a podporu
ľudského života.
• Aby sa rešpektovala dôstojnosť detí
a aby prestali všetky formy zneužívania
detí.

10-te výročie
založenia SZŠ
sv. Bažila Velkého
O
tom, že slovenské školstvo nemusí mať
len úpadkový charakter svedčí aj Stredná
zdravotnícka škola sv. Bažila Velkého v Prešove
str. 10-11

úvodník

Mgr. Ján Zavacký
generálny vikár Prešovskej
eparchie

Aké paradoxné a nepochopiteľné m uselo
Veľký francúzsky učenec a zbožný kresťan
Blaise Pascal vyslovil zaujím avú myšlienku: byť v tom to ukrižovanom Ježišovi vidieť kráľa!
„N áboženským pravdám verím preto, že sú A p re d s a ... P ilá ta o n ed lh o zbavili tró n u ,
vyhnali a nakoniec sa jeho život končí sam o
nepravdepodobné, že sú paradoxné.“
K to m u to výroku ho viedla prao b y čajn á vraždou. M ocného a hrdého Tibéria, za vlády
skúsenosť, že hoci pozem ské veci sa zdajú k to ré h o b o l J e ž iš u k riž o v a n ý , z a b ili vo
celkom isté a bezpečné - predsa sa pom inú. vlastnom dome.
A Ježiš? ...vstáva z mŕtvych, znovu prichá
N aopak, náboženské veci, čo ako sa zdajú
dza a hovorí: „Daná m i je všetka m oc na nebi
nem ožné, zostávajú.
Keď dnes rozmýšľam e o K ristovi Kráľovi i na z e m i“ (M t 28, 18). Do sveta posiela 12
a pýtam e sa, v akom zm ysle bol, alebo je n e v z d e la n ý c h m u žo v b ez m a je tk u a bez
naozaj kráľom, ako je to s jeho kráľovstvom zbraní, aby kázali o jeho kráľovstve. Akú mali
a či má náboženstvo šancu do budúcnosti, šan c u n a ú sp ech ? A p re d sa je dnes k re s
m ôžem e b ad a ť čo si p o d o b n é . Aký to m á ťanstvo rozšírené po celom svete. A dejiny idú
zmysel uctievať, hovoriť o Ježišovi ako o k rá ďalej. Padajú ríše, rúcajú sa tróny, m ocnári sú
ľovi dnes pri vstupe do nového tisícročia? zbavení moci a Cirkev - Kristovo kráľovstvo
Kráľovstvo Kristove je čosi zvláštne v tom , že - odoláva. Prichádzajú diktatúry našich čias,
ono nie je z to h to sveta. T ento sviatok je novopohanstvo a ateizm us, ale ani tí, ktorí
pom erne nový. Zaviedol ho pápež PIUS XI. tvrdili, že náboženstvo je ópiom ľudstva, toto
v roku 1925. Keď za lo ž il V ýchodný ú stav n á b o ž e n stv o nezničili. O no sa to tiž nedá
v Rím e, z a sv ä til ho K ristovi K ráľovi. Pri zavrieť za mreže ani do pracovných táborov.
zriaďovaní kaplnky, ktorá m ala byť vo východ N em ožno ho zbaviť jeho príťažlivej a p re
nom štýle, bol do čela tejto kaplnky um iest nikavej sily.
A tak po celom svete každú štvrťhodinku
nený obraz K rista ako P antokrátora, Vládcu
neba a zeme, ktorý je znám y z kopúl rímskych znie znelka Kristus víťaz, Kristus náš Kráľ,
bazilík. Je to najstarší obraz K rista vôbec, od K ristu s n áš v o d c a . K ristu s, te d a p re d s a
čias, kedy sa začali slobodne stavať chrám y kraľuje, aj keď sa to zdalo paradoxné. Preto
v Rímskej ríši. V šim nim e si n ajsk ô r p o d i hľadím e do b u d ú c n o sti s n ád ejo u , verím e
vuhodné proroctvá o ňom. Je ich viac a hovo „nepravdepodobným “ náboženským pravdám.
ria o vzťahu k očakávaném u M esiášovi, že Aj svet raz spozná, že všetko sa v ňom mení,
vyjde z Betlehema a ako vladár bude vládnuť len Boh a jeho posolstvo ostávajú bez zmeny.
nad svojím národom (porov. M ich 5, 1 a Mt Spozná, že všetci svetskí páni a vladári sú len
2, 6), že všetci králi zeme sa mu budú klaňať dočasu, ale Boh, ten je naveky. A napokon
a všetky národy mu budú slúžiť (porov. Ž 72, uverí, že Kristus je Kráľ, tak ako bol, je a vždy
11), že bude vládnuť od m ora až k m oru a od bude. Nech obraz Krista P antokrátora hlása
veľkej rieky až do končín zeme (porov. Ž 72, všetkým ľudom, všetkým ďalším pokoleniam,
8). A Panne M árii anjel povedal, že jej syn že existuje Božia Prozreteľnosť, bez ktorej ani
bu d e veľký, d o s ta n e tró n svojho p ra o tc a vlas z hlavy nespadne.
Vráťme sa ku Kristovým zásadám , k životu
D á v id a a je h o k rá ľo v stv u n e b u d e k o n ca
podľa Evanjelia odpúšťať, neodsudzovať, ale
(porov. Lk 1, 32-33).
N ád h ern e povedané! S plnili sa? Z a u jí milovať a tým sa môže zmeniť celý svet v Božie
kráľovstvo. Lebo život podľa Krista, ale bez
mavým spôsobom , ale splnili.
Ježiš prišiel, narodil sa v Betleheme, no nie je h o večnej a živej p ríto m n o sti, bez jeh o
na mieste, kde by sa čakalo narodenie kráľa, m ilosti, by bol len lacný idealizm us - iba
ale v m aštali. Prišli sa mu pokloniť traja králi, Kristus živý a večne prítom ný v nás, v našom
ale v podstate išlo len o vznešených a m úd živ o te , v n a š ic h p ro b lé m o c h , je n á d e jo u
rych učencov. D okonca pred jedným z kráľov a istotou aj pre nové tisícročie. Amen.
- pred H erodesom - musel utekať. M al dostať
trón a vládnuť, no zatiaľ nenachádzal m iesto,
kde by hlavu sklonil.
N am iesto kráľovskej koruny mal na hlave
korunu z tŕnia a nam iesto pocty, stál s putam i
na rukách celý dobitý pred Pilátom a musel
počúvať slová plné p o h ŕd a n ia . A výsm ech
pokračoval, keď mu na kríž dali nápis: „Ježiš
N azaretský, žid o vský kráľ“ (Jn 19, 19). Nikto
sa k nem u v tú chvíľu nehlásil, iba zločinec
vedľa neho ho uznal za kráľa a prosil, aby si
na n eh o s p o m e n u l, keď b u d e vo svojom
kráľovstve (porov. Lk 23, 42).

rozhovor

Rozhovor s francúzskou speváčkou SiMou Buissetovou
Strhujúci spevácky výkon, entuziazmus,
sympatické a nevtieravé vystupovanie, takto
by sa dala charakterizovať francúzska
speváčka Silvia Buissetová, ktorá venovala
svoj spev na oslavu Boha, cez piesne sv.
Terézie z Lisieux. Svoje vystúpenie v Prešove
nezrušila, hoci silná nádcha jej dovoľovala
spievať len s maximálnym vypätím síl.
Napriek únave z vystúpenia a chorobe
bola okamžite ochotná podeliť sa so svojou
skúsenosťou pre náš časopis.
ä Na Slovensku nie ste častým hosťom.
Comu vďačíme za to, že ste vystúpili práve
tu, v Prešove?
Máte pravdu, na Slovensku ma nie je
možné vidieť často. Som tu vďaka Komunite
Blahoslavenstiev, do ktorej patrím, som jej
členkou a ktorá ma pozvala, aby som prišla
sem.

Ä) Spievate piesne sv, Terézie z Lisieux,
čo vás motivovalo k tomu, že ste si vybrali
texty práve tejto svätice?
Nemôžem povedať, že by som si ju
vybrala ja. Skôr je to tak, že si ma vyvolila
sv. Terezka. Začalo to jej stým výročím smrti,
kedy bola vyhlásená za učiteľku Cirkvi.
Stretla som sa s ňou v Lisieux, kde momen
tálne žijem. Tam som pocítila jej volanie.
Co zohrala sv. Terézia vo Vašom
živote?
Neviem určiť, akú úlohu má v mojom
živote, ale viem, že v ňom je. Ťažko mi je
definovať, aké poslanie zohráva, je však
mojou sprievodkyňou. Dáva mi riešenie, ako
byť šťastnou v tejto dobe. To
znam ená, že m ám zostať
malá, nesnažiť sa byť nejakou
velkou, slávnou, ako to ponúka
dnešný svet, ale naopak byť
malá, ako bola sv. Terezka.
ä

Dá sa stav duše a mysle
vyjadriť hlasom, gestami?
Určite áno. Ba dokonca si
myslím, že je to intenzívnejšie
vyjadrenie toho, čo chceme
povedať, či odovzdať. Cítim,
že Boh to dáva cez takýto
spôsob vyjadrenia, priamo do
sŕdc ľudí.
A> Pôsobíte vyrovnane,
pokojne, sebaisto, odkiaľ čer
páte silu?
Nie som si istá sama sebou,
ale Bohom. Preto nem ám
nikdy strach pred tým, ako
mám spievať. Ak spievam, tak
preto, že to Pán chce. A keď to
teda On chce, predpokladám,

GO

že mi dá silu, aby som odovzdala ľudom
Jeho posolstvo cez môj spev. Viem, že keď
spievam, tak sa to tých ľudí dotýka, i keď
mám takýto naštrbený hlas. Zo skúsenosti
poznám, že je to tak.
A Čfm sa líši francúzske „publikum“ od
slovenského?
Rozdiel je iba v tom, že Francúzi priamo
chápu, čo spievam, keďže rozumejú slovám.
Ale pokiaľ ide o dušu, tam rozdiel neexistuje.
Rovnako sa to dotýka všetkých. Môžem
povedať, že je to podobné na celom svete.
Keď sa Boh chce darovať cez slová sv.
Terezky, tak potom ani jazyková bariéra nie
je prekážkou.
Aký máte najsilnejší zážitok z Vášho
speváckeho účinkovania?
Vystúpenie je stále rovnako silné, pretože
sa zakaždým deje niečo pekné v srdciach
ľudí. A že je to silné, veľmi intenzívne cítim
a vnímam.

CO

DÔVERA - «VŠETKO
JE MILOSŤ».

Sv. Terezka predvídala, že po
smrti sajej misia len začne. Veľmi
trpela pre to, že ľudia prichá
dzajú k Bohu v STRACHU.
G O Túžila, aby všetci mohli spoznať
Božiu lásku; túžila ukázať ľuďom
dôveru, radosť, s akou majú
k nemu prichádzať. „K ed Boh
vyslyší moje želania, moje nebo
sa bude odohrávať do konca
sveta na zemi. Hej, chcem stráviťsvoje nebo
tým, že budem robiťna zemi dobro. “A ona
skutočne verila, že Boh splní K AŽD Ú jej
túžbu. I takú napohľad bláznivú. „V nebi
musíBoh splniťmoje želania, lebo na zemi
som nikdy nekonala podľa svojej vôle. “
(s. 263). Božie kráľovstvo je uprostred nás!
Keď sme zhrom aždení v mene Božom,
v modlitbe, v chvále, v dôvere, v úprimnosti,
v jednoduchosti Božích detí. Duchovné
detstvo je silou evanjelia. Je to sila, ktorá
mení ľudské srdcia. Stačí uveriť. Nie je to
niečo, čo si treba zaslúžiť. Je to ZADARMO.
Boh nám chce dať množstvo milostí; nie
kvôli nášm u veku, inteligencii, dobrým
skutkom... On „plytvá“ svojimi milosťami
len preto, že sme jeho deti. A on je ten naj
lepší Otec. „Boh mrhá svojimi najväčšími
pokladmi a dáva nám ich zadarmo, “(s. 40).
Od nás požaduje len vieru v jeho prisľú
benia, dôveru, cez ktorú dostaneme všetky
milosti, vďaka ktorej sa môžeme stať svätí.
„K ed som pochopila, že to najmenšie
nedokážem vykonať z vlastnej sily, moja
úloha mi (...) už nepadla ťažko. Cítila som,
že dôležité je jedine to, aby som sa stále
zjednocovala s Ježišom a že «to ostatné
dostanem navyše». Moja nádej vskutku
nebola nikdy sklamaná, “(s. 36). Evanjelium

A> Cím Vás zaujal Prešov?
V tomto meste cítiť, že je tu Cirkev veľmi
živá a to ma napĺňa najsilnejšími dojmami.
Dotýka sa ma, ako ľudia na tomto stretnutí >
prežívali svoju vieru.
A Vaša evanjelizácia spočíva v speve.
Ako Vy vnímate svoje poslanie evan
jelizovať?
Spev je čosi, čo ma úplne presahuje.
Vnímam ho ako dar, ktorý je daný Bohom,
ale výlučne iba pre jeho službu. Ak by nebol
preňho, neznamenal by vôbec nič.
ä ) Adriana Dolinská

M edzi nebom a zemou je
veľmi pekné a hlboké puto. Svätí
sú nám blízko. „ Verím, že svätí
majú velký súcit s našimi bie
dami. Pripomínajú nám, že oni
boli takisto krehkí a smrteľníako
my. Dopúšťali sa tých istých
chýb, prestáli tie isté boje. Ich
bratská láska bude ešte väčšia,
ako bola na zemi. Preto nás
neprestanú ochraňovať a prosií
za nás. Všetci svätí tam hore
sú m oji «malí» príbuzní. “ (s.
158). Také sú slová sv. Terezky od
Ježiška a svätej Tváre. Zomrela
len ako dvadsaťštyriročná, nikdy
neštudovala teológiu, a predsa
bola v októbri 1997 vyhlásená za
učitelku Cirkvi. Sv. Terezka je
nám blízko. Chce nás učiť, chce
nás viesť. Vstúpme teda do jej
školy.

SfOVO 5
nie je komplikovane'. To my sme kom
plikovaní. My sa uzatvárame do seba, do
ľudského zmýšľania. To, čo nám chýba,
nemá byť dôvodom k malomyseľnosti.
Naopak. Malo by nás povzbudzovať k to
mu, aby sme sa s dôverou obrátili na
nebeského Otca. Nie naše úsilie je potrebné.
Nikdy by nebolo dostatočné. Je to Božia
záležitosť. Ak by sme svätosť vnímali len ako
morálny pokrok a snažili sa oň vlastným
úsilím, buď by sme upadli do pýchy (JA som
to dokázal) alebo do malomyseľnosti
(nedarí sa mi to, som neschopný). To Boh
koná, nie my. A Boh dáva VŠETKO VŽDY
ZADARMO! Také by malo byť predo
všetkým smerovanie našej modlitby. Možno
máme často dojem, že unavujeme Boha.

je nedostatok dôvery, keď klesáme, keď sa
znepokojujeme. Keď neveríme, že on nám
môže pomôcť!... a on tak veľmi túži zahrnúť
nás svojou láskou a pozornosťou. Veď sám
je Láska! V každej chvíli sa môžeme oprieť
o Pána, vo všetkých okolnostiach môžeme
s ním rátať. Máme na to plné právo. Tak,
ako dieťa má právo na lásku svojho otca, aj
my máme právo sa v každej chvíli dožadovať
Božej lásky. On neustále koná. Chce mať
z nás nádherné bytosti, chce nás pretvárať.
A ktivita je v jeho rukách. Byť Božím
dieťaťom je veľmi jednoduché.

«MOJÍM POVOLANÍM
JE LÁSKA!»
cítim v sebe povolanie bojovníka,
kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka... Cítim
túžbu vykonaťpre teba, Ježiš, všetky najhrdinskejšie skutky... chcela by som osvecovať
duše ako proroci, učitelia Cirkvi, mám
povolanie byt apoštolom... Chcela by som
prejsť p o celej zemi, hlásať tvoje meno a
zasadiť na pôde neveriacich tvoj slávny kríž,
ale jedno misijné pole by mi nestačilo;...
Keď mi pri rozjím aní moje túžby spô
sobovali opravdivé muky, otvorila som listy
sv. Pavla a hľadala som odpoveď. Do očí mi
padla 12. a 13. kapitola z prvého listu
Korinťanom... Konečne som našla pokoj...
Pochopila som, že Cirkev má telo zložené
z rozličných údov... pochopila som, že
Cirkev má srdce a že toto srdce horí láskou.
Pochopila som, že iba láska udržuje údy
Cirkvi v činnosti. K eby láska vyhasla,
apoštoli by nehlásali evanjelium, mučeníci
by sa zdráhali prelievať svoju krv... Koneč
ne som našla svoje povolanie! Mojím
povolaním je láska! “ (sv. Terézia z Lisieux)

Sy Terézia - 15-ročná
Toto zmýšľanie však nie je správne. Rodičia
radi počúvajú svoje deti. Boh je náš Otec.
Je dôležité žiť neustále vo vedomí «Som
Božie dieťa». „Poviem Bohu celkom jedno
ducho to, čo mu chcem povedať, bez
pekných fráz, a vždy mi rozumie... Boh sa
nikdy neunavípočúvať ma, keďmu celkom
jednoducho rozprávam o svojich starostiach
aradostiach, ako keby ich nepoznal.“(s. 63).
Čo však Boh žiada odo mňa? Nie to, že
mám byť hneď dokonalý. „Keď sa Bohu
zachce pekných myšlienok a vznešených
pocitov, má na to svojich anjelov... Mohol
dokonca stvoriť také dokonalé bytosti, ktoré
nemajú ani jedinú slabosť našej priro
dzenosti. Ale nie, on sa teší biednym, malým
tvorom, slabým a odkázaným na pomoc...
To sa mu nepochybne viac páči!“ (s. 23)
Neznamená to, že nemáme túžiť po svätosti.
Naopak, je potrebné rásť k dokonalosti. Ale
to, čo Boh od nás bezpodmienečne žiada je
naša úplná dôvera. A čo ho najviac zraňuje,

Ale ak chceme evanjelium žiť v praxi,
musíme ho najprv spoznať a svoje poznanie
neustále prehlbovať. Dnešní kresťania sa
mnohokrát vyhovárajú, že nemajú čas čítať

Problém om dnešnej doby je, že sa
vzďaľuje od Boha. Ak spoločnosť žije podľa
evanjeliových zásad, stáva sa
ľudskejšou. Preto sa pre
každého kresťana stále nalie
havejšou stáva povinnosť
ohlasovať Krista. Ohlasovať
však neznemená len „hovoriť“.
Veľavravným je príklad sv.
Terezky, ktorá bola spolu so sv.
Františkom Xaverským vyhlá
sená za patrónku misií, hoci
od svojich pätnástich rokov
ani raz neprestúpila múry
kláštora v Lisieux. V čom
spočívalo jej misijné dielo?
V láske! V modlitbe, v obeto
vaní sa, v túžbe, v dôvere... Ak
sa v súčasnosti stále viac zdô
razňuje misijný rozmer Cirkvi,
má sa na mysli práve toto.
Každý, kto je pokrstený, má
povinnosť ohlasovať vieru
v Krista, povinnosť vydávať
svedectvo o evanjeliu.

Sv. Terézia - 13-ročná
si Božie slovo. Čas najedlo má však každý
- musí si ho nájsť, aby mal životnú vitalitu,
aby bol zdravý, schopný pracovať... Božie
slovo je potravou pre náš duchovný život.
Ak ho pravidelne neprijímame do svojho
života, naša duchovná vitalita klesá,
stávame sa slabí... Nečudujme sa potom, že
nemáme silu. Nikdy nemôžeme dať to, čo
nemáme. Čo však v sebe máme? Určite je
toho veľa, mnoho protirečení, mnoho za a
proti, mnoho otázok i argumentov, a teda
m noho nepokoja. Náš ľudský úsudok
nestačí, aby sme dosiahli vnútornú har
móniu. „Pretože Ježiš opäť vstúpil na
nebesia, môžem ho nasledovať iba podľa
stôp, ktoré zanechal. Ale aké žiarivé sú tieto
stopy, aké príjemné fluidum majú! Stačími
len pozrieť sa do sv. evanjelia
(...) a viem, ktorým smerom
mám bežať.“ (s. 96) Božie
slovo je skutočne riešením
všetkého, čo je v nás.
Myšlienky sv. Terézie z Li
sieux použité z knihy: Stertenbrink, R.: Iba láska, Alfa,
Bratislava 1991.
Podľa prednášok Jasquesa
Philippa (Francúzsko), ktoré
odzneli na evanjelizačnom
stretnutí s Komunitou Blahoslavenstiev, spracovala a myš
lienkami sv. Terézie doplnila
Valéria Juríčková.
Pokračovanie
v budúcom čísle
S v. Terézia ako Johanka z Arcu

Ekumenická bohoslužba slova
pre zbližovanie líidí
Presne o 15, 30 hod. 26. 10.
sa v chráme Kráľovnej pokoja na
sídlisku III. v Prešove otvorili

predstavitelia Gréckokatolíckej
cirkvi, Rímskokatolíckej cirkvi,
Pravoslávnej cirkvi, Bratskej
cirkvi a Evanjelic
kej cirkvi augsburs
kého vyznania.
Cieľom stretnutia
m alo byť nielen
zblíženie ľudí rôz
nych vierovyznaní,
ale i spojenie dvoch
vzájom ne vedľa
seba pôsobiacich
pólov - učiteľa
a študenta. O bo
hoslužbu slova
prejavilo záujem
i M estské z a stu 
piteľstvo v osobe
primátora Ing. Jura
ja Kopčáka. V chrá
me vládla atmosféra
pokoja a vzájomnej
otvorenosti pre
dialóg.
Po prečítaní
evanjelia začal prí
hovor
správca
gréckokatolíckej
farnosti Prešov Sekčov, o. Vasiľ
dvere pre študentov a vyuču Kormaník, v ktorom uviedolpojúcich, pri príležitosti začiatku trebu syntézy vedy a viery: „Časť
akademického roka 2000/2001. poznatkov získavame vedou,
aby spoločne slávili ekumenickú časť vierou. Kde je tu rozpor?
bohoslužbu slova-Veni sancte. Študovať a veriť má byť takou
Pripravilo ju Ekumenické spolo sam ozrejm osťou ako dýchať
čenstvo po dohode s predsta vzduch.“ Zároveň uviedol, že
viteľmi vedenia Prešovskej uni nem ám e zabúdať na pomoc
verzity a Fakulty výrobných Svätého Ducha.
technológií Technickej univer
Na zdôraznenie týchto slov
zity. O tom, že šlo o zaujímavý zaznela časť Akatistu k Svätému
projekt svedčí i to, že na organi Duchu, pod vedením rektora
zovaní stretnutia participovali kňazského seminára Petra Pavla
Gojdiča v Prešove, o. Voj
techa Boháča, kde pôso
Cieľom stretn u tia malo
bivo vynikli hlasy grécko
byť nielen zblíženie ľudí katolíckych bohoslovcov.
Zo strany študentov
rôznych vierovyznaní,
a vyučujúcich boli vyslo
ale i spojenie dvoch
vené prosby o vzájomné
vzájomne vedľa seba
pochopenie oboch strán,
o dodržiavanie kresťan
pôsobiacich pólov ských a ľudských hodnôt.
učiteľa a študenta.
Z radu akademických či

niteľov, prostredníc
tvom Doc. ThDr. Im
richa Belejkaniča,
CSc. z Pravoslávnej
bohosloveckej fakulty
odznelo: „Je dobré, ak na pôdu
univerzity vstupuje Cirkev so
svojimi zásadami, pretože vždy
boli diferencované veda a teo
lógia. Cirkev však môže priniesť
veľa hodnotné
ho do medzi
ľudských vzťa
hov. Teológia
prináša odpo
vede na otázky
človeku, ktorý
je vzdelaný, sčí
taný, ale ktorý
nevie odpove
dať na javy
a krízy, ktoré
musí počas ži
vota riešiť. Je
len na nás kres
ťanoch, aby
sme nezostali
len pri frázach
a naplnili slo
vá: «Vy ste soľ
zeme» (M t 5,
13). Súčasný
človek totiž od nás očakáva pre
dovšetkým skutky a svedectvá.“
Na záver správca farnosti Pre
šov - Sídlisko III., o. Stanislav
Stolárik predniesol prosbu o po
koj s kvalitatívnymi rozmermi.
„Aby akademické obce reprezen
tovali pokoj zo svojej pozície,
aby sme boli všetci blahozvest-

cami pokoja.
Preto sa obraciame k Tebe
Pane, daruj
nám svoj po
koj...“ Po tejto prosbe si všetci
na potvrdenie povedaného po
dali ruky. Znak pokoja si dali
navzájom reprezentanti vedy
a jej prijímatelia. Otec Stolárik
poprial študentom dobré znám
ky a vyučujúcim dobré perá.
Z vydareného podujatia, ktoré
by si zaslúžilo, aby malo pokra
čovanie, sme odchádzali so slo

vami piesne v mysliach: „Pôj
deme verne spolu, podaj mi svo
ju dlaň, budeme ľuďom hlásať
radostnú zvesť nádeje, že náš
Pán kráča s nami, že náš Pán
s nami je, že nás všetkých ne
konečne miluje.“
-adSnímky: archív autorky

Slovo 7
Priateľstvo s Bohom zaisťuje
neporušiteľnosť a večný život.
Na začiatku Boh nestvoril Ada
ma preto, lebo potreboval člo
veka, ale aby mal koho zahrnúť
Posol, ktorý dobehne z bo niť z písaného slova na hovo livosť. Láska manželská je v svo láskou. Lásku preukazuje tým,
jiska do mesta, nezačne hneď na rené slovo a stalo by sa jedným jej podstate láskou príťažlivou. ktorí mu slúžia, ktorí ho nasle
námestí rozprávať ako tam bolo hlasom, potom by tento hlas Sväté písmo skutočne rozpráva, dujú, ale žiadny úžitok z nich
od začiatku do konca, ale ide silnejší ako hukot mora volal: že Boh je „Bohom žiarlivým.“ nemá, pretože je dokonalý a nič
(Ex 20, 5; Dt 4.
priamo k veci
24; Ez 8, 3-5).
a niekoľkými slo
Žiarlivosť u člo
vami podá sprá
N a za č ia tk u Boh
veka prezrádza
vu, ktorú má na
n estvo ril A d a m a p re to ,
jeho slabosť. Bo
srdci, a na ktorú
žia žiarlivosť je
všetci čakajú.
lebo p o tre b o v a l človeka,
znakom lásky
Svätý Pavol sa
ale a b y m al koho
a horlivosti, nie
na začiatku listu
nedokonalosti.
k Rimanom
zah rn úť láskou.
V
zjavení svo
správa podobne.
jej lásky Boh sú
On prichádza
časne odhaľuje
ako posol naj
aj svoju pokoru. On člo nepotrebuje... Pred nepresväčšej udalosti
veka hľadá, ustupuje mu, kúmateľným tajomstvom Božej
na svete, najkraj
odpúšťa a vždy je pripra lásky pochopme úžas žalmistu:
šieho víťazstva
vený začať odznovu. Boh „...čože je človek, že naň pa
a ponáhľa sa,
človeka miluje a zamilovať mätáš, a syn človeka, že sa ho
aby podal túto
sa, to je akt pokory. Jeho ujímaš?“ (Z 8, 5).
správu: „V šet
Rozjímanie o Božej láske
láska je sam a nezištná:
kým, čo sú v Rí
miluje nie preto, aby bol prostredníctvom štúdia Svätého
me, Bohom mi
doplnený, ale aby doplnil; písma je najdokonalejšou ško
lovaným, po vo 
nie preto, aby sa usku lou, v ktorej sa sami učíme milaným svätým :
točnil, ale aby uskutočnil. , lovať. Ak vidíme aká je Božia
„Milosť vám
Miluje, pretože dobro sa láska - silná, vytrvalá, nezištná,
a pokoj od Boha,
nášho Otca, i od Pána Ježiša „Boh vás miluje“. Ježiš je hla chce rozdávať. V tom je jedi nežná - objavujeme, aká má byť
Krista.“ (Rim 1, 7). Na prvý som celého Svätého písma, keď nečnosť a neopakovateľnosť láska ľudská: ako má milovať
pohľad to môže vyzerať ako poz hovorí: „Veď O tec sám vás Božej lásky. Keď Boh miluje, otec, m atka, m anželia, ako
drav v úvode listu. Ale tento miluje“(Jn 16,27). Výraz „milo nehľadá svoju slávu, alebo lepšie máme milovať Boha a ako blíž
neobsahuje správu. Pre nás vaní Bohom“ (agapemenoi tou povedané: áno, hľadá svoju neho. Keď sa jedná o Božiu
kresťanov je to správa, ktorá Theou) znam ená, že rímski slávu, ale tou slávou nie je nič lásku, sú to slová takmer vždy
nám hovorí, že sme milovaní kresťania sú naplnení Izraelom, iné ako nezištná láska k človeku. živým Božím hlasom, on roz
Bohom, že bol uzavretý mier Izrael je ľud milovaný Bohom. Svätý Irenej povedal: „Božou práva priamo.
medzi nebom a zemou, a že sme Božia láska alebo Otcovská slávou je živý človek.“
Pavol Petrisko
pod Božou milosťou. Láska, láska nabáda a povzbudzuje;
milosť a mier sú slová, ktoré otec chce, aby jeho syn
tvoriajadro evanjeliových správ. plne rástol a vyzrel. Pre
Výraz „Božia láska“ má dva to je ťažké chváliť svojho
veľmi odlišné významy: v jed syna v jeho prítomnosti.
nom je Boh objektom a v dru M á strach, aby si syn
hom subjektom, jeden označuje neuvedom oval, že je
našu lásku k Bohu a druhý lásku dospelý a nerobil ďalšie
Boha k nám. Ľudský rozum pokroky. Naopak, často
dáva vždy prednosť prvému ho napom ína: „Je na
významu, t. j. „povinnosti“ vašu nápravu, čo zná
milovať Boha. Na Božej láske šate. Boh s vami za 
nie je najdôležitejšie, že človek obchádza ako so synmi.
miluje Boha, ale že Boh miluje A ktorého syna by otec
človeka a miloval ho ako prvý: nekarhal?“ (Heb 12, 7).
„Láska je v tom, že nie m y sme „Lebo koho Pán miluje,
milovali Boha, ale že on miloval toho tresce, a šľahá kaž
nás a poslal svojho Syna ako dého, koho prijíma za
zmiernu obetu za naše hriechy. “ syna.“(Heb 12,6). Člo
(1 Jn 4,10). Celé Sväté písmo - vek má tiež skúsenosť
poznamenáva sv. Augustín - len s inými druhmi lásky.
„o Božej láske hovorí“. Keby sa Charakteristickou črtou
mohlo celé Sväté písmo preme manželskej láskyje žiar

Radostná zvesť o Božej láske

duchovne cíta m e

8 SlOVO

Vyber si šťastný život

nikoho nezabijem, nič neu
kradnem..., ide o podstatu,
o to, čo mám vo svojom srdci.
Lebo ak dovolím vojsť do
svojho srdca hriechu, už sa
uberám smerom od Boha. Ak
čo len myšlienkami privolím hriechu, už sa
uberám iným smerom, odvraciam sa od
správnej cesty, ktorú ukazuje Boh, a preto
nijakému kresťanovi by nemalo stačiť kon
štatovanie „veď to ešte nie je ťažký hriech.“
Ak niekto takto zmýšľa, znamená to, že ešte
nepochopil, že každý hriech, hoci len v myš
lienke ničí a kazí život i šťastie človeka. Boh
naozaj nechce, aby jeho deti boli nešťastné.
Boh dal svoje rady ľudom preto, že je tu
niekto, kto im stále našepkáva zlé rady. Boh
dal človeku jasné a zreteľné slovo, aby jeho
slová boli pre človeka vždy oporou. Aby mu

hanbený, keďbudem dodržiavať všetky tvoje
Pán Ježiš hovorí, že ten, kto bude
príkazy. S úprimným srdcom ti chcem dazachovávať prikázania, bude v jeho krá
kovať, že som poznal tvoje spravodlivé
ľovstve veľký (porov. Mt 5, 19). Ja som
výroky. Tvoje ustanovenia chcem zachovať,
naozaj nepočul o nikom, a myslím si, že ani
len ty ma nikdy neopusť.“ (Ž 119, 1-8).
vy, kto by ľutoval, že bol verný Božím
Stáva sa, že človek, ktorý má nejakú
prikázaniam a zachovával ich. Videl som
neresť, žije nedobrým životom. Stráca vieru.
však už veľa slz v očiach ľudí, ktorí ľutovali,
Často nie preto, že by pochyboval, ale preto,
že neboli ochotní počúvať Božie slovo.
že sa mu viera nehodí do jeho životného
Neplnili Božie prikázania a pokazili si tak
štýlu. Každý si musí vybrať: buď Boh s jeho
život. Môžeme si vybrať smrť alebo život.
dobiými prikázaniami a jeho radami, alebo
Vyberme si vždy taký život, aký nám ponúka
to, čo chcem ja. A tak sa niektorí neraz, na
Boh. Život šťastný, spokojný. Vyberajme si
vlastnú škodu, radšej zrieknu Boha a odlo
ho v takej skutočnej slobode, v akej nám ho
žia to, čo im Boh ponú
On predkladá. Verme slovám žalmu, že
ka. Bezbožne konať, ne
blažení sú tí, čo idú cestou života bez
káže nikomu, ani nedáva
„Blažení tí, čo idú cestou života bez
poškvrny, čo kráčajú podľa Pánovho zákona
súhlas k nijakému hrie
poškvrny, čo kráčajú podľa zákona
a celým srdcom ho zachovávajú.
chu. Ano, Boh nikdy ne
Prijímajme teda Božie prikázania s veľ
Pánovho.
bude schvaľovať nijaké
kou vďačnosťou voči Bohu a s radosťou
B
lažení
tí,
čo
zachovávajú
jeho príkazy
zlo, a preto Boh je pre
v srdci sa dnes nanovo, s novým odhod
človeka, ktorý chce žiť ne
a celým srdcom ho vyhľadávajú. To sú tí,
laním rozhodnime riadiť sa Božími radami.
poriadne, veľkou výčit
Povzbudením a modlitbou nám môžu byť
čo nepáchajú neprávosť a idú jeho
kou. Boh však násilne
slová žalmu:
cestam i.“ (Ž 119, 1-8).
nikoho nenúti, aby bol
„Blažení tí, čo idú cestou života bez
dobrý, spravodlivý, aby
poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
plnil prikázania. Boh
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
nebude človeka držať reťazami, ani si neželá, pomohli v každej dileme, chaose názorov,
a celým srdcom ho vyhľadávajú. To sú tí čo
aby sa evanjelium, či prikázania plnili v ktorých sa človek ocitne. Aby mu boli
nepáchajú neprávosť a idú jeho cestami. Ty
formálne. Aby sme ich zachovávali len majákom, ked na dušu padá tma; aby mu
si dal príkazy, aby sa verne plnili. Kiež by
navonok. Ježiš potvrdil platnosť Božích pri vždy ukázali správny smer.
ma moje cesty viedli tak, žeby som zacho
kázaní a rozširuje ich zachovanie aj v myš
vával tvoje ustanovenia. Veru nebudem za
Ján Zavacký
lienkach a túžbach srdca. Nejde len o to, že
Milosť je priazeň, nezaslúžená pomoc,
ktorú nám dáva Boh, aby sme odpovedali
na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi,
adoptívnymi synmi, účastnými na Božej
prirodzenosti a na večnom živote.
Milosť je účasť na Božom živote. Uvádza
nás do intím
nosti Trojič
ného života:
„Krstom má
kresťan účasť
na milosti Krista, ktorýje hlavou svojho tela.
Ako adoptovaný syn môže teraz v spojení
s jednorodeným Synom nazývať Boha
Otcom.“
Dostáva život Ducha, ktorý mu vlieva
lásku a utvára Cirkev. „Máme rozličné dary
podlá milosti, ktorú sme dostali: či už dar
prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť
v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či pov
zbudzovaťpn povzbudzovaní. Kto teda dáva,
nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech
je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo,
nech to robí radostne“ (Rim 12, 6-8).

Všetci veriaci v Krista akéhokolVek stavu
a postavenia sme povolaní k plnosti kresťan
ského života a k dokonalosti lásky. Všetci sú
povolaní k svätosti. „Vy teda buďte dokonalí,
akoje dokonalý váš nebeský Otec “(Mt 5,48).
Na dosiahnutie tejto dokonalosti máme po
užiť sily, ktoré sme
dostali podľa mie
ry Kristovho daru,
aby poslušní vo
všetkom Otcovej
Pánových slov „po ich ovocí ich poznáte“ vôli, celou dušou sme sa oddali Božej sláve
(Mt 7, 20), uvažujeme o Božích dobro a službe blížnemu. Svätosť Božieho ľudu tak
deniach v našom živote a v živote svätých, prinesie hojné ovocie, ako o tom v dejinách
dáva nám to záruku, že milosť v nás pôsobí Cirkvi vynikajúco svedčia životy toľkých
a pobáda k stále väčšej viere a k postoju svätých.
Mnohí z nich podstúpili veľké mučeníc
dôveryplnej chudoby.
Jedno z najkrajších vysvetlení takéhoto tvo. Toto mučeníctvo je veľkým svedectvom
postoja nájdeme aj v odpovedi sv. Jany o tom, čo dokáže Božia milosť v živote kres
zArcu. Na úskočnú otázku jej cirkevných ťana. Plne tu platia slová sv. Pavla: „ Už ne
sudcov, keď sa jej pýtali, či vie, že je v Božej žijem ja, ale žije vo mne Kristus“(Gal 2,20).
Lebo človek nie je schopný sám svojimi
milosti, odpovedala: „Ak v nej nie som, nech
ma Boh do nej uvedie. Ak v nej som, nech silami vydať takéto svedectvo.
ma Boh zachová.“
Jozeľ Urvinitka

Keďže milosť patrí do nadprirodzeného
poriadku, vymyká sa z našich skúseností
a možno ju poznať iba vierou. Nemôžeme
si teda zakladať na našich citoch, alebo
skutkoch a vyvodzovať z toho, že sme
ospravedlnení, alebo spasení. Ale keď podľa

Božia milosfv živote svätých

životy
farnosti Haňkovice. Od septembra 1938
pôsobil ako katechéta Učiteľského
ústavu v U žhorode a zároveň bol
duchovným vodcom pre chlapcov
v internáte Učiteľského ústavu.
Po úspešnom ukončení štúdii cirkevného
práva bol 1. júla 1944, v Budapešti pro
movaný na doktora kanonického práva. Po
promócii bol ustanovený za spirituála kňaz
ského seminára v Užhorode. Pri likvidácii
gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, ho odsú
dili na šesť rokov nútených prác. Odtiaľ po
vypršaní trestu, bol s mnohými inými spo
luväzňami prevezený na Sibír, kde žil štyri
roky. V roku 1956 sa vrátil do Česko
slovenska, kde pôsobil najskôr ako maliar
v keramickom závode, skladník a od roku
1968 sa zapojil do obnovovania činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi. V roku 1990 bol
menovaný za sídelného kanonika Prešov
ského biskupstva. Zomrel vo svojich 82 ro
koch, 3. decembra 1994.

ICDr. Štefan lljhelyi
„Viera v Boha,
ktorá dáva silu
prekonať aj tie
najväčšie ťažkos
ti, je zárukou to
ho, že náš život
nežijeme nadar
mo. Kto má dôveru
v Boha,
nebude nikdy sklaID I Ĺ I 3 3 * 1
maný.“ Tieto slo
vá odzneli z úst otca Štefana, ktorý napriek
mnohým príkoriam nestratil vieru v Boha,
humor i dobrú náladu. Pri nazretí do spo
mienok otca Štefana na roky, ktoré prežil
v Krasnojarskom kraji, na území strednej
lajgy sibírskeho pralesa, nenájdeme slová
zúfalstva či výkriky bezmocnosti. Naopak.
Božie požehnanie ho sprevádzalo aj počas
štyroch rokoch vo vyhnanstve, kde pracoval
s mládežou, slúžil sväté liturgie, krstil i po
chovával. Venoval sa čítaniu ruských a ukra
jinských klasikov v origináli, šachu, maľo

1Q17-1QQA

Sv. Mikuláš,

vaniu obrazov, záhradníctvu a prijímaniu
návštev bývalých spoluväzňov.
Otec Štefan Ujhelyi sa narodil 4. septem
bra 1912, vo Veľkej Tŕni na Zemplíne, v ro
dine gréckokatolíckeho kňaza. Po ukončení
základnej školy v rodnej dedine, absolvoval
gymnaziálne štúdiá v Berehove a v Koši
ciach. Hoci jeho matematické nadanie bolo
dobrým predpokladom ďalšieho úspešného
štúdia za stavebného inžiniera, pravú cestu,
na ktorú ho povolal Pán mu ukázali slová
zo Svätého písma: „Žatvaje veľká, ale robot
níkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby pos
lal robotníkov na svoju žatvu!“ (Lk 10, 2).
Bohoslovecké štúdia začal v Užhorode,
pokračoval v Prahe a ukončil v Olomouci.
Sviatosť kňazstva prijal z rúk otca biskupa
Alexandra Stojku, 19. decem bra 1935,
v Mukačeve. Jeho bohaté pôsobenie v kňaz
skej službe začalo kaplánskym pôsobením
v Jovre pri Užhorode. V septembri 1936, bol
pomocným katechétom na užhorodskom
gymnáziu a o rok neskôr správcom malej
Počas prenasledovania
bol uvrhnutý do žalára
spolu s ostatnými kres
ťanmi. ktorých neustále
povzbudzoval vo vytrva
losti. V roku 313 cisár
Konštantín Veľký Milán
skym ediktom priznal
všetkým poddaným ríše,
aj kresťanom, náboženskú slobo
du. Cirkvi dovolil mať majetok
a prikázal vrátiť jej všetko, čo jej
patrilo pred Diokleciánovým pre
nasledovaním.
Po prepustení sa svätec vrátil
späť do pastorácie, vyháňal dé
monov a ničil pohanské obetné
miesta. V 325 roku sa konal prvý
koncil v Nicei, kde Mikuláš hájil
božstvo Ježiša Krista proti Ariovmu bludu. Plný zápalu a rozčú
lenia udrel Aria po tvári, za čo ho
prítomní biskupi zbavili cirkevnej
hodnosti. Avšak v tej chvíli uvideli
stáť po svätcovej pravici Krista
s knihou evanjelií a po ľavici
Bohorodičku s om oforom . To
prítom ných biskupov vyľakalo
a tak Mikulášovi vrátili jeho cir
kevnú hodnosť.
Boh ho oslávil ešte mnohými
inými zázrakmi, ktorými pomáhal
ľuďom v núdzi a nebezpečenstvách. Zomrel
v pomerne vysokom veku, okolo roku 350
v Myrách. Z jeho tela dodnes vyteká vonné

Spracované podľa knihy:
Zostali verní I.
od ThDr. Jána Babjaka. SJ.
a Mgr. Pavla Kušníra,
Byzant, Košice 1998

arcibiskup a divotvorca
S. december
Svätý Mikuláš pochádzal z mesta Patary
(juhozápadné pobrežie Malej Azie), kde sa
narodil okolo roku 280. Po smrti svojich
rodičov, rozdal všetok majetok chudobným.
Sviatosť kňazstva mu udelil jeho strýko,
patarský biskup Mikuláš. Ako kňaz mal
otvorené srdce pre všetkých, ktorí potre
bovali jeho pomoc a vykonal mnoho divov.
Počas cesty do Svätej zeme, utíšil búrku na
mori a vzkriesil námorníka, ktorý spadol
z vrchu sťažňa.
Aby sa vyhol svetskej sláve odišiel do
mesta Myry, ktoré bolo metropoliou celej
lícijskej oblasti a žil tam ako najchudobnejší
úbožiak. V tom čase sa v Myrách konala
volba arcibiskupa. Biskupi sa nevedeli
dohodnúť na kandidátovi, preto najstarší
z nich rozhodol, že ten, kto prvý nasle
dujúceho dňa vstúpi do chrám u, bude
arcibiskupom. Po polnoci nevediac o roz
hodnutí biskupov, sa prišiel do chrámu ako
prvý modliť Mikuláš. Z úkrytu vyšli scho
vaní biskupi, ktorí svätcovi oznámili svoju
volbu. Ani toto povýšenie nezmenilo jeho
pokorné a milosrdné srdce, ktoré zostalo
vždy otvorené pre všetkých chudobných.

myro, ktorým bolo uzdravené množstvo
ľudí.
Spracovala Katarína Rabiková
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10-te výročie založenia Strednejb
školysv. Bažila Velkého vh
O tom, že slovenské školstvo nemusím at
len úpadkový charakter svedčí aj Stredná
zdravotnícka škola sv. Bažila Velkého
vPrešove, ktorá si dokázala vybudovať
zvučné meno i v neľahkých podmienkach.
Uplynulo 10 rokov, ked na základe zria
ďovacej listiny podľa vyhlášky č. 536/1990
Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
a so súhlasom M Z SR dňa 1.9.1990ohlásila
verejnosti svoju právnu existenciu a nástup
do práce. Začínala s hŕstkou ľudí, ktorí si
boli vedomípotreby jej založenia: s MUDr.
Pavlom Štofejom a sr. MUDr. Nikolajou
Mydlíkovou, provinciálnou predstavenou
rádu OSBM, ktorá prijala funkciu prvej
riaditeľky. Svoj súhlas a požehnanie udelil
i otec biskup M ons. Ján Hirka, ktorý
zároveň dal škole k dispozícii budovu na
užívanie.
Dnes môže škola bilancovať. Dva aspekty
- prax a absolvoventkyju hodnotia veľmi
kladne. Pripravila do života mladú kres
ťanskú inteligenciu s dobrými odbornými
vedomosťami a jasným poznaním viery.
Výročný deň - 7. november sa začal
slávnostnou sv. liturgiou, ktorú slúžil Mons.
Ján Hirka za hojnej účasti kňazov a ve
riacich. Po tomto duchovnom úvode sa
všetci zúčastnení odobrali do priestorov
PKO. Sála praskala vo švíkoch a napätím
z očakávania toho, čo si škola pripravila ako
prekvapenie pre tých, ktorí prišli tento deň
osláviť spolu s ňou. Postupne prichádzali
prví hostia, že išlo o zaují
mavých ľudí možno určiť
z prítomnosti Mons. Jána
Hirku, zástupkyne Minis
terstva zdravotníctva MUDr.
Vlasty Závodnej, Hlavnej
sestry SR Mgr. Ľudmily
M atulníkovej, zástupcu
primátora mesta Ing. Šte
fana Kužmu, predstavite
ľov nemocnice J. A. Raymana, riaditeľov stredných
škôl a ďalších. Študenti
vítali každého hosťa svoj
skými prejavmi, čo nerobilo
problém náhodným pozo
rovateľom zistiť, do akej
kategórie obľúbenosti pri
slúcha.

Úvodné slovo patrilo riaditeľke školy, sr.
Andrei Márii Lopatovej. OSBM, ktorá
zhrnula vo svojom príhovore históriu školy
a desaťročné pôsobenie, jej odbornosť
a špecifiká i profil absolvoventa školy.
Pôsobenie školy charakterizovala ako
kvalitatívne. Dr. Závodská z pozície Mini
sterstva zdravotníctva vyjadrila vďaku za
dobrú prácu, ktorú škola vykonala pre slo-

Z nam enitý program sa
schýlil ku koncu slovami:
„Generálka končí, začína
prem iéra života. “ Ďalšie
smerovanie dievčat ukáže,
či sa skutočne stotožn ili
s myšlienkou neegoistického
prežívania života, alebo či
šlo len o opakovanú f rázu.
venské zdravotníctvo a ktorá je veľmi
hodnotná.
Zástupca primátora mesta Ing. Kužma
konštatoval, že „Škola vyplnila niekolkoročnú
túžbu po inštitúcii, ktorá by skĺbila rozum
a duchovno. Toto mesto vám nebude nikdy
dosť vďačné za to, čo ste preň urobili.“ Dr.
Sidor, riaditeľ nemocnice J.A. Raymana
zhodnotil prácu, ako obojstranne výhodnú:
„My sme vám umožnili prax, externých

vyučujúcich, vy ste sa podieľali na sta
rostlivosti o pacientov z našich lôžkových
oddelení.“ Pekné gesto urobila sr. riaditeľka
pozvaním sr. Nikolaji na pódium, kde jej
odovzdala kvety a poďakovanie za prínos
škole.
Vzrastajúci šum dostatočne vyjadroval
aká časť programu nasleduje. Študenti sa
veľmi tešili na svojich spolužiakov, ktorí si
pripravili oddychovej šiu časť programu.
Predel medzi oficiálnou časťou a štu
dentskou akadémiou naznačil klavírny
a husľový vstup. Pod vedením Mgr. Márie
Vargovičovej a sr. Augustíny Dolinskej sme
mohli sledovať vynikajúce študentské
výkony, ktoré naznačovali, že škola je
obdarená /okrem iného/ i nesmiernymi
talentami mladých ľudí. To, čo sme totiž
m ohli vidieť, považujem za najproľesionálnejšie študentské vystúpenie s akým
som sa dosiaľ stretla. Program hýril rôz
norodosťou, vynikajúcim prepojením sve
telných efektov, hudobných vložiek, kos
týmov a dobre zvládnutou choreografiou.
Impozantný bol nástup v bielo-čiernej kom
binácii za doprovodu dvoch gitár. Akadémia
dostala názov Generálka. „Darujem lásku
denne sto ráz, tá nech nás i na poľných
cestách stretá, v čase zimy i leta, nech nám
je cudzia nežičlivosť za príkoria a podrazy,
ktoré nás často až do krvi rania, darujem
lásku, za nevďačnosť a údery pod pás.
Darujem lásku, lebo svet ju dnes potrebuje
viac ako králi z rozprávky vrecúško soli.
Začína sa dnes príbeh o lás
ke, príbeh o dávaní sa za
druhých, nazvime ho hoci
Generálka.“ V pásme umoc
ňoval hovorené slovo spe
vácky zbor. Študenti doň
skĺbili spevácke sóla, fol
kový spev, klavírne a gi
tarové vstupy, scénky, panto
mímu, tanec s baletnými
prvkami, spoločenský a fol
klórny tanec atď Pôsobivé
bolo baletné stvárnenie
smrti. Hlavným nosníkom
akadémie bolo dramatickohudobné dielo o hľadaní
pravého priateľstva a hod
notného postoja k životu.
Tri dievčatá sa spoja, aby
vytvorili spoločenstvo na
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Ipmtníckej
m /e
základe troch začiatočných písmen. Daniela
- D , Lenka - L, Anka -A = Dlaň. Tá
posledná hláska je niekto neznámy, komu
budú pomáhať, ale ktorý o tom nebude
vedieť. Tu dievčatá vynikajúco zakompo
novali metaforu svojho povolania, ktoré má

Vážený pán minister!
Dovoľujeme si Vás osloviť v tomto období, keď si pripomíname Pamiatku zosnulých.
Okrem ľudí, ktorí odišli z tohto sveta prirodzenou smrťou a ľudí, ktorí sa stali obeťami
nešťastí, či násilných trestných činov je tu veľmi veľká kategória ľudských bytostí, ktoré
ročne zomrú podľa platnej legislatívy v našich nemocniciach. Sú to nenarodené deti,
ktorých život končí umelým „prerušením“ tehotenstva - potratom.
Dnes už vedecké poznanie jasne dokázalo, že ľudský život začína počatím, t.j.
spojením materskej a otcovskej pohlavnej bunky a preto niet pochybnosti o tom, že aj
počaté deti patria medzi ľudské bytosti. Preto sme sa ako zástupcovia občianskych
združení a iniciatív rozhodli vyhlásiť Deklaráciu práv počatého dieťaťa, aby sme
deklarovali pred spoločnosťou svoje presvedčenie, že ľudské práva a práva dieťaťa by
sa mali aplikovať aj na deti pred narodením.
Deklaráciu práv počatého dieťaťa sme poslali aj Vášmu predchodcovi a keďže sme
na ňu od pána m inistra Šagáta nedostali odpoveď, posielame ju aj Vám ako
predstaviteľovi rezortu zdravotníctva.
Jeden z článkov našej deklarácie sa týka zachovania ľudskej dôstojnosti počatých
detí. Tento článok znie:
„Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti.
Počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb."
V našej platnej legislatíve sa podľa nášho názoru týkajú danej problematiky
ustanovenia:
Vyhlášky č. 46/1985Zb. o postupe pri úmrtí a pohrebníctve, a ustanovenia zákona č.
277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti.
Vo vyhláške č. 46/l985Zb. sa v§ 16 ods. 2 - uvádza:
„Iné ostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako aj časti tela
alebo orgány odňaté žijúcim alebo mŕtvym osobám, pokiaľ sa nepoužijú na vedecké
alebo vyučovacie ciele, uložia sa do zeme na cintoríne alebo sa spopolnia v spaľovniach
zdravotníckych zariadení, a to len vtedy, ak nie je podozrenie z trestného činu.“
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byť o pomoci druhým , o akceptovaní
trpiacich v ich ťažkých životných situáciách.
„Človek má na výber, bud bude druhých
zraňovať, alebo ich prijme. Stále prosíme
Boha, aby nám dal silu vedieť druhých prijať,
tešiť sa z toho, že sa im darí.“ Znamenitý
program sa schýlil ku koncu slovami:
^Generálka končí, začína premiéra života.“
Ďalšie smerovanie dievčat ukáže, či sa
skutočne stotožnili s myšlienkou neegoistického prežívania života, alebo či šlo len
o opakovanú frázu.
Na záver pozvala riaditeľka školy zúčast
nených na recepciu, ktorá bola dobrou
príležitosťou bezprostrednej, osobnej ko
munikácie pracovníkov v jednotlivých re
zortoch.
Pochvalné reakcie prítomných svedčili o
tom, že škola sa naozaj výborne pripravila
na oslavu svojich narodenín. A nám nezos
táva len veriť, že tak ako škola úspešne zvlád
la prvé desaťročie zvládne i to ďalšie a že
zostane i naďalej svedectvom o láske, ktorá
je zmierňovaním utrpenia a bolesti. Lúčime
sa slovami sv. Pavla: „A mám nádej, že ten,
ktorýzačal vo Vás dobré dielo, aj ho dokoná,
kým nepríde deň Krista Ježiša IFlp. 1,6/.
Adriana Dolinská

V § 53 zákona o zdravotnej starostlivosti 277/1994 Z.z. sa uvádza:
ods. 1 „Každý má právo na zachovanie telesnej integrity. Zásahy do integrity mŕtveho
sa vykonávajú len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po jeho smrti
nebola znížená ľudská dôstojnosť mŕtveho.“
Dovoľujeme si Vám v tomto kontexte položiť niekoľko otázok:
1. Používajú sa u nás počaté deti na vyučovacie, príp. iné účely ak áno, akým
spôsobom?
2. Podľa platnej vyhlášky 46/1985 Zb. sa potratené plody majú uložiť do zeme na
cintoríne alebo spopolniť v spaľovniach. Aká je prax v našich zdravotníckych
zariadeniach?
3. Sme toho názoru, že pochovanie potratených plodov na cintorínoch viac
zodpovedá požiadavke zachovania ľudskej dôstojnosti počatých detí ako ich spopolnenie
v spaľovniach. Aké sú podľa Vás možnosti riešenia tejto veci?
Vážený pán minister,
dovolili sme si tento list napísať ako otvorený a oboznámiť s ním médiá, nakoľko
nám záleží na tom, aby naša spoločnosť bola skutočne ľudskou. Sme presvedčení, že
najlepšou prevenciou proti umelým potratom je osveta a vedomie, že ľudský život je
životom od počatia.
S úctou
Ing. Marián Čaučík
predseda eRka a signatár
Deklarácie práv počatého dieťaťa

naše dedičstvo

Chrám v Príkrej
Obec leží v severnej časti Nízkych Beskýd, pod ich hlavným oblúkom v kotline,
v nadmorskej výške okolo 430 m.
Prvá písomná správa o Príkrej (Prinka), okres Svidník, je z roku 1600 a je uvádzaná
ako nová dedina na panstve Makovica. Príkra bola osídlená pôvodným rusínskym obyva
teľstvom. Podľa prof. F. Uličného názov dediny vyjadruje ťažko prístupnú, príkru polohu
a veľmi drsné prírodné podmienky na pohraničí. Dodnes patrí medzi najmenšie nielen
v okrese, ale na Slovensku vôbec.
Príkra je filiálkou starobylej gréckokatolíckej farnosti Bodružal, ktorú spravuje Mgr.
Juraj Voroňák. Cirkevné matriky z rokov 1823-1922 sú uložené v ŠOBAv Prešove. Matriky
vedené v roku 1780 boh zničené počas frontových bojov v jeseni 1944. Vtedy bol poškodený
aj miestny chrám.
alebo sv. Mikulášom či Mandilión).Apoštolský
Cerkov s patrocíniom sv. Michala arch
rad a rad prorokov s atribútmi miesto nápisov
anjela bola postavená v roku 1777. Jej funsú podľa západných vzorov. Sú riešené
dátorom bol, podľa vyrezávaného nápisu
v miešanom barokovo-rokokovom klasicis
na tráme za oltárom, „Ioan Juhasevyč
tickom slohu. Staršie ikony sú prenesené
Skrjavskyj“ v roku 1776, ktorý pochádzal
pravdepodobne zo staršej cerkvi (zo 17. stor.).
z Príkrej a niekoľko rokov tam pôsobil ako
Ikona sv. Mikuláša zo 16. stor. patrí medzi
kantor-učiteľ.
najcennejšie ikonopisecké pamiatky rusínskeho
Chrám obnovovali v roku ľ903, po vojne
a ukrajinského areálu vôbec. V chráme sa
v rokoch 1946-1947, čiastočne v sedemde
siatych rokoch ako aj v roku 1999. Ikonostas
nachádzajú štyri ikony tohto velmi oblúbeného
svätca nielen našich predkov, ale vo východnej
po rozobraní bol umiestnený medzi zbierky
ikonografii vôbec. Ikonostas chrámu sa vy
Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo
značuje i silným vplyvom ľudového umenia,
Svidníku, kde je bezpečne uložený. Miestny
ktoré sa najviac prejavilo na ikone sv. Michala
gréckokatolícky chrám je teraz liturgicky nearchanjela, ešte zo 17. stor. Svojrázne dvoj
ľunkčný.
krídlové vyrezávané kráľovské dvere so šiestimi
Podľa spomienok miestnych obyvateľov,
obrazmi, prikrášlené velkými červenými kvetmi
chrám v polovici 30-tych rokov nášho sto
sú rokokové, z druhej polovice 18. storočia.
ročia preniesli o niekoľko desiatok metrov
Prístup gréckokatolíckych kňazov pôsobia
vyššie. Teraz stojí na severnom svahu obce.
cich v Príkrej (Mgr. J. Danka a jeho nástupcu
Je to trojdielna zrubová stavba lemkovského
Mgr. J. Voroňáka), Okresnej štátnej správy,
typu chrámu. Zvonku je chránená došteným
Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúiy vo
šalovaním. Krytina je tradične šindľová.
Svidníku, ale aj prešovských pamiatNeopakovateľná je silueta konštrukcie
cerkvi s pyramidálne stupňovitým zakonče károv a neziskovej organizácie Zá
chrana a obnova národných kul
ním postupne sa zvyšujúcich troch veží
túrnych pamiatok pod Duklou,
s makovičkami a kovovými krížmi, ktorá
spoločne prispeli k tomu, že
zvýrazňuje jej dominantné postavenie v ob
táto národná kultúrna pa
ci, plne harmonizuje s prírodou a okolitým
miatka zostala nadčaso
prostredím, s príkrymi brehmi a debrami.
Táto harmónia bola aj hlavnou architektonic vá a úplne nepodľahla
ničivému vplyvu ča
kou zásadou našich predkov pri stavbe dreve
su.
ných cerkvi po obidvoch stranách Karpát.
Na chráme sa architektonicky uplatnilo
Andrej Kaputa
osamostatnenie veže od dvoch centrál lode
a presbytéria, ktoré majú drevené štvorcové
kopuly, zvýraznené v strešnej konštrukcii
uvedeným odstupňovaním. Veža stojí na
štyroch stĺpoch situovaných do babinca a
má tzv. izbicu. Všetky tri vyčnievajúce stre
chy sú uzavreté spomínanými typickými
makovičkami cibuľovitého tvaru.
Pôvodný ikonostas a za ním stojaci hlavný
oltár s obrazom Ukrižovania pochádzajú
z poslednej tretiny 18. stor., hoci niektoré iko
ny sú aj zo 17. stor. (svojrázny Deéssis po stra
nách s Bohorodičkou, Jánom Krstiteľom,
apoštolmi sv. Petrom a Pavlom, evanjelistami
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vy. Celkom
obyčajná re
hoľná sestra.
A predsa.
Keďže nepo
chádzala z to
ho istého mesta, nevedela sa tu
orientovať. Poprosila nás, aby
sme jej ukázali cestu k zastávke
mestskej dopravy. A keď
že sme tadiaľ prechádza
li aj my, vzali smejú pod
dáždnik k nám a spoloč
ne sme kráčali niekoľko
m inút. Poviete si nič
zvláštne. A predsa. Bola
prekvapená, dúfam že
milo, dvomi mladými
ľuďmi, ktorých jej Boh
poslal do cesty. Ja však
viem, že to nie my sme
jej preukázali maličkú
službičku, ale ona nám
veľmi veľkú pomoc. Ne
bola to náhoda, lebo tie
v našich životoch ne
jestvujú. To Pán bdie nad
každým okamihom i kro
kom každého z nás. Či
sa považuješ za viac, ale
bo menej veriaceho, on je s tebou.

Oeňako každýiný
Deň ako každý iný. Snáď to
počasie mu dodáva o čosi viac
nostalgie a akési smutnejšie spo
mienky na krásne slnečné dni.

pí a vypočuje bolesti mojej duše.
Po spoločnej krátkej modlitbe na
začiatku nášho stretnutia, sme
sa vybrali k autobusovej zastáv
ke. Veľmi odporúčam
všetkým, na začiatku
Láska, ktorá je trpezlivá,
stretnutia modlitbu.
dobrotivá; nezávidí,
Moje plány a predsta
vy však zlyhali. Náš
nevypína sa, nevystatuje
sa, nie je nehanebná, nie je rozhovor sme začali
nezm yselnou d eb a
sebecká, nerozčuľuje sa,
tou, ktorá po 15 mi
nemyslí na zlé, neteší sa
nútach nikam nevied
la a rapídne menila
z neprávosti, ale raduje sa
naše ešte pred chvíľou
z pravdy. Všetko znáša,
rozžiarené tváre na
všetko verí, všetko dúfa,
zamračené a zmršte
všetko vydrží, (porov. 1 Kor né. Musím skutočne
priznať, že tento roz
13, 4-7).
hovor som takto „zne
tvorila ja“. Keďže tro
chu poprchávalo,
Vpráci vládne zvláštne ovzdušie. schúlení pod jedným dáždnikom
Strach, podozrievavosť, množ sme ani nevnímali ľudí, ktorých
stvo vlastných „egoizmov“, ktoré sme cestou stretávali. Neustále
na seba upútavajú čoraz viac sme sa venovali „rozhovoru“,
a viac. Vlastne, všetci v tejto skôr vlastným m onológom ,
dobe akosi túžime upútať na se z ktorých nás vytrhol skutočne
ba. Je na tom niečo zvláštne? Je Boh. Keď sme chceli prejsť cez
to štýl tejto doby byť uznávaným, cestu na druhú stranu ulice, ktosi
zaujímavým. Prečo teda nie? Ale ma z boku chytil za ruku. Môj
čo s tými, ktorí si takúto cestu ne pohľad značne klesol nižšie, lebo
vybrali?
to bola staršia žena nižšej posta
Občas už sama pochybujem
o tom, či sa dá skutočne naplno
žiť život podlá evanjelia. Pritom
to nie je nič mimoriadne, stačí
nájsť to pravé povolanie, ako to
vystihla svätá Terezka: „Mojím
povolanímje láska“. Láska, ktorá
je trpezlivá, dobrotivá; nezávidí,
nevypína sa, nevystatuje sa, nie
je nehanebná, nie je sebecká, ne
rozčuľuje sa, nemyslí na zlé, ne
teší sa z neprávosti, ale raduje sa
z pravdy. Všetko znáša, všetko
verí, všetko dúfa, všetko vydrží,
(porov. 1 Kor 13, 4-7).
Z týchto myšlienok ma vy
trhol pohľad na hodiny, ktoré
ukazujú, že sa blíži čas odchodu
z práce. Konečne, vďaka Ti Pane.
Nie žeby to tu bolo už na ne
vydržanie, predsa to nie je až také
ružové. Už sa veľmi teším na
stretnutie so svojím chlapcom,
vlastne už snúbencom. Hoci to
bude iba krátka chvíľka, už sa ne
môžem dočkať. Určite on pocho

„Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veďja som tvoj
Boh,
posilňujem ta, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou
pravicou.

Hľa, zahanbia sa a vyjdú na
posmech
všetci, čo sa zlostia na teba,
budú ako nič a zhynú tí,
čo sa pravotia s tebou.
Budeš ich hľadať, no nenájdeš
tých,
čo sa s tebou hádajú;
budú ako nič a ako márnosť tí,

čo broja proti tebe.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím,
ktorý ti hovorím:
»Neboj sa, ja ti pomáham«. “
(Iz 41, 10-13)

správy zo sveta
INDIA (KIPA / TK KBS) - Po indickom
spolkovom štáte Madhja Pradeš vyhlásil aj
štát Dillí rok 2001 za Rok Krista. Projekt,
na ktorý chce vláda dať k dispozícii 225 000
dolárov, sa má konkretizovať na stretnutí 65
predstaviteľov kresťanských cirkví. Infor
movala o tom vatikánska misijná spra
vodajská služba Fides. „Táto iniciatíva,
v rámci ktorej sa má okrem iného utvoriť aj
kresťanský park v Dillí, má hlásať posolstvo
Ježiša Krista a navždy pripomínať Jubilejný
rok 2000,“ vyhlásil predseda ministrov Šella
Dikshit. Rok Krista bol plánovaný už na rok
2000 v celej Indii, ale stroskotal na proteste
fundamentalistických hinduistických kru
hov. V ostatných týždňoch a mesiacoch sa
v Indii opakovane vyskytovali útoky proti
kresťanom a ich zariadeniam.
MILÁNO (KP / TK KBS) - Milánsky
arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini
kritizoval v talianskom denníku Awenire
rastúci trend oslavovať halloween aj v ka
tolíckych krajinách. „Halloween je sviatok,
ktorý je našej tradícii cudzí,“ povedal kar
dinál a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všet
kých svätých a Spomienku zosnulých pesto
vali tradičnú úctu k zosnulým návštevou
hrobov a obnovovali vieru vo vzkriesenie.
MNÍCHOV (KP / TK KBS) - Prefekt Kon
gregácie pre náuku viery, kardinál Joseph
Ratzinger potvrdil význam vyhlásenia
Dominus Iesus no pripustil problémy v ko
munikácii s verejnosťou. „Lepšia práca pre
informovanosť verejnosti ako aj ponuky
dialógu pre hľadajúcich ľudí by boli bývali
potrebné,“ povedal kardinál v Mníchove pri
prezentácii svojej knihy Boh a svet. Viera
a život v našej dobe. „Ekumenická vášnivosť
Dominus Iesus je oveľa mocnejšia ako tých
ľudí, ktorí šíria falošné upokojujúce teórie
o veľkej zhode medzi kresťanskými cirkvami.
Treba bojovať najmä o chápanie Cirkvi, bez
prikrášľovania. Text náuky v Dominus Iesus
stavia piliere o obsahu viery, ktoré sa nesmú
stratiť. Mocnú reč učiteľského úradu Cirkvi
je však potrebné sprievodným slovom
previesť do ľudom blízkeho jazyku dialógu
a sprostredkovať ju pre prítomnosť.“ Bavor
ský kardinál Rímskej kúrie ďalej poukázal
na to, že za vyhlásenie Dominus Iesus síce
zodpovedá, ale nepochádza len od neho.
Kongregácia viery je kolegiálny orgán. „Do
minus Iesus chce vo Svätom roku upriamiť
pozornosť verejnosti na Krista ako jediného
sprostredkovateľa spásy a stredobodu his
tórie. Preto mi je ľúto, že spor cirkvíje o toľko
silnejší, že už opäť nikto nehovorí o Kristovi.
Ústredným problémom v pluralistickom
svete s rôznymi náboženstvami je, že by sa
toleranciou voči inak zmýšľajúcim mohla
znížiť hodnota jedinečnosti Krista. Práve
tomu chce Dominus Iesus zabrániť, zdôraz
nil kardinál Ratzinger.
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Na pomoc školám
25. októbra 2000 o 9,00 hod. sa v Diecéz Hovorilo sa o problémoch, ktoré súčasná
nom školskom úrade pri Gréckokatolíckom legislatíva nerieši celkom jednoznačne. Pani
biskupstve v Prešove konala pracovná porada Birčáková odpovedala na otázky s hlbokou
ekonomicko-hospodárskych pracovníkov znalosťou vecí.
cirkevných škôl patriacich do Prešovskej
O rganizátori podujatia - Diecézny
diecézy (ktorých zriaďovateľom je Grécko školský úrad spolu s ekonomicko-hospokatolícky biskupský úrad). O bsahovou dárskym oddelením - zabezpečili pre
náplňou porady boli ekonomické otázky - účastníkov podujatia spoločný obed. na
otázky účtovníctva, s ktorými sa musia školy ktorom sa zúčastnili generálni vikári, riaditeľ
ako právne subjekty denno-denne vyspora- a ekonóm BÚ, tajomník otca biskupa
dúvať. Nemožno sa preto diviť, že záujem zo a vedúca hospodárskeho oddelenia. Účastní
strany škôl bol velký, o čom svedčila 100 %-ná ci porady vnímali tento akt ako prejav kres
účasť ich zamestnan
ťanskej lásky. Naplnil
cov.
ich pocitom vďaky a
Úvodný vstup k otáz
úcty.
kam účtovníctva pred
Po obede pokračort' . 1 9 Í 9 H H vala porada dal ej
niesla pani Anna Birv riešení konkrétnych
čáková z Obchodnej
aktuálnych situácií,
akadémie v Žiline, ekos ktorými sa ekomickonómka Komisie pre
vzdelanie pri Konfe
hospodárske pracov
níčky na školách stre
rencii biskupov Slo
távajú (na všetkých
venska. Do Prešova
prišla na pozvanie DŠÚ. Predmetom jej školách pracujú na ekonomicko-hospovystúpenia bola ako prvá problem atika dárskom úseku ženy).
novelizácie Zákonníka práce - otázky týkajúce
Ukončenie pracovnej porady ovplyvnili
sa definitívy, nadčasov (v prípade, ak ide skôr dopravné spoje než nedostatok pro
o osobu, ktorá pracuje na čiastočný úväzok), blémov, pretože tých je na školách s právnou
ďalej to boli otázky týkajúce sa miezd a financií, subjektivitou naozaj dosť. Účastníčky
investičného účtu, garančného fondu, spon- vyslovili želanie, aby sa takéto pracovné
zorských darov atď
stretnutia konali viackrát v priebehu roka.
K Ichniovská
Po úvodnom vstupe pani Birčákovej sa
otázky zo strany prítomných len tak hrnuli.
DŠÚ
ako aj všetci dobrí ľudia.
Nový kláštor - rehoľný dom
bude slúžiť starým a cho
rým sestričkám, taktiež pre
V nedeľu 22. októbra 2000 v gréckokatolíc výchovu a katechizáciu detí, mládeže i dos
kom chráme Zoslanie Svätého Ducha v Mi pelých. Rehoľné sestry pomáhajú chorým
chalovciach, slávil košický exarcha Mons. a starým v Zariadení opatrovateľskej služby
Milan Chautur, CSsR, za účasti veľkého počtu v Michalovciach na Masarykovej ulici.
veriacich i duchovných archijerejskú svätú
Ako nám povedala predstavená sestier
liturgiu. Po nej slávnostný sprievod smeroval služobníc v Michalovciach, sr. Agáta, ich
na Moyzesovu ulicu, kde otec biskup posvätil kongregácia vznikla v roku 1892, v Západ
nový gréckokatolícky kláštor sestier Služobníc nej Ukrajine v dedine Zužel, počas misií ot
Nepoškvrnenej Panny Márie. Tejto slávnosti cov baziliánov. Zakladateľom bol otec Jeresa zúčastnili hostia z Generálneho domu miáš Lomnický, OSBM, spolu s miestnym
sestier z Ríma, primátor Michaloviec Ing. kňazom Cyrilom Seleckým. Prvou sestrou a
Jozef Hanobík, prednosta Okresného úradu spoluzakladateľkou bola sr. Jozafata Mi
v Michalovciach Ing. Vladimír Jakub a ďalší. chaela Hordaševská. Na východné Sloven
S rekonštrukčnými prácami na tomto sko ich pozval v roku 1924 vtedajší sídelný
objekte sa začalo 1. októbra 1998. Architek prešovský gréckokatolícky biskup Peter Pa
tom bol Ing. Ján Zajac z Vranova nad Topľou vol Gojdič, OSBM a v Michalovciach pôso
a celkovú výstavbu mal na starosti Ing. Jozef bia od roku 1934.
Popaďák v spolupráci s ďalšími subdodáva
Okrem Michaloviec majú svoje strediská
v Košiciach, Snine, Spišskej Novej Vsi, Lutiteľmi.
Túto výstavbu finančne podporili najmä ra ne, Sobranciach, Starej Ľubovni a Humendové sestry z Kanady a USA, cirkevné a do nom. V súčasnosti je matkou provinciálnou
bročinné organizácie z Nemecka, Talianska, sr. Ignácia.
Karol Pimaga
USA a Kanady, veriaci zo Slovenska a USA,

Posvätil nový Hášton

domáce správy

Slovo 15

Vzácna návšteva z Juhoslávie

“

KOŠICE (mp) - Vo veku 84 rokov a v 59.
roku kňazstva zomrel v sobotu 4. novembra
titulárny arcidekan Mons. Vojtech Havassi.
Pochoval ho 9. novembra košický exarcha
Mons. Milan Chautur, CSsR.

V dňoch 3. až 6. novembra t. r. zavítal na istý deň mali koncert v Chráme sv. ap. Petra
východné Slovensko Akademický mužský a Pavla v Bardejove.
OSTURŇA (mp) - Novú farskú budovu
V sobotu v predpoludňajších hodinách
zbor „SPOMENÁK“ (Nezábudka), z pod
posvätil v sobotu 4. novembra v Osturni
niku NAFTAGAS Nový Sad z Juhoslávie. zavítali do Kružlova, kde v Chráme Ochrany
biskup Mons. Ján Hirka za účasti tituVedúcimi tohto kolektívu boli o. Mgr. Ro Presvätej Bohorodičky mali koncert duchov
lárneho arcidekana Andreja Kerešťana,
ných staroslovienskych
man Miz, správca Gré
dekana Ján a M aďorana a duchovných
spevov od srbských au
ckokatolíckej farnosti sv.
obidvoch katolíckych obradov. Liturgická
torov (na snímke). Potom
Petra a Pavla v Novom
slávnosť sa zakončila ďakovným akatistom
nasledovala beseda s ve
Sade (spolupracovník
a myrovaním.
riacimi, kde najednej stra
našej Redakcie Slovo), o.
ne predstavil svoju far HRABOVČÍK (mp) - V nedeľu 5. novembra
protoprezbyter-stavrofor
nosť o. František Dancák, posvätil Mons. Ján Hirka zrekonštruovaný
Veselin Petrovic (Srb), di
na druhej strane o živote chrám sv. archanjela Michala v Hrabovčíku
rigent zboru a Velemir
svojej farnosti v Novom za účasti dekana Andreja Dujčáka a mno
Paplacko, novinár, ria
Sade hovoril o. Roman Miz. Obec Kružlov, hých kňazov a veriacich.
diteľ Rusínskeho rozhlasu v Novom Sade.
Týchto troch v sprievode o. Františka ktorá si v tomto roku pripomenula 540-te
PREŠOV (mp) - Ďakovnou svätou litur
Dancáka prijal v piatok 3. novembra vo svo výročie písomnej zmienky predstavil sta
giou, ktorú v katedrálnom chráme sv. Jána
jej rezidencii otec biskup Mons. Ján Hirka, rosta obce dr. Jozef Choma, ktorý sa im
Krstiteľa v Prešove 7.novembra slúžil biskup
ktorý s nimi zotrval v srdečnom rozhovore. poďakoval za ich vzácnu návštevu a súčasne
Mons. Ján Hirka a slávnostnou akadémiou
Otec biskup im odovzdal vzácny knižný dar, im odovzdal spomienkové dary. Toto stret
v Čiernom Orli sme si pripomenuli 10.
titul: Prešovské biskupstvo. V tento deň ešte nutie potom pokračovalo v priateľskom po
výročie založenia prvej gréckokatolíckej
navštívili Gréckokatolícku bohosloveckú sedení vo farskom areáli.
cirkevnej školy na Slovensku. Riaditeľka
Zbor mal ešte v tento večer koncert v Hufakultu PU v Prešove, Kňazský seminár
školy nesúcej meno sv. Bažila Velkého sestra
P. P. Gojdiča, Redakciu časopisu Slovo mennom a v nedeľu spieval na Festivale du
Andrea Mária Lopatová OSBM povedala:
a Slovenský rozhlas v Prešove, redakciu pre chovných piesní v Snine. V pondelok si ešte
“O zriadenie tejto školy sa pričinili ľudia
národnostné vysielanie, kde pre našich po raz prezreli mesto Prešov a potom sa vrátili
dobrej vôle a hlbokej viery na čele s MUDr.
slucháčov poskytli krátky rozhovor. V ten do svojej vlasti.
Pavlom Štofejom a sr. MUDr. Nikolajou
-fdMydlíkovou.”

flá m « posvätenie erbu eh
MAKOVCE - „Ak Pán nestavia dom.
T máme sa namáhajú tí, čo ho stavajú. “ (Ž
127,1). Touto myšlienkou začal o, Peter
Milenký svoj prihovor k slávnosti posvätenia
obecných symbolov - erbu. vlajky a pečate
obce. Ak Pán nie je tým, kto v prvom rade
stojí „na čele“ obce, všetka ľudská námaha
je zbytočná. Posvätenie obecného znaku je
symbolom rozhodnutia zveriť životobce do
Božích rúk. Práve to bolo dôvodom, prečo
sa 4. novembra 2000 zišli obyvatelia a rodáci
Makoviec vo svojom chráme. Ten je dnes
azda najvýznamnejšou stavbou v dedine.
Pochádza z roku 1836. hoci niektoré pra
mene uvádzajú rok 1863. Je zasvätený .sv.?
Bazilovi Veľkému. Stavba je postavená
vbarokovo-klas. štýle. Súčasné nástenné
malby pochádzajú z autorskej dielne akad.
maliara Mikuláša Khmčáka.
Duchovný otec na margo symboliky erbu
(tvoria ho tri žlté makovice umiestnené na
zelenom podklade) poznamenal: „Makové
:
zrnká sú drobné skoro ako zrnká horčičné,
tak často spomínané v evanjeliu. Nech vám
váš erb pripomína dar viery, ktorýste dostali,
ktorý chce vo vás rásť a prinášal \ eSSr tm >du.“ Starostka obce Nadežda Švahlová

ešte jednu
zaujímavú skutočnosť: „ Tri makovice v na
šom erbe sú ako tri Svätoplukove prúty. Keď
synovia Svätopluka držali spolu, Velkomoravská ríša prekvitala. Avšak stačilo, že sa
pohádali! Všetci vieme, ^ e ríša v krátkej
dobe zanikla. Erb našej obce nám chce pri
pomínať práve túto spolupatričnosť. Nech
už budenie kdekoľvek; doma či niekde vo
svete, pamätajme} že sme krajania.“
Sláynosť posvätenia obecných insígnií
bola dobrou príležitosťou pripomenúť si his
torický vývoj obce. dosiahnuté výsledky i vý
raznejšie úspechy. Tým, ktorí sa podieľali na
jej rozvoji, odovzdal zástupca okresného
úradu v Stropkove Ing. Lofaj pamätné listy.
Odzneli tu nielen slová vďaky. Spoločenstvo
obce s úctou blahoželalo svojim najstarším
obyvateľom: pani Márii Trebišovskej, ktorá
sa v roku 2000 dožila 98 rokov a manželom
Komišákovým, ktorí .spoločne kráčajú
životom už 61 rokov. Slávnosť pokračovala
pestrým programom. Predstavili sa v ňom
žiaci ZŠ v Havaji, žénská spevácka skupina
zo Želmanoviec, mužské spevácke duo
Vasilenko-Bľicha a rodina Reviľákovcov
/. Bardejova.
Valéria Juríčková

PREŠOV/IHLANY (mp) - Dňa 9. novem
bra v nedožitom 90. roku života a v 59. roku
kňazstva, zaopatrený sviatosťami a odov
zdaný do Božej vôle, zomrel v Prešove
titulárny kanonik M ons. Sergej Kovč.
Pohrebné obrady vykonal v pondelok 13.
novembra v Ihlanoch prešovský biskup
Mons. Ján Hirka.
VEĽKÝ LIPN ÍK (mp) - V nedeľu 12.
novembra prešovský biskup Mons. Ján
Hirka pri príležitosti slávnosti patróna
chrámu sv. Michala slúžil slávnostnú svätú
liturgiu a požehnal obecné symboly vo
Veľkom Lipníku (okr. St. Ľubovňa).
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK (mp) - Obnovený
interiér chrámu sv. Michala z roku 1928
v Šarišskom Štiavniku a zrekonštruovaný
oltár z prvej polovice 18. storočia posvätil
v nedeľu 12. novembra generálny vikár
prešovského biskupstva Ján Zavacký.
Zrekonštruovaný oltár pochádza z pô
vodného dreveného chrám u, ktorý bol
zbúraný a na jeho mieste bol v roku 1928
postavený terajší murovaný chrám.
BAJEROVCE (mp) - Generálny vikár
M ons. Ján G ajdoš vykonal posviacku
zrekonštruovanej farskej budovy a pri
príležitosti 120. výročia výstavby chrámu
a jeho patróna sv. archanjela Michala slúžil
ďakovnú sv. liturgiu 12. novembra vBajerovciach (okr. Sabinov).
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Komunita
Blahoslavenstiev
Cieľ: Život komunity je predovšetkým
kontemplatívny. Tento modlitebný život
(stála adorácia Najsvätejšej sviatosti,
liturgia, každodenné slávenie Eucharistie,

lienom pri Liptovskom
Mikuláši, v spišskej die
céze. Spadá do komunitnej provincie „Stred
ná E u ró p a“ (Čechy,
Slovensko, Maďarsko).

Vedenie: Štatutár
nym zástupcom Ko
munity Blahoslaven
stiev na Slovensku je
jetku, v duchu svojich cirkevne schválených sestra Veronika Katarína Barátová, ktorá je
stanov, môžu žiť bratia a sestry všetkých zároveň predstavenou domu v Okoličnom.
životných stavov - kom unitní kňazi a
diakoni, bratia a sestry zasväteného života
podľa evanjeliových rád,
slobodní a rodiny s deťmi.

Moje nebo

Život a služba členov
Komunity sa odvíja v troch
rovinách, ktoré sa navzájom
prelínajú:
Refrén: Môj život nebeský v tom bude spočívať,
- kontemplatívny život
že na Zem vždy budem dobro len zosielať.
- tichá, každodenná ado
rácia, spoločná liturgická
1. Poďte ku mne všetci, čo sa namáhate a ste preťažení;
poďte, spočiňte na mojom Srdci a nájdete odpočinutie. modlitba, spoločné slávenie
eucharistie, lectio divina,
2. Mám dôveru v mojom Bohu a už sa ničoho neobávam. štúdium a formácia.
- Služba zabezpečujúca
Pane, si dobrotivý a odpúšťaš všetkým, čo k tebe volajú.
chod domu a živobytie (bež
ný chod domu, výroba väč
3. Budú hľadať neprávosť Izraela, hriechy Júdove,
šinou devocionálnych pred
no už ich nebude.
metov, vydávanie kníh
a audiokaziet komunitných
4. Keby vaše hriechy boli červené ako šarlát,
autorov atď)
zbelejú väčšmi ako sneh na slnku.
- Apoštolská a misijná
služba v dvoch formách:
5. Úbožiak zavolá a Pán ho vyslyší;
prvá - takmer permazľutuje sa nad maličkým, čo nemá pomoci.
netné prijímanie ľudí do
svojich domov z rôznych
6. Pán je moja sila, moja spása i moja pieseň.
dôvodov - kvôli duchovným
V biede je mi útechou.
rozhovorom, resp. inej du
(text Sv. Terezky z Lisieux) chovnej a modlitebnej po
moci, pobyt v dome na Jej priamym nadriadeným je provinciál
určitý čas v spoločnom zdie P. Etienne Richer s trvalým sídlom vo
ľaní práce a modlitby, reko Francúzsku.
lektio divina a i.) vedie členov k stálej lekcie poriadané v dome a pod. (Pravidelné
Kontakt: s. Veronika, Kláštorná 123,
modlitbe za obnovu a potreby Cirkvi a mesačné stretnutia obnovy viery sa konajú
Okoličné, 03104 Liptovský Mikuláš
jednotlivcov v nej i mimo nej.
priamo v dome Komunity v Okohčnom).
Tel.: 0849/5526364,
druhá - apoštolská služba mimo domu.
Z tohto života modlitby vyrastá apoš
e-mail: komunita@isternet. Sk
tolská a misijná dimenzia života Komunity Väčšinou ide o pozvanie animovať rekolekcie,
ako sú rekolekcie, evanjelizácie, semináre, duchovné obnovy vo far
prijímanie ľudí do svojich domov kvôli nostiach a spoločenstvách,
duchovnej pomoci v ťažkostiach ich života evanjelizácie a semináre na
a pod.
rôzne témy duchovného ži
Podľa krajiny a potrieb diecézy Komunita vota. (Pravidelné stretnutia
zakladá, alebo sú jej zverené školy, nemoc sa konajú v B ratislave
nice, sirotince, ako aj duchovné centrá v UPC, ostatné na rôznych
obnovy viery a iné.
miestach Slovenska).
Štruktúra v rámci Slo
Charakteristika činnosti:
Komunita Blahoslavenstiev patrí medzi venska:
Komunita Blahoslaven
tzv. nové kom unity v katolíckej cirkvi.
V záväznom a trvalom spôsobe života stiev má na Slovensku svoj
v spoločných domoch, v spoločnom m a dom od roku 1997 v Oko-

kalendár
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Iba láska pretvorí svet, ktorá nemi
luje „len slovom a jazykom, ale
24. nedeľa po ZSD - Krista skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18).
Láska, ktorá je „z Boha.“ (1 Jn 3,
kráľa
o prepodobnom; I teraz podľa pred
„Moje kráľovstvo nieje z tohto 9). Ku všetkým - a bez rozdielu.
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten
sveta...“ (Jn 18, 36).
o prepodobnom. Gal 5 ,22-26; 6 ,1 Svätý Mikuláš, divotvorca
Spisovateľ E. Waugh vo svojej
2, zač. 213; Mt 11, 27-30, zač. 43
knihe Helena sa zmieňuje o „krá a arcibiskup
„Blahoslavení chudobní, lebo
ľovskej atmosľére Vianoc, Velkej
Streda 6 .1 2 . - Mikuláš, divotvorca
vaše je Božie kráľovstvo“ (Lk 6,
noci
a
Turie.“
A
právom!
Tieto
a arcibiskup; Rúcho svetlé. Antifóny
ústredné liturgické slávnosti 20 ).
predobrazujúce alebo každodenné.
Raz prišiel vojvoda Albert na
oznamujúce tajomstvo a podstat
Tropár o Mikulášovi; Sláva kondák
ný obsah evanjelia, nám totiž návštevu k svojej sestre Margite
o M ikulášovi;! teraz podľa predpisu.
približujú Božie kráľovstvo, sú od kríža, dcére Maximiliána II.,
Prokimen, aleluja a pričasten o M i
posolstvom o Božom kráľovstve, ktorá bola mníškou v kláštore sv.
kulášovi. Hebr 1 3 ,1 7 - 21, zač. 335;
Kláry. Pohoršil sa nad doplátaktoré je v Kristovi medzi nami.
Lk 6 ,1 7 -2 3 , zač. 24. Myrovanie.
Moje kráľovstvo nie je z tohto ným odevom, ktorý nosila. Veď to
sveta! Moc Kristovej vládyje stále sa nezhodovalo s jej vznešeným
Štvrtok 7.12. - Predprazdenstvo
zahalená
záclonou jeho obetova rodom. Sestra mu ale odvetila:
Nepoškvrneného počatia Presvätej
nej ludskej prirodzenosti a my „Brat môj, som oveľa spokojnejšia
musíme byť opatrní pri oslavných v týchto handrách, než všetci pa
spevoch a modlitbách na sviatok novníci vo svojom purpure!“
Svätá prostota! Dosiahnuť
Krista Kráľa. „Nezabúdajme“,
píše J. Hrbata (Perly a chléb, 271, vnútornú nezávislosť od majetku,
b), „že sviatok vládnucej Kristovej cti a moci, hoci sme spoločensky
dôstojnosti a jeho vyhlásenia sa významní, či bohatí alebo chu
má sláviť na Veľký piatok! V ten dobní, mocní alebo slabí... Snaží
deň sa Ježiš verejne vyhlásil za me sa o túto vnútornú pokoru
kráľa sveta, nie inokedy; lotor po a prostotu srdca, o odpútanie svo
pravici a stotník pod krížom jej mysle od túžby po majetku, cti
Bohorodičky; Rúcho svetlé. Tropár;
musia byť pre nás vzorom, aby a moci v duchu Pavlových slov:
Sláva; I teraz z predprazdenstva.
sme pochopili, v čom naozaj spo „ Uspokojíme sa s tým, že máme
Prokimen, aleluja a pričasten z dňa.
číva vládnuca dôstojnosť Spasite čo jest a čo si obliecť“ (1 Tim 6,
1 Tim 3 ,1 -1 3 , zač. 283; Lk 1 6,1-9,
ľa. Títo dvaja svedkovia Ježišovho 8).
zač. 80
zomierania videli cez hmlu Kris
Nepoškvrnené počatie Pre
tovho potu, krvi a mdloby k jeho
Piatok 8 .1 2 .- Nepoškvrnené počatie
skrytej a kráľovskej moci: „Ježišu, svätej Bohorodičky
Presvätej Bohorodičky; Prikázaný
„Blahoslavený život, ktorý ťa
spomeň si na mňa, keď prídeš do
sviatok. V oľnica. Rúcho svetlé.
svojho kráľovstva“ (Lk 23, 42). nosil...“ (Lk 11,27).
Antifóny predobrazujúce. Tropár;
Presvätá Bohorodička je pod
„Tento človek bol naozaj Boží
Sláva; I teraz Kondák zo sviatku.
ľa Svätého písma vzorom všetkým
Syn“(Mk 15, 39).“
Prokimen, aleluja a pričasten zo
kresťanom v plnení Božej vôle. Je
8. hlas
sviatku. Fil 2, 5-11, zač. 240; Lk
naozajstnou Matkou Cirkvi a na
25. nedeľa po ZSD
10, 3 8-4 2 ; 11, 2 7-2 8 , zač. 54.
„ Takisto aj levita: keďprišiel na šou Matkou, vychovávateľkou od
Namiesto Dôstojné je sa spieva
to miesto a uvidel ho, išiel ďalej“ danosti ku Kristovi. Ježiš preto
Zvelebuj a IX. irm os z kánonu na
schvaľuje v tomto zmysle pochva
(Lk 10, 32).
utierni. Myrovanie.
Maďarský kazateľ Tihamér lu svojej Matky od ženy zo zástu
Tóth vjednej svojej kázni povedal: pu. Tomuto blahorečeniu však dá
Do 16.12. (vrátane) sú menlivé časti
„Keďna ceste padne kôň, desiatky va hlbšie odôvodnenie: „Áno,
sv. liturgie a liturgická farba ako 8.
rúk sa spoja, aby ho postavili. Keď zaiste,je to v poriadku- ale je bla
12. Čítania sú radové.
však padne človek do hriechu, hoslavená nielen pre svoje teles
né mesiášske materstvo, ale pre
ruky sa nepohnú!“
Sobota 9. 12. - Patapios, pre
dovšetkým pre svoju poslušnosť
Neprechádzame
aj
my
okolo
podobný; Gal 3 ,8 -1 2 , zač. 205; Lk
nešťastia iných s nepovšimnutím voči Božej vôli.“ Ako skoro sa tu
9, 57-62, zač. 49
ako títo dvaja z podobenstva o mi začínajú plniť Máriine prorocké
Nedeľa 10. 12. - M enas, Herlosrdnom Samaritánovi? Obidva slová: „Hľa, od tejto chvíle blaho
mogenesa Eugraf, mučeníci
ja videli nešťastníka, čo ležal pri slaviť ma budú všetky pokolenia,
26. nedeľa po 5 0 -n ic i - 1 . ceste.
hlas Videli ho, ale obišli.... (Tak lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni
mu treba!)... „Trávime príliš mno je mocný...“(Lk 1,48-49). „Z toho
je štvrté. Antifóny sú nedeľné. Tropár
ho času tým, že sa snažíme zrážať dôvodu Cirkev i pri svojej apoštol
skej činnosti právom hľadí na tú,
z hlasu a zo sviatku; Sláva kondák
ľudí na kolená.“ (Bili Clinton).
V románe M. Gorkého Matkačo porodila Krista, ktorý sa počal
z hlasu; I teraz zo sviatku. Prokimen,
hovorí Andrej: „Viem, že príde z Ducha Svätého a narodil sa
aleluja a pričasten z hlasu a potom
doba, keď sa ľudia budú jeden z Panny preto, aby sa skrze Cirkev
zo sviatku. Ef 5 , 8b-19, zač. 229; Lk
z druhého radovať, keď každý narodil a rástol aj v srdciach ve
1 2,16 -2 1, zač. 66
bude druhému žiariť ako hviez riacich...“ (Lumen gentium, 65).
Vojtech Boháč da.“ Pekné slová, ale odkiaľ prídu
-fdtakí ľudia? Kto ich takých vytvorí?

Liturgický kalendár
Pondelok 2 7.11 . - Jakub Perzský,
mučeník; Menlivé časti z pondelka
alebo o mučeníkovi. 2 Sol 1,1 -10,
zač. 274a; L k1 2 ,13-15.22-31, zač.
65
Utorok 28. 11. - Štefan Mladší,
mučeník; Menlivé časti z utorka
alebo o mučeníkovi. 2 Sol 1,10-12;
2, 1-2, zač. 274b; Lk 12, 42-48,
zač. 68
Streda 29.11. - Paramon a Filumen,
mučeníci; Menlivé časti zo stredy
alebo o mučeníkoch. 2 Sol 2,1 -12,
zač. 275; Lk 12, 48b-59, zač. 69
Štvrtok 3 0 .1 1 . - Andrej
Prvopovolaný, a po što l;
Antifóny predobrazujúce
alebo každodenné. Tropár
o apoštolovi; Sláva kondák
o apoštolovi; I teraz podľa
predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten o apoštolovi. 1
Kor 4 ,9 -1 6a, zač. 131; Jn
1,35-51, zač. 4
Piatok 1 .1 2 . - Nahum, prorok; Men
livé časti z piatku alebo o prorokovi.
2 Sol 3, 6-18, zač. 277; Lk 1 3 ,3 1 35, zač. 73
Sobota 2 .1 2 . - Habakuk, prorok;
Menlivé časti zo sob oty alebo
0 prorokovi. 2 Gal 1,3-10, zač. 199;
Lk 9, 37-43a, zač. 46
Nedeľa 3 . 1 2 . - Sofoniáš, prorok
25. nedeľa po 5 0-n ici Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni
je tretie. Antifóny sú predobrazujúce.
Tropár z hlasu; Sláva kondák z hlasu;
1teraz podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu. Ef 4 ,1 6, zač. 224; Lk 10, 25-37, zač. 53
Pondelok 4 .1 2 . - Barbora, veľkomučeníčka; Ján Damaský, p repodobný; Antifóny sú predobra
zujúce alebo každodenné. Tropár
o veľkomučeníčke a prepodobnom;
Kondák o veľkomučeníčke; Sláva
kondák o prepodobnom; I teraz podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a p ri
časten o veľkomučeníčke a o pre
podobnom. 1 Tim 1 ,1 -7 , zač. 278,
Gal 3, 23-29; 4 ,1 -5 , zač. 208; Lk
14,12-15, zač. 75, Mk 5, 24-34,
zač. 21
Utorok 5. 12. - Sáva Osvietený,
prepodobný; Antifóny sú predo
brazujúce alebo každodenné. Tropár
o prepodobnom ; Sláva kondák
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IMANUEL

Nájdite desať rozdielov medzi obrázkam i.
(Správne riešenie nájdete v nasledujúcom čísle.)
1.
časopis gréckokatolíckej cirkvi
Ročník XXXII.
S cirkevným schválením
Gréckokatolíckeho biskupstva
pod č.j. 3317/99
Vydáva Náboženské vydavateľ
stvo PETRA.
Šéfredaktor:
Mgr. Juraj Gradoš
Cenzor:
Anton Mojžiš
Redaktori:
Adriana Dolinská
Ján Jalakša
PhDr. Valéria Juríčková
Mgr. Katarína Rabiková
Adresa redakcie
SLOVO, Hlavná 1
P.O.Box204,080 01 Prešov
tel./fax: 091-7733323
e-mail: slovogrk@nextra.sk

a
F C
G
R: Imanuel - je blízko nás!
Imanuel - dotkni sa nás!
Imanuel - nemáme síl!
Imanuel - ty musíš prísť!
2. Ty si teraz medzi nami,
si blízko znavených.
Poznáš všetky naše rany,
pred tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne,
tu končím pred tebou.
Nech tvoj Duch vanie ku mne,
už viacej nemám slov.

Externí redaktori:
Košice: Mgr. Michal Hospodár
tel./fax: 095-6421712
Kanada: Jozef E. Suchý
e-mail: jesuchy@pathcom.com
Vojvodina: Mgr. Roman Miz
tel./fax: 00381-21-615590

Správne riešenie hrebeňovky z mi
nulého čísla znie: „Pour féliciter
v novom roku MMI.“

Osvit, tlač a väzba
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Prešov

Otázky:
1. Kde sa narodil Ježiš Kristus?
A-Betlehem; B-Nazaret; C-Jeruzalem
2. Ako sa volal archanjel, ktorý sa zjavil Márii?
A-Gabriel; B-Michael; C-Rafael
3. Z ktorého hebrejského kmeňa pochádza Mesiáš?
A-Benjamín; B-Manasses; C-Júda

Predplatné na rok 2001:
260 Sk (celoročné)+ poštovné
Poštovné na rok 2001:
Slovensko: do 5 ks: 78 Sk/ks
nad 5 ks zadarmo
Letecky: 1144Sk(34USD)/ks
Pozemne: 520 Sk (20 USD)/ks
Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu príspevkov.
Zaslané rukopisy nevraciame.
INDEX: 49618
Noviné zásielky: 13/VsRP/99
Snímka titulnej strany:
Ikona sv. Bažila Velkého

a
F
Boh je stále medzi nami,
C
G
je stále blízko nás.
a
F
Pozná všetky tvoje rany,
C
G
pred ním sa neschováš.
a
F
Boh je práve blízko pri nás,
C
G
môžeš až k nemu prísť,
a
F
chce obmyť to, čo skrývaš,
C
G
eE
báť sa dnes nemusíš.

CO

GO

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže zasielajte na
adresu redakcie s označením: vianočná súťaž do 22.12.
2000. alebo ich doručte do našej schránky na Hlavnej 1
v Prešove.
22.12.2000 vylosujeme desiatich výhercov výhercov,
ktorí získajú vecné ceny (1.-3. cena: CD Tebe, Pane; 4.-6.
cena: MC Christos raždajetsja; 7.-10. cena: MC Anastasis).
VÝHERCA súťaže so slovom z čísla 22
Správne odpovede: A B B A
Výherca:
Júlia Petrušová
Prešov

slovo
Rozhovor
s Michelinou Tenace
o. Mons. Vojtech
Havaši
Solovjov
-pápežov aoton
Chrám Potoky

Blahoželáme.

pozvánky
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UPOZORNENIE REDAKCIE
Prosíme predplatiteľov, kto rí ešte neuhradili pre dp latn é
za rok 2000, aby ta k urobili najne skôr do 10. d e ce m b ra

2000 .
Zároveň vyzývam e všetkých, aby p re dp latn é na rok 2001
uhradili do 15. decem bra 2000 z d ôvodu skoršej uzávierky
prvého čísla.

redakcia

54. ...zloženie rehoľných sľubov, profesia,
stáva sa definitívnym úkonom celého misionár
skeho života redemptoristov.
55. Touto rehoľnou profesiou sú všetci
redemptoristi opravdivo misionári, či už sú
zaujatí rôznymi úlohami apoštolskej služby,
alebo im to znemožňuje práca, alebo sa venujú
rôznorodým službám pre kongregáciu a spolubratov, alebo sú
už starcami, chorými a neschopnými vonkajšieho diela, alebo
trpia bolesťami a umierajú za spásu sveta.
(Konštitúcie stanový CSsR.)

Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Spolok svätého Cyrila a Metoda
Náboženské vydavatelktvo PETRA
Vás pozývajú na

X. jubilejný ročník M edzinárodného
festivalu duchovných piesní
byzantského obradu.
ktorý sa uskutočňuje pod záštitou
Rudolfa Schustera, prezidenta Slovenskej republiky
ako podujatie Veľkého Jubilea 2000
v Dome umenia v Košiciach
v dňoch 23.-25.11.2000
s týmto programom:

Zdravím Ťa!
Možno si už počul (a možno ešte nie) o stretnutiach, ktoré
organizuje Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemp
toristi) pre chlapcov, ktorí budú mať v tomto školskom roku
aspoň 15 rokov a ktorí hľadajú svoje povolanie. Ak patríš do
tejto kategórie ľudí, srdečne Ta v mene našej viceprovincie pozý
vam do Stropkova. Minule sme hovorili o Povolanívo všeobec
nosti, tento rok sa zameriame na rehoľné povolanie.
Keďže sa nás na minulom stretnutí zišlo mnoho, teraz sa
stretneme v dvoch turnusoch. V dňoch 18.-21.2.2001 bude
Stropkov patriť maturantom a končiacim učilíšť, 21.-24.2. sú
pozvaní všetci ostatní. Začiatok stretnutia je vždy o 20°° hod.
prvého dňa turnusu, rozchod po raňajkách posledného.
Na stretnutí sa nezaobídeš bez „spacáka“, Sv. Písma, mod
litebnej knižky a „ušatého srdca“, takže si ich nezabudni. Môžeš
si pribaliť aj kamaráta (-ov). Ale najmä, nezabudni sa prihlásiť
do polovice januára.
Spolu s mojimi spolubratmi sa teším na stretnutie s Tebou.
V Kristovi Vykupiteľovi
o. Milan Záleha C.Ss.R.

Štvrtok 23.11.2000 - 16.00 hod.
1. Gréckokatolícky zbor pri chráme sv. Petra a Pavla Bardejov
2. Gréckokatolícky zbor P.P.Gojdiča - Vranov n/T.-Čcmcrné
3. Gréckokatolícky zbor “Chryzostomos” - Vranov n/T.
4. Gréckokatolícky spev. zbor “KYRILLOMETHODEON”
pri chráme Povýšenia sv. Kríža - Bratislava
Vyhlásenie poradia súťažiacich zborov
Piatok 24.11.2000- 18.00 hod.
1. Domáci zbor (umiestnený na druhom mieste v súťaži vo
štvrtok)
2. Mužský zbor “sv. Romana Sladkopevca” - Prešov
3. Protestantský chrám, zbor - Košice
4. Chrámový zbor “KYRILLOMETHODEON’-- Bratislava
, 5. Zbor chlapcov a junákov Mukačevskej zborovej školy
Mukačevo - Ukrajina
6. Zbor “LEGENDA” Drohobyč - Ukrajina
7. Mužský zbor “Ž URAVLI” - Poľsko

Sobota -25.11.2000 - 16.00 hod.
1. Domáci zbor (umiestnený na prvom mieste v súťaži vo
štvrtok)
2. Zbor sv. Cecílie pri chráme sv. Alžbety - Košice
3. Choral Magnificat Cluj Napoka - Rumunsko
V
dňoch 1.-4.2.2001 v Kláštore Redem
3a
Vsuvka vystúpenia spev. skupiny Marína zo Zvolena
ptoristov v Stropkove organizujeme duchovné
a
spev.
skupiny “GORAL” zo Suchej Hory
cvičenia pre dievčatá, ktoré už majú aspoň 15
4. Komorný zbor “HALICJKI PEREZVONY” - Ivanorokov a ktoré túžia spoznať svoje povolanie.
Frankovsk - Ukrajina
Stretnutie bude zamerané na charizmu
5. K om orný zbor “sv. Z lata M aglenska” - Skopje Sestier Redemptoristiek (klauzúrny kláštor
Macedónia
v Bielsku-Bialej). Srdečne Vás pozývame!
6. Štátny spevácky zbor “DUDARYK” Lvov - Ukrajina
Začiatok je v prvý deň o 2000 hod., ukončenie v posledný deň
po raňajkách. Poplatok za stravu a ubytovanie: 250,- Sk. Prosíme
vás, prineste si so sebou „spacáky“.
Predpredaj vstupeniek: pokladňa Štátnej filharmónie v Dome
Kontaktovať sa môžete u o. Milana Zálehu C.Ss.R., ktorý
umenia - Košice
bude viesť tieto cvičenia, na adrese:
pondelok - štvrtok 14.00-16.00 hod.
Kontaktná adresa na hromadné objednávky vstupeniek: JUDr.
o. Milan Záleha C.Ss.R., Zamojskiego 56, 30-523 Kraków,
Helena Dohovyčová, Payorova 14, 040 11 Košice, tel./fax. 095/
Poľsko, e-mail: milancssr@pobox.sk.
6253112.
Vaše Sestry Redemptoristky
Kontakt: o. Milan Záleha C.Ss.R., Zamojskiego 56, 30-523
Kraków, Poľsko, e-mail: milancssr@pobox.sk.

Kalendáre
na rok 2001

IT

Amfiloch a Gregor, biskupi
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