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Nezabudli ste?!
Predplatte si slovo
na budúcirok2001
ešte dm .
Predplatné zasielajte
poštom poukážkouC
na adresu: Slovo,
P.O. BOX204,08001
Prešov

Komunita Centro
Aletti
Aletti je rodina, ktorá mala rada mnohých
ľudí z dnešného centra. Keďže boli jej deti už
plnoleté, darovala dom, v ktorom žili, jezui
tom . Jezuiti ako vďačnosť za tento dar.
zachovali toto meno Centra.
Rozhovor s M. Tenace, predstavenou tejto
komunity.
str. 4-5

Vladimír Solovjov
- pápežov autor
Tohto roku sme si pripomenuli sté výročie
od smrti veľkého kresťanského filozofa Vla
dimíra Solovjova. J e to autor, ktorý do značnej
miery poznačil nielen kresťanstvo, ale vniesol
nového ducha aj do takých jeho oblastí, ako
je napríklad ekumenizmus. Jeho veľkosť ocenil
samotný terajší Svätý Otec Ján Pavol II.
str. 6

V škole sv. Teré
zie z Lisieux
„Prečo máte vopred strach? Počkajte so
svojím strachom aspoň dovtedy, kým sa
nedostaví“
Pokračovanie článku o sv. Tererzke z Lisieux
z minulého čísla.
str. 7

Medzinár. festival
duch. piesni v Ko
šiciach
Toto podujatie, ktoré vzniklo vďaka hŕstke
nadšencov m á dnes medzinárodný ráz, ktorý
zahŕňa v oblasti spevov východného obradu
celú Európu.
str. K M ,

úvodník

Mgr. ThLic. Marek Pribula,
správca farnosti Miklušovce

A d m irá l B y rd , k to rý p re ž il d o b ro v o ľ n ú Spasiteľa práve tak dnes, ako vtedy. D nešný
sam oväzbu v tem n o tách južnej polárnej noci, človek je iste múdrejší, vyspelejší, inteligentnejší,
kde slnko zájd e n a niekoľko m esiacov a len ale srdcom rovnako vzdialený od Boha ako vtedy,
n a p o lu d n ie sa u k azu je n a niekolko sekúnd keď m u pýcha po prvýkrát v raji zaslepila oči.
p aprštek svetla, v jednej zo svojich kníh píše: Sm e n a sklonku d v a d sia te h o sto ro č ia . Sme
„Stávam sa roztržitým a zábudlivým. Včera večer vyspelí, in teligentní a m ožno aj b o hatí. Pred
som nasypal do polievky nam iesto soli cukor a B ohom to však n e zn am en á nič - všetci sme
dnes som začal naberačkou vyhadzovať kašu na hriešni a potrebujem e Spasiteľa.
stôl a až neskôr som si všimol, že na stole nie je
Celý kresťanský svet prežíva dobu príprav na
tanier.“
sviatky príchodu Lásky a Svetla - Ježiša Krista.
Č lo v ek n e m ô ž e žiť b ez sln k a. P o tre b u je O n je d in ý m ôže o slobodiť te n to svet z je h o
sln ečn é svetlo a te p lo , lebo život bez slnka nedokonalostí, násilia všetkého druhu, egoizmu,
o dporuje jeh o p riro d zen o sti. O m noho horšia n e trp e z liv o sti, n ez n á ša n liv o sti, pýchy a p o 
a nebezpečnejšia ako tm a noci, je tm a v našich h ŕd a n ia . O d Ježišo v h o n a ro d e n ia človek už
mysliach a srdciach. M nohí si iste ešte pam ätáte nepotrebuje pre plnosť svojej osobnosti a svojho
roky, kedy bolo p o treb n é žiť za zatem neným i života nič, okrem dobrého, otvoreného, m ilu
oknami, v pochm úrnom chlade pivníc, či v prítm í júceho srdca. Boh sa už nezjavuje v hrom obití
vlhkých skladov... Aj dnes, tak ako vtedy, svieti a v čiernych tem ravách ako vtedy na Sinaji. Keď
n a o b lo h e slnko, n a oslavu k to réh o n iek to rí ho vidíme v n áručí milujúcej, krásnej a nežnej
skladajú básne, iní v ňom vidia najkrajšie dary mamičky, nezabúdajm e, že sme jeho a že on sa
života. V n ašich srd ciach a m ysliach sa však chce dívať do našich očí, že on sa chce prejaviť
usídlila tm a. Akosi rýchlo zabúdam e na E van našim slovom, že on chce žiť v našich skutkoch.
jelium radosti, pravdy a pokoja a naivne kráčame Len tak pripravujem e jeho cestu k nám , len tak
z a „ e v a n je lio m “ v y k la d a č o v b u d ú c n o s ti či pripravujem e sebe cestu k nemu.
horoskopov. V tejto situácii, keď sa často pri
Ž iad n y človek dobrej vôle sa n em u sí báť
hľad an í zm yslu svojho živ o ta o b raciam e n e  o m ožnosť svojej spásy od tej chvíle, čo Boh
správnym sm erom , sme n útení konštatovať, že o nás prejavil svoju starostlivosť tak, že nám
človek sám nie je schopný zbaviť sa následkov skrze M áriu posiela svojho Syna. M ária, nová
dedičného hriechu. Prirodzené sily človeka na to Eva, ukazuje nám jediný správny postoj stvo
jedno d u ch o nestačia.
reného človeka: „Hľa, služobnica P ána...“, ako
M ožno m nohí z vás poznajú históriu p ra ž  protiklad k Luciferovm u „N ebudem slúžiť“, ako
ského orloja - m ajster H anuš, ktorý postavil orloj p ro tik lad k pyšnej výzve Evy „byť ako B oh“.
na starom estskej rad n ici iba sám p o zn al t a  Postoj našej Nebeskej M atky - Presvätej B oho
jom stvo to h to prekrásneho a dôm yselne z o s rodičky, vychovávateľky, m u sí byť aj našim
taveného stroja. Lenže radniční páni sa m u za ideálom : „Som služobník, služobnica P án a!“.
jeho prácu zle odm enili - oslepili ho, aby azda
Len v tom to pokornom a odovzdanom po s
niečo podobné nepostavil aj niekde inde. Slepý toji, až uzriem e nášho Boha v M áriinom náručí
m ajster sa však nechal priviesť k stroju, pokazil ako dieťa, budem e mať pre jeho príchod i pre
ho, hodiny sa zastavili a nikto ich nedokázal jeho posolstvo dosť čisté, dosť chápavé a dosť
opraviť. Roky a roky m usel orloj stáť a čakať, m ilu jú c e srd c e , s k to rý m z ísk a m e o d v a h u
kým príde niekto, kto bude taký múdry, že ho podobať sa mu každý deň.
dokáže opraviť.
Nie je tu p o d o b a s dejinam i ľudstva? A d a
movým hriechom bol narušený poriadok a Boží
plán s človekom a nikto, naozaj nikto nem ohol
pozdvihnúť p a d n u té ľudstvo k jeh o pôvodnej
dôstojnosti, iba Boh sám. Žijeme v duchovnom
B a b y lo n e . D o b ro sa m ie ša so zlo m , lá sk a
s nenávisťou, v iera s nev erou, spravodlivosť
s neprávosťou. Hriech v očiach ľudí prestal byť
hriechom . N a scénu vystupuje akási m iešanina
rôznych náboženstiev...
O dkedy b o l A dam v y h n an ý z ra ja p re šlo
niekolko tisícročí a človek je stále taký istý —
hriešny. Potrebuje Boha ako svojho osobného

rozhovor

Rozhovor s Michelinou Tenace, predstavenou tejto komunity

Komunita Centro Alettl
je to žiadny fundamentalizmus, ani
modernizmus. Je to prítomnosť.
Druhou charakteristickou črtou
C entro Aletti je rehoľná kom unita, ktorej predstavenou je M ichelina Tenace.
n á šh o živ o ta je p o h o stin n o sť
N arodila sa v roku 1954 v juhovýchodnej časti Talianska, v meste San M arco.
a stretáv an ie sa (sym pózium ).
Pracovitosť a húževnatosť ju sprevádzali po celý jej život. Vyštudovala filozofiu na
Tieto podujatia nie sú otvorené pre
Sorbonne a na štátnej univerzite Sapienza v Ríme, získala doktorát z odboru
všetkých ľudí, ale iba pre špeciálne
cudzojazyčnej krásnej literatúry. Po ukončení teologických štúdii v roku 1991,
pozvaných ľudí, ktorí majú o túto
obhajovala doktorát na Pápežskej Gregoriánskej univerzite. Jej doktorská práca
problematiku vážny záujem. Je to
p redstavila estetiku V ladim íra Solovjova. V sú časn o sti p red n á ša teologickú
preto, lebo nechceme, aby tieto
antropológiu na Gregoriánskej univerzite, na Pápežskom Orientálnom Inštitúte a na
sympózia boh populistické. Plod
Inštitúte Regina Mundi.
týchto trojdenných konferencií je
určený potom všetkým, ktorí sú
tam zúčastnení. Výsledok takéhoto
A Prečo práve Centro Aletti? a písanie kníh, literatúry, pričom ide vždy podujatia je veľmi dôležitý, lebo sa adresuje
Aletti je rodina, ktorá m ala o konkrétnu náplň. Keď tu s nami spoločne práve tým, ktorí majú o to záujem. Z ta
rada mnohých ľudí z dnešného žijú, máme spoločný program dňa. Všetko kýchto sympózií sú vydávané publikácie.
Tretia úloha: Publikačná činnosť. Centro
centra. Keďže boli jej deti už m á svoju metodiku, nič nie je samoúčelné.
plnoleté, darovala dom, v ktorom Pokiaľ deň m á náplň, je tam život a má bolo založené v roku 1995 a od vtedy vyšlo
žili, jezuitom. Jezuiti ako vďačnosť zm ysel i význam , te d a nie je prázdny. asi 70 publikácií od účastníkov. Tam, kde
za tento dar, zachovali toto meno Záldadným pojmom je vzťah, žiť vo vzťahu, existujú vzťahy, je možné vytvárať preklady
a až potom môžeme mať nejaký zmysluplný prác do mnohých jazykov ako je rumunský,
Centra.
život. Ak existuje vzťah, môže rásť spoločná slovenský, slovinský, ruský a taktiež do
intuícia, spoločné hodnoty, ktoré sa zdieľajú. západných svetových jazykov (španielsky,
ä Co je úlohou Centra a kto
Tým sa prehlbujú aj vzťahy v sam otnej anglický, francúzsky...)
tam pracuje?
Samozrejme, že nás potom neprekvapujú
Sú tam bratia, štyria jezuiti. komunite zrelé pre ľudské človečenstvo Bližšie p o v ed an é tra ja je z u iti vzťahy priehľadné a zároveň slobodné. Od také výkyvy ako sú rozhovory o L. Pascalovi
a jeden, ktorý sa pripravuje pre to h to odrazového m ostíka rastú všetky a na druhej strane o V. Solovjovovi. Ale to
nie je kvôli tomu, aby sme vytvárali nejaké
toto povolanie. Žije tam napríklad ostatné veci.
nové systémy. Tak, ako hovorí otec Marko
Cech o. Tom áš Špidlík, alebo
Rupnik: „Čo je Kristove, je moje“. Teda aj
ä Aký je štýl vášho života?
Slovinec o. Marko Rupnik. Potom
Po prvé: žiaden fu n d am en talizm u s, tie všetky výkyvy sa môžu stretnúť v jednom
v tom to spoločenstve sú aj štyri
ženy, ktoré žijú zasväteným živo m odernizm us, čiže žiadny -izm us. Je to b o de. Pokiaľ je tu východná tradícia
prítom nosť. Spiritualita znam ená vniesť v Cirkvi, je to aj moje dedičstvo, lebo aj tam
tom . Teda sú p o d d o h ľad o m
kardinálov a taktiež kongregácie, koncentráciu do toho. čo bolo minulé. Nie je Kristus. Tak vlastne rastie katolicita. Robí
ktorí vykonávajú taktiež vizitácie.
Členky kom unity m ajú riadne,
dočasné sľuby a p o to m večné.
Všetci sú akademicky vzdelaní,
majú ukončené univerzity. Vyštu
dovali nielen teológiu, ale aj druhú
vysokú školu u rčitú p ro fá n n u
fak u ltu aleb o u n iv e rz itu . Ich
úlohou je skúmať problémy dneš
ného človeka. Nezaoberajú sa len
východnou, alebo západnou tra
díciou. Skúmajú integrálnu tradí
ciu človeka - kultúrnu, duchovnú
a intelektuálnu. Teraz konkrétne.
Keď prídu k nám hostia, ponúk
neme im pohostenie. To znamená,
že sú to hostia, ktorí už majú za
sebou nejakú formáciu. Nie sú to
iba študenti, ale tí, ktorí už majú
poslanie vo svete. Keď prídu k nám
do Aletti v Ríme, zostávajú tu tri štyri mesiace, nie dlhšie. Zmyslom
je štú d iu m , hľadanie v archíve
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sa to so zreteľom na prehlbo
vanie toho, čo je v Cirkvi, toho,
čo je tej-ktorej oblasti vlastné.
Štvrtou úlohou je publikačná
a konferenčná činnosť. Tá sa
uskutočňuje v m iestnych cirkvach nielen v Taliansku, ale aj
napríklad v Českej republike.
Poslucháčmi nie sú len laici, ale
aj rehoľníci. Vedieme duchovné
cvičenia a poradenstvo pre mla
dých manželov. Konkrétne sa
pomáha Cirkvi týmito m oder
nými misiami. Toto všetko je
doprevádzané akadem ickou
činnosťou, ktorá je plánovaná.
Ostatná činnosť je náhodná.
Centro Aletťi má pobočku
v O lom ouci. N e u v a ž u jete
o zriadení takejto pobočky aj
inde?
Som svedkom toho, ako sa
mnohí je z u iti z eu ró p sk y ch
krajín, hlavne z východu obra
cajú s touto prosbou. C entro
však nie je založené na východ
nej tradícii, ale na konfrontácii
všetkých katolíckych tradícii.
Cieľom týchto inštitúcií nie je
ekumenizmus, ani nič špecifické
pre tú -k to rú oblasť. C e n tro
buduje vzťah. Jednota sa vytvára
potom. Tá znam ená aj to, že
som schopný čítať Solovjova.
Dokážem však ch áp ať n aše
Filioque. Zo žitého života rastie
sám život. A analogicky - zo
žitej jednoty rastie sa m o tn á
jednota.
ä Tento rok si pripomíname
sto rokov od smrti Vladimíra
Solovjova. Ako podľa Vás chápe
ekumenizmus a jednotu v Cir
kvi?
Jeho prvé dôležité dielo bolo
o ekumenizme. Ekumenizmus
znamená žiť kresťanský život
s tým, čo prináša. O d pravo
slávneho je to veľká odvaha.
Čítať históriu bez predsudkov
znamená veľký krok dopredu
k jednote. Toto sa snaží robiť
rovnako ako pápež, ktorý sa
snaží čítať dejiny bez predsud
kov. Je to naozaj veľké víťazstvo
nad predsudkami. S nimi si totiž
prinášame do myslenia m nož
stvo zlých momentov a chyb
ných predstáv. Solovjov mal
odvahu pomenovať základný
centrálny bod západnej tradície
- primát pápeža. Dokázal sa
o ňom bez problémov a pred

sudkov rozprávať. Je to naozaj
veľká odvaha od pravoslávneho.

Som presvedčená, že to nejde
proti sebe, ale že sa to dá zlúčiť.

ä Myslíte si, že v myslení
Solovjova sa nachádza každý
kresťan?
Áno. Je to vďaka jeho rôznym
obdobiam, kedy žil a bol ovplyv
ňovaný východom i západom
v Cirkvi.
Svätý Otec nás vyzýva k n á
vratu ku svojim koreňom. Vtedy
nájdu kresťania svoju identitu.
Ak sa to podarí aj nám, budeme
prospešní celej Cirkvi?
To najdôležitejšie, čo som
počula o gréckokatolíkoch spo
číva v tom, že sviatosti sú veľ
kým požehnaním pre tieto mies
tne cirkvi. Poslanie gréckoka
tolíkov je v tom, že nedovolia
rímskokatolíkom zabudnúť na
to, že existuje aj iná katolícka
cirkev, ako je ich vlastná. Vďaka
Vám sa nem ôže zabudnúť na
pravoslávnu cirkev. Toto posla
nie je veľmi ťažké, ale aj potrebné
a požehnané. Ja Vás za to obdi
vujem . V aša b u d ú c n o sť je
v dvoch rovinách: zachovať, žiť
a prehlbovať si svoju identitu
a počúvať, čo h ovorí pápež.

Ako vy vidíte výsledok
dnešného ekumenizmu o sto
rokov?
V ýsledok ek u m en izm u je
oveľa hlbší, než sa publikuje
v časopisoch. Keď môžem pove
dať za z á p a d n ú cirkev, ro b í
m noho ekumenických krokov napríklad pápežské dokumenty.
Je zrejmé, že sú ľudia, ktorí si
tieto pápežove dokumenty upra
vujú podľa seba a tak ich aj
tlmočia na verejnosti. Navzdoty
týmto hlasom je však potrebné
povedať, že pápež robí obrovské
veci pre toto priblíženie cirkví.
Za východnú cirkev je to veľmi
ťažko hodnotiť, lebo tam je to
difencované, nakolko je mnoho
v ý ch odných cirkví. O so b n e
mám mnoho ortodoxných pria
teľov, ktorí veľmi úprimne robia
obrovské kroky dopredu v tejto
oblasti jednoty. Samozrejme, že
nie všetko, čo je napísané a vy
hlásené na verejnosti sa deje aj
vo vnútri jednotlivých osôb. Je
dôležité, aby tieto masovokomu
nikačné prostriedky poukazovali

na to, čo je pozitívne a čo zjed
nocuje, a nie na opak. Západná
cirkev ponúka väčší priestor pre
slobodu v tejto oblasti. Ale aj
napriek tým to problém om je
dôležité ísť dopredu, zasvätiť
život tejto myšlienke.
A Vyhlásenie Dominus Jesus do značnej miery rozvírilo
ekumenické vzťahy. Myslíte si, že
ekumenizmus bude aj naďalej
pokračovať?
Ten, kto tento dokument číta,
alebo o ňom počúva mal by byť
m údry a nevyvodzovať z neho
unáhlené reakcie. Dôležité je to,
čo o tom to dokumente hovorí
pápež, to čo hovorí encyklika
E t unum sint (Aby všetci jedno
boli), a nie čo hovoria čiastkové
dokumenty.
A Nicejsko-carihradské vy
znanie viery uznáva východ
i západ. Myslíte si, že Filioque
je momentom, ktoiý z neho robí
bod rozdelenia?
Filioque je len jedno slovo. To
tuje. Dôležité je, že sme schopní
skúmať jeho korene a podstatu
problém u. Je dôležité, čo sa
m otná Cirkev o sebe hovorí. Sú
na to sam ozrejm e rôzne p o 
hľady, ktoré však nie sú upria
mené len na to jediné slovo.
A> Čo majú spraviť naši
čitatelia pre Cirkev?
Chcem podať osobné pre
svedčenie. Cirkev je chudobná
i b o h a tá záro v eň . To, že je
bohatá neznamená, že má veľa
vecí, ale že má bohatý vnútorný
život. Z toho vychádza aj môj
odkaz: myslieť a žiť. Je dôležité
mať to to bohatstvo živé. Pre
tento život je dôležité, aby ste
m ali vlastnú gréckokatolícku
teológiu, ktorú by ste študovali,
p reh lb o v a li a žili. To sa dá
dosiahnuť tým, že budete viesť
dialóg so všetkými teológm i
a v tomto dialógu budete hľadať
body, ktoré sa vás dotýkajú.
Vo svojej histórii máte bohatstvo
mníšskeho života. To priťahuje
ako západ, tak východ. Z tohto
bohatstva m ôžu vyrásť nielen
teológovia - profesori, ale aj
teológovia, ktorí dokážu vše
stranne vnímať Cirkev.
A Za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš

téma
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Vladimír Solovjov - pápežov autor
Tohto roku sme si p rip o m en u li sté
výročie od smrti (31. júla 1900) veľkého
kresťanského spisovateľa a filozofa Vla
dim íra Solovjova. Je to autor, ktorý do
značnej miery poznačil nielen kresťanstvo
ako také, ale vniesol nového ducha aj do
takých jeho oblastí, ako je napríklad ekumenizmus. Vďaka jeho pôsobeniu na západe
E urópy sa s ním m ohli spoznať m nohí
katolíci latinského o b rad u . Práve to to
poznanie prinieslo zmenu v chápaní ekumenizmu - zo snahy o unitarizmus sa aj jeho
pričinením stala snah a o porozum enie,
pochopenie a toleranciu. M nohí vnímajú
Solovjova ako autora náuky o m údrosti,
ktorú prezentuje nie ako súbor poznatkov,
ale ako slovo vyslovujúce intuíciu harmónie
sveta, ako tajomstvo stretnutia Boha a stvo
renia. Jeho chápanie Múdrosti (Sofie) ako
stráž n eh o anjela sveta, ako Cirkvi, či
Božieho kráľovstva ovplyvňuje aj dnes
mnohých moderných kresťanských filozofov
a teológov. Pre neho bola Sofia ako ľudstvo
v Božích očiach, ktoré Boh miloval a spasil.
Vôbec Solovjov ch ápal ú lo h u filozofie
v premene tela na svätosť.
Vladimír Solovjov sa narodil v Moskve
16. januára 1853. Jeho otec bol dekanom
moskovskej univerzity a autorom prvých
slávnych Dejín Ruska. Po r. 1874, ked
Solovjov obhájil svoju tézu o Kríze západnej
filozofie vyučuje na moskovskej univerzite
filozofiu a cestuje po svete (A nglicko,
Egypt). V roku 1881 musí opustiť zam est
nanie pre svoj politický postoj voči ruskej
monarchii. V roku 1888 ho už nachádzame
v chorvátskom Z áhrebe, kde u biskupa
Strosamayera vyznáva svoju vieru v jednu
všeobecnú cirkev. Z om iera v roku 1900
v Uzkoje blízko Moskvy.
Aby sme pochopili veľkosť tohto človeka
je potrebné poznať jeho dielo. Tých, čo sa
s ním stretli, nenechalo v pasivite, ale dalo
im silu ísť ďalej. V knihe J. Ruppa Pred
poveď a zobrazenie D ruhého vati
kánskeho snem u sa autor vyjadril
o Solovjovi ako o predchodcovi
Druhého vatikánskeho snemu.
Je h o kresťanské m yslenie
prirovnal H. U. von Bal
thasar (v knihe Soloviev)
k mysleniu Tomáša Akvinského. Tomáš G. Masaryk
j...
sa o ňom vyjadril ako
*
*
o modemom Origenesovi.
V
čom bol Solovjov tak
jedinečný a neopakova
teľný? V svojom živote.
Filozofia a teológia, kto
rú prednášal a o ktorej

písal, bola aj teológiou a filozofiou jeho
živ o ta. Je h o ž iv o to p is sa číta jedným
dychom. V určitých m om entoch sa môže
čitateľovi zdať, že číta životopis svätca, či
proroka. Jeho život bol naozaj prepletený
milosťou a veľkým očisťovaním. Solovjov
bol mužom Cirkvi, ktorú miloval a uznával
tri kresťanské vyznania ako aj judaizm us
v jednej láske ku Kristovi a v nákazlivej viere
v jedinečnosť Cirkvi.
Kresťanská viera hrá podľa Solovjova
úlohu osloboditeľa ducha. Svoje poslanie
videl v snahe položiť Cirkev na nové zákla
dy. Podľa neho iba ozajstná blaženosť (večný
život) spája slobodného ducha, intelekt
a telo.
Je h o p o sto j k životu bol poznačený
veľkou p okorou. Sám sa považoval za
podnožku, za stoličku Božej múdrosti. Sám
Solovjov povedal: „N aozaj veľký človek
vystupuje k nadľudstvu iba po mŕtvolách
nepriateľov, ktorých zabil, teda po mŕtvolách
svojich vlastných osobných vášní. Takéto
víťazstvo dokáže dobyť iba láska, ktorá je
preto kráľovskou cestou k svätosti (božskej
veľkosti) i k tvorivosti (ľudskej veľkosti).“
Podľa neho je láska v človekovi znamením
tohto bohočlovečenstva, znamením prítom
nosti Ducha.
Témy, ktoré Solovjov rozoberá sú nanaj
výš a k tu á ln e aj d n es: k ríz a záp a d n e j
filozofie, problém jed n o ty cirkví, kon
frontácia Východ - Západ, otázka neúspe
chu marxizmu, zmysel lásky a sexuality,
základ duchovného života, problém mieru
medzi vierou a kultúrou a pod. Solovjov sa
k týmto otázkam stavia ako filozof, teológ
a mystik. Vo svojich dielach necíti neustálu
p o trebu zdôvodňovať svoju
vieru alebo dokazovať neveria
cemu existenciu Boha. Solovjov
’f
vychádza z istoty Božej existen
cie a trvá na absurdnosti a márn o sti svetskej kultúry, m a te 
rialistického myslenia a života,
ktoré prerušili výslovný vzťah
s A bsolútnom . Stavia na
velkosti okamihu, keď sa
Absolútno zjavilo v his
tórii človeka a vtelilo sa
/
,
v Ježišovi Kristovi. Od
tej chvíle sa zmenil vzťah
medzi človekom a Absolút
nom. ktorý pravé popie
ranie Boha a uctievanie
kultúry, myslenia, či
života likviduje.
Okam ih vtele
nia Absolútna,
teda návšteva

Bohočloveka je podľa Solovjova dôležitá aj
z aspektu hmoty, lebo spása nezasiahla len
dušu. ale celého človeka - tak ducha, ako aj
telo. Spása sa teda dotkla myslenia, činnos
ti, poznania, osobných i spoločenských
túžob každého človeka i celého ľudstva.
Veľkú úlohu v živote, ideách a diele
Solojova hrá hľadanie krásy. On zakúša krá
su všade. Krása v prírode nám dáva poznať
určitú dynamiku a istý zmysel. Podľa neho
je príroda vývojový proces. Cieľom tohto
procesu je vtelenie svetla a života do javov,
ktoré vyjadrujú všejednotu, spojenie hmot
ného a nehmotného, jednotlivosti a mnohosti. N ajlepším príkladom je diam ant
a hviezdne nebo. P ríroda teda smeruje
k tomu, aby sa objavil človek, ľudské dejiny
smerujú k objaveniu Bohočloveka. Kres
ťanstvo tak ukázalo zmysel všetkého stvo
renia a predstavuje premenu dejín v teofaniu.
Pomocou podstaty krásy vidí v hmotnej
skutočnosti inú skutočnosť - nehmotnú.
V poriadku ľudských vzťahov mu to práve
umožňuje láska. V milovanej osobe dokáže
vidieť, čo iní nevidia. Láska nám dáva žiť
jednotu ako účasť na božskom živote. Táto
lásk a-jed n o ta je Boh.
Táto výnim očnosť m yslenia a života
Vladimíra Solovjova je naozaj úchvatná.
Dáva nám možnosť nahliadnuť hlbšie do
našej duše, preciťovať naozaj Božiu prí
tomnosť v nás a žiť život vrcholu ľudských
dejín - B ohočloveka. Aj on však bol
ovplyvňovaný slávou, ktorá začala meniť
jeho svet. Jeho m odlitba a ozajstná ná
božnosť s pom ocou striedm o žijúceho
človeka prispeli však k jeho precitnutiu.
Vďaka tomu sa prebral. Jeho veľkosť ocenil
samotný terajší Svätý Otec Ján Pavol II., keď
sa 12. decembra v roku 1993 počas svojej
návštevy vo Východnom inštitúte vyjadril
o ňom : „Solovjov je autor, ktorý sa mi
najviac podobá“. ( L '. Osservatore Romano
z 13.12.1993)
Možno povedať, že Solovjov začal novú
éru v existencii človeka. Znovu poukázal na
Boha, na Ježiša Krista, na Cirkev, ako na
nosné piliere existencie človeka. Nestačí však
poznať jeho dielo, myslenie. Je ho potrebné
rozvíjať a nasledovať hlavne v žití vlastného
kresťanstva. Ak zostaneme iba pri pozná
vaní, sme mŕtvi. On to pochopil a naozaj
žil kresťanstvo v svojej dobe. V tom spočíva
jeho hlavná veľkosť, jeho genialita a tu treba
hľadať inšpiráciu a prameň jeho filozofie
a myslenia.
Podľa Micheliny Tenace
spracoval Juraj Gradoš
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DOKONALOSŤ
Naše predstavy o dokonalosti
sú často veľmi vzdialené od jej
prave'ho významu. Dokonalosť
znamená nechať sa m ilovať
a odpovedať na lásku. „ Všetkého

V škole sv. Terézie z Lisieux
hriechu. Nedramatizujme preto
svoje zlyhania. Boh je láskavým
otcom. „ Vyhreší otec dieťa, keď

sa samo prizná k vine ?Potrestá
ho? Určite nie! (...) K rá lp ri
som sa zriekla!... Ľahko sa mi
poľovačke naháňal zajaca. Psy
beží. Nemám nič, okrem jed i
ho už dobiehah. V tom okamihu
ného bohatstva: žiť z lásky!“
zajačik, v presvedčení, že je
(s. 62). My by sme chceli mať
stratený, prudko sa zvrtol a sko
odrazu všetky cnosti, všetky
čil poľovníkovi rovno do náru
dobré vlastnosti; aby sme sa
čia. Poľovníka ohromila toľká
nikdy nepomýlili. Chceli by sme
dôvera a odvtedy sa od bieleho
byť spokojní so sebou, o b d i
zajaca nechcel odlúčiť. Nikomu
vovaní. Vytvárame si o sebe
nedovolil, aby sa ho dotkol, a
predstavu, že sme už skoro
sám ho kŕmil. Takto sa bude
dokonalí, takí, ktorí nikdy ne
Boh správaík nám, keďprena
padnú. Ľudia, ktorí nepotrebujú
sledovaní spravodlivosťou Boha, ktorí čerpajú silu z vlast
zn
á zo rn en o u p sa m i ných cností. Toto ale nie je
budem e hľadať ú točište
evanjelium! Čím ďalej ideme,
v náručínášho Spasiteľa. “
tým viac spoznávame, že všetko
máme od Pána. Čím ďalej ide
me, tým viac sme závislí od
Boha. Človek stráca ilúzie o se
be samom a len vtedy je veľmi
šťastný. Vie, že v B ohu m á
všetko. Čím sme chudobnejší,
tým viac môžeme dostať. Často
si pozemský život predstavu
jeme ako zhromažďovanie cnos
tí, úspechov, zásluh, dobrých
skutkov... Boh však veľmi rád
dopustí, že jedného dňa budeme
o toto všetko obratí, aby sme
prestali rátať so sebou a začali
sa spoliehať na neho. Ak je Boh
našou jedinou oporou, vtedy
sme skutočne šťastní. „Nechaj

(s. 24-25). Choďme pre
to na spoveď ako malé
deti, ktoré sa túžia
vrh n ú ť B ohu do
náruče. Ak je naša
tú ž b a ú p rim n á ,
nie je možné, aby
nás Boh neprijal.

trápime nad minulosťou («Toto
som nemal urobiť!»), alebo sa
znepokojujeme pre budúcnosť,
bojíme sa o to, čo ešte len bude.
Zabúdam e, že Boh je pri nás
v prítom nej chvíli, n ap ĺň a ju
svojimi milosťami, aby sme ju
prežili dobre. Srdce, ktoré je
nepokojné, strác a schopnosť
milovať. Je dôležité prežívať
prítomný okam ih, robiť
v ňom to.
čo je mom e n -

A

Keď v nás po spovedi ostáva
nepokoj, naša dôvera v Božiu
dobrotu nie je úplná. Veď Boh
nám odpustil, zabudol na všetko
zlé. Prečo neustále pochybu
jeme? Ak sa mi nepáči, že som
padol, moja ľútosť nie je sku
točná. To vlastne ľutujem len to,
že už nevyzerám taký dokonalý,
ako som si pôvodne myslel. Je
to z pýchy. Ale nesmieme ani
banalizovať naše zlyhania. Uč
me sa z nich. Ťažme z vlastných
omylov, aby sme sa stali pokor
nými, aby sme prestali súdiť.

tálne v našich silách a všetko
ostatné zveriť do Božích rúk. Bez
obáv, strach u , znepokojenia.
M inulosť v dôvere zveriť B o
žiem u m ilosrdenstvu, b u d ú c
nosť Božej dobrote a jeho proz
reteľnosti. „Prečo máte vopred

apoštol Pavol bol veľkým prena
sledovateľom Cirkvi. Prežil však
veľkosť Božieho milosrdenstva.
Preto dokázal preukazovať mi
losrdenstvo aj on. Úplne prijať
odpustenie nie je ľahké. N aša
pýcha sa postará o odpor. Ale
toto je nevyhnutná podmienka
v n ú to rn ej slobody, k to rá je
plodom lásky. Sv. Terezku fas
cin o v al p ríb eh z evanjelia
o hriešnici Magdaléne. „Ak Ježiš

povedal o Magdaléne, že viac
miluje ten, komu sa viac odpus
tilo, tak tým väčšmi to p la tí
o tom, komu hriechy odpustil už
vopred. “ (s. 25). M nohokrát sa
sústreďujeme len na tie naše.
pády, ktoré sa prejavili navonok.
Všetky úspechy pripisujem e
sebe, neúspechy sa snažím e
zakryť. To Boh nám však dáva
všetko, sme závislí od neho.
Neznamená preto, že sme lepší
ako iní len preto, že iní robia
oveľa horšie veci. Buďme vďační,
že nás Pán uchránil od mnohých
omylov. Buďme mu vďační, že
nás vedie, zahŕňa milosťami,
aby sme kráčali bezpečne a ne
padali na každom kroku. Kto
vie, ako ďaleko by sme došli bez
neho. Je toho veía, od čoho nás
Boh uchránil, čo nám odpustil
„vopred“. A táto skutočne po
zorná Božia láska, ktorá nás
sprevádza v každej chvíli na
každom kroku, by v nás nemala
vzbudiť túžbu po rovnakej lás
ke? !. A práve v nej sú zahrnuté
všetky povolania. „Viac ako

strach ?Počkajte so svojím stra
chom aspoň dovtedy, kým sa
n edostaví“ (s. 225). „Keď sa
dopustíme chyby, nikdy b y sme
to nemah pripisovaťprirodzenej
príčine, ako napríklad chorobe,
počasiu alebo starosti. Toto
zlyhanie by sme mali skôr pri kedykoľvekpredtým chápem, že
písa ť n a šej n ed o k o n a lo sti Boh riadi aj tie najnepatrnejšie
a nikdy pri tom nestratiť odva udalosti v našom živote. To on
„Boh obyčajne dopustí, aby sme
h u .“ „Ako m álo je tých, čo nám vkladá do srdca túžby a be
trpeli na tie isté slabosti, ktoré
pripustia, že padli, že sú slabí, zo zvyšku ich plní. “ (s. 19).
sa nám nepáčia na iných: zá 
ktorí sú spokojní aj vtedy, keď
budlivosť, neúmyselná n ed
ležia na zem i a in í ich pritom
Myšlienky sv. Terézie z Li
balosť, únava... Potom je celkom
prekvapia.“ „Žiť z lásky zna sieux použité z knihy: Stertenprirodzené, že prepáčime chyby,
m ená vyhnať všetok strach, brink, R.: Iba láska, Alfa, Bra
do ktorých sme sami upadli“
všetky spomienky na viny minu tislava 1991.
(s. 87). Mali by sme Bohu ďa
losti. Moje hriechy ma už nezne
kovať, že dokáže aj z nášho hrie
pokojujú. Zničil ich B oží oheň. “
Podľa prednášok Jasquesa
chu vyťažiť dobro. Pozor! Neďa
kujeme za hriech, ten je a vždy
bude zlý. Ďakujme, že aj z neho
vie Božia dobrota vyťažiť pre nás
úžitok. Sv. Ján z Kríža hovorí:

me ho, nech nám všetko vezme
a dá, čo chce. Dokonalosť spo
číva v plneníjeho vôle. “ (s. 75).

„Láska vie zo všetkého ťažiť,
z dobrého i zo zlého, čo vo mne
nájde, a všetko premeniť v seba. “

Musíme prijať skutočnosť, že
na zemi nikdy nebudem e bez

Omylom, ktorého sa často
dopúšťam e, je to, že buď sa

(s. 84).

ODPUSTENIE
Z čoho predovšetkým pochá
dza náš zmätok? N a príčine sú
osobné omyly, zlyhania, pády.
Ale tie môžu byť pre našu osob
nú misiu aj veľmi užitočné. Sv.

Philippa (Francúzsko), ktoré
odzneli na evanjelizačnom stret
n u tí s Komunitou Blahoslavenstiev, spracovala a myšlienkami
sv. Terézie doplnila Valéria Juríčková.
Pokračovanie v ďalšom čísle

duchovné čítanie
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Medzilbdskévzťahy
V
d n ešn o m u p o n á h ľa n o m svete sa sa nad nimi skláňajú. S týmto prípadom sa
o medziľudských vzťahoch hovorí naozaj stretávam často, pretože denne cestujem.
dosť. Ale žiaľ, nie dosť na to, aby ich človek N aozaj, naše uši sú hluché a oči slepé.
pochopil. Určite sa každý z nás zamyslí nad Vidíme iba to, čo chceme vidieť a počujeme
dobrými mravmi, alebo aspoň okrajovo iba to, čo počuť chceme. Prečo uvažujeme
o nich uvažuje. M n o h í z nás si o sebe takto? Prečo sa nedokážeme zmieriť s tým,
myslia, že sú v niečom lepší, v niečom že nie sme všetci rovnakí? Jeden je úspešný
vynikajú. Jeden je úspešný
natolko, že mu iní závidia,
v športe, iní v umení či spe
a druhý ostal zabudnutý,
ostal sám so svojím
ve. Ale čo ten, ktorý n e
dostal do vienka ani krásu,
smútkom, bolesťou a
ani dar spevu, či výtvarný
trápením . O stal sám
talen t? Č o s takým č lo 
zabudnutý, nešťastný,
vekom?
nesťažuje sa, ale jeho
duša plače, jeho srdce
Samozrejme, ten pre nás
nie je zaujím av ý a je h o
kričí a volá k nám, aby
miesto je iba na okraji spo
sme pom ohli ľuďom,
ločnosti. Každý človek by
ktorí to naozaj veľmi
chcel byť dobrý, múdry,
potrebujú. Nebuďme
úspešný, pekný, chcel by
ľahostajní a pomôžme,
vyniknúť. M nohí si to o se
podajme pomocnú ru
be myslia a predsa je sku
ku, pohlaďme teplou
točnosť iná. Ale čo nám
d la ň o u , aleb o p o tešm e
pekným slovom. Nenechá
v tom bráni? Čo bráni člo
veku, aby bol dobrý? Čo mu bráni v tom, vajme svoje srdce zamknuté pred problé
aby rozsieval vôkol seba pokoj, radosť, mami iných. Veď čo ak raz, ani sa nenaz
šťastie? Či netúži každý človek práve po dáme a pomoc budeme potrebovať my? Čo
takomto harmonickom živote? Určite áno. ak raz budeme ako tá starenka
Tak prečo je skutočnosť iná? Každodenný čakať, kým nám niekto pomôže
život nám prináša desiatky ukážkových prí prejsť cez cestu? Čo ak raz
padov vrážd, atentátov, vzájomného napá budem e chcieť počuť pekné
dania, ohovárania, rasovej diskriminácie, slovo a nenájde sa nik, kto by
národnej i straníckej nevraživosti. Čo je teda nám ho povedal? Čo ak raz...?
príčinou takéhoto n era d o stn é h o b ila n  Zamyslime sa nad tým. Skús
covania? Kde hľadať korene zla, ktoré tak me to napraviť a začnime od
trápia ľudstvo už po stáročia? Už Biblia, seba. Niekedy by sme si zas
kniha kníh, uvádza príklad dvoch bratov, lúžili aj cenu za dokonalé zdraKaina a Ábela, ktorí sa milujú, ale keď majú matizovanie a zveličovanie cu
priniesť o b e tu a B ohu sa z a p á č i viac dzích chýb. Iba svoje nevidíme.
Ábelova, K ain sa u razí a b ra ta zabíja. „Prečo hľadáš triesku v oku
Prečo? Lebo mu závidel. Nezniesol, že Ábel druhého, a vo vlastnom brvno
bol lepší. A čo spôsobuje utrpenie, skazu nevidíš!?“ (porov. M t 7, 3).
a smrť miliónov ľudí vo vojnách? Veľký Hlboká myšlienka, v ktorej je
básnik H viezdoslav vo svojej básnickej ukrytá veľká pravda. Pravda
skladbe Krvavé sonety n a tú to o tázk u o človeku. Pokrytectvo, pýcha,
odpovedá veršom: „Ech, sebectvo, to ...“ závisť, lakomstvo, hnev, túžba
Áno, sebectvo, pýcha, túžba po moci, sú po m oci, n edostatok pokory
príčinou ničenia, vraždenia, sú príčinou a lásky. Aké sm utné konšta
hlbokého mravného úpadku človeka. Opäť tovanie. Kde je hrejivý povz
zlo, ktoré vychádza z jeho srdca. Zamyslíme budzujúci úsmev, úprimnosť,
sa, koľko je medzi nami ľudí, ktorí denne skromnosť, tolerancia? Priro
potrebujú našu pomoc? Či už sú to telesne dzené teplo sálajúce z ľudských
postihnutí, slepci, ale aj lúdia, ktorí zápasia sŕdc? K am sa vytratila sp o 
s drogou, alkoholom a cigaretou. Ako sa lupatričnosť? Čo robiť? Kde
zachováme k slepej starenke, ktorá stojí na hľadať riešenie? Kde začať?
prechode a čaká, že jej niekto pomôže prejsť U seba!!! Každý m usí začať
na druhú stranu? Pomôžeme jej, alebo sa sám od seba! Prehodnotiť svoj
radšej tvárime, že ju nevidíme? Alebo aj život, poznať sám seba, pes
v autobuse. Kolko mladých ľudí sedí a starší tovať v sebe vnútorný pokoj,

lebo pokojný, vyrovnaný človek dokáže
prijímať a riešiť aj problémy s rozvahou.
Vie usmerniť iných, šíri okolo seba dob
rú atmosféru, ľudia sa s ním radi stre
távajú a nechávajú si od neho poradiť.
Ak teda chceme, aby sme dokázali
bojovať so životnými problémami a aby sme
dokázali pomôcť aj iným, musíme byť vyrov
naní, musíme nájsť pokoj a rovnováhu.
A tento pokoj nájdeme vtedy, ak našu záhra
du myšlienok zbavíme buriny. Ak sa zbavíme
sebectva, pýchy, závisti, zlosti a hnevu. Naša
duša bude plná lásky a túto lásku budeme
rozdávať plným priehrštím vôkol seba.
Snažme sa život pochopiť vnútorne, až vtedy

Sebectvo, pýcha, túžba po
moci, sú p ríč in o u ničenia,
vraždenia, sú p ríčin o u
hlbokého mravného úpadku
človeka. Opäť zlo, ktoré
vychádza z jeh o srdca.
budeme vedieť svoje srdce otvoriť pre iných
ľudí, či už ľudí nadaných, alebo tých, čo žijú
úplne v inom svete na pokraji spoločnosti.
Jana Serbinová

životy

i

i

Zomrel s rukami zopätými k modlitbe
Mods. Vojtech Haveši

Ľudské osudy bývajú rôzne. Každý je
originálny. Taký originálny bol aj život o.
Mons. Vojtecha Havašiho (Havassiho).
Narodil sa 27. decem bra 1916 v U ž
horode. Jeho otec Štefan (Jozef) Havaši bol
obchodníkom - čižmárom a m atka H e
lena, rod. Z latnická, p raco v ala v d o 
mácnosti. Bol piaty z ôsmych detí. Školy
absolvoval v Užhorode. Dňa 26. júna 1941
v Katedrále Povýšenia sv. Kríža, prijal
sviatosť m anželstva s Líviou Suchou,
dcérou gréckokatolíckeho kňaza Ladislava
Suchého. V šťastnom manželstve im Boh
požehnal tri deti: Teréziu, Líviu a Vojtecha.
Kňazskú vysviacku prijal na sviatok
apoštolov Petra a Pavla, 29. jú n a 1941
v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého
Kríža v U žhorode, z rúk vladyku A le
xandra Stojku.
Jeho prvým pôsobiskom od 1. augusta
1941 sa staía dedina Velké Slemence, okr.
Velké Kapušany, kde mal za úlohu zriadiť
novú farnosť. Nemal kde bývať, lebo v obci
nebola farská budova. S manželkou ho
prijal istý dobrý gréckokatolík, vdovec
Jozef, ktorý mu dal do prenájmu jednu
izbu vo svojom starom dome. Tam býval
s manželkou počas troch rokov. Pol roka
slúžil v maďarskej arm áde ako grécko
katolícky duchovný. (Potvrdenie Miestnej
správnej komisie vo Veľkých Slemenciach
zo dňa 6. decembra 1948, in Dokumenty
z rodinného archívu.) Keď sa front roz
padol, vrátil sa k svokrovi o. Vasiľovi
Suchému na faru do Vyšného Nemeckého.
Po čase sa o. Vojtech stal jeho nástupcom.
Tu pôsobil do 13. septembra 1950.
V roku 1948 bol šesť týždňov vo vyšetro
vacej väzbe v Ilave. Vyšetrovali ho za to, že
je Ukrajincom. Vo väzení bol spolu s o. Sergejom Kovčom, o. Michalom Juchnovičom,
o. Emilom Bokšayom a inými. Kňazi boli
zadelení do pracovného útvaru a pracovali
v závode v Dubnici nad Váhom.
V roku 1950 bol predvolaný na Okresný
úrad do Sobraniec, kde ho presviedčal osob
ne Dr. Rohaľ- Iľkiv. Keď otec Vojtech odmie
tol prestup do pravoslávnej cirkvi, Rohaľ - Iľkiv zavolal pn'slušníka ZNB a prikázal mu, aby
ho zatkol. Vtedy o. Vojtech počul slová: „V
mene zákona vás zatýkam.“ „V mene akého
zákona ma zatýkate?“ - opýtal sa o. Voj
tech. Na to už odpoveď nedostal.
Po prepustení na slobodu sa presťahoval
do Košíc k svokrovi, ktorý mu vybavil pri
jatie na psychiatrickú liečebňu, hoci bol

zdravý. Zostal tam 115 dní. Ukrývali sa tam
aj iní gréckokatolícki kňazi, napr. o. Michal
Pejo, o. Július Zachariáš a ďalší. Hoci boli
zdraví, takto sa usilovali vyhnúť vysťahova
niu do Čiech.

Po prepustení z psychiatrie sa ubytoval
v suteréne dom u JUDr. Františka Kendléra.
Po čase sa odvážil hľadať si zamestnanie
a dostal sa do úradu za mzdového účtov
níka v Poledňákovej továrni, ktorá bola
neskôr premenovaná na Východoslovenské
strojárne. O dva mesiace sa stal vedúcim
mzdovej učtárne. Túto prácu vykonával tri
roky. Neskôr sa stal výborným plánovačom.
Po ôsmich rokoch dostal z práce výpoveď
a spolu s ním aj manželka - mzdová účtov
níčka. Vtedajší predseda ZV-ROH odôvod
nil jeho prepustenie takto: „N epodpísal
pravoslávnu akciu, tým vyjadril nesúhlas
s našim zriadením , s líniou našej strany
a preto musí preč.“ Potom sa stal brusičom.
V tejto profesii pracoval do roku 1968.
V práci dosiahol výborné výsledky. Závod
ným výborom ROH bol vyznamenaný čest
ným diplomom za zásluhy o rozvoj stro

járstva v Košiciach a pri príležitosti 80-tého
výročia trvania závodu a 15-ročného jubilea
závodu SA bol vyhodnotený ako najlepší
pracovník v stredisku.
V
roku 1968 dostal od Akčného výboru
dekrét do farnosti Vyšné Nemecké. Po svo
jom príchode zvolal ľudí a povedal tieto
pam ätné slová: „Kto je u Vás pravoslávny,
nech sa prihlási.“ Nik sa neprihlásil. „Keď
sa necítite byť pravoslávnymi, som tu, aby
som Vám poslúžil.“ Jednomyseľne sa všetci
vrátili do Gréckokatolíckej cirkvi. Admi
nistroval aj obec Orechová, ktorá pôvodne
patrila k farnosti Vyšné Nemecké.
V
roku 1976 bol preložený za správcu
farnosti do Čičaroviec. Tu pôsobil až do
konca roku 1995. Pričinil sa o postavenie
chrámu spolu s rímskokatolíkmi vo filiál
kach Veľké Raškovce a Mokča. Dňa 1. ja 
nuára 1996 bol uvoľnený z pastoračnej
služby potom, čo prekonal menšie krvá
canie do mozgu. Odišiel na dôchodok do
Košíc.
Posledný rok života bol niekoľkokrát
hospitalizovaný v nemocnici. Deň pred
smrťou prosil, aby ho obliekli do litur
gického rúcha. Chcel slúžiť sv. liturgiu. Síl
však už nemal. Zomrel 4. novembra 2000
v nemocnici. Zdravotná sestra ho našla
mŕtveho sedieť na nem ocničnom lôžku
s rukami zopätými k modlitbe.
Pripomeňme si Ježišove slová o bed
livom sluhovi, ktorý čaká na príchod
svojho Pána. (porov. M t 24, 45). Zamy
slime sa nad tým, či práve o. Vojtech nie je
pre nás veľkým povzbudením . V p o s
lednom roku života viackrát povedal
manželke: „Vieš, toľko mám práce, nevy
rušuj m a.“ Keď sa ho opýtala, akú to má
prácu povedal: „Predsa modlitbu.“
Pohrebné obrady vykonal dňa 9. no
vembra 2000 v Katedrálnom chráme Naro
denia Presvätej Bohorodičky v Košiciach,
vladyka M ilan C hautur, CSsR. Telesné
pozostatky o. Vojtecha boli pochované na
cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.
Otec Vojtech sa vždy staral o duchovné
dobro veriacich. Žil a pracoval pre nich. Ordi
nár o. Ján Hirka, ho v roku 1977 menoval za
titulárneho dekana prešovskej diecézy, v ro
ku 1991 za titulárneho arcidekana a v roku
1998 pri príležitosti 180-tého výročia zalo
ženia Prešovského biskupstva a 30-tého vý
ročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi, za
titulárneho kanonika. Najvyššie uznanie sa
mu dostalo v roku 1994, keď bol Svätým
stolcom vyznamenaný titulom m onsiňor
a stal sa kaplánom Jeho Svätosti, pápeža
Jána Pavla II.
Ján Babjak, S J
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Medzinárodný festival du
piesni v Košiciai
Zbor Chryzostomos, Vranovn/Topľou, vítaz fes
tivalu, s 1. cenou venovanou prezidentom SR
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove,
Spolok svätého Cyrila a M eto d a v M i
chalovciach a Náboženské vydavateľstvo

PETRA v Prešove, privítali na X. ročníku
M e d z in áro d n éh o festivalu duchovných
piesni byzantského obradu, ktorý sa usku
točnil pod z áštito u R udolfa Schustera,
prezidenta Slovenskej republiky, ako p o 
dujatie Velkého jubilea 2000 v dňoch 23. 25. novembra v Dome umenia Košiciach.
Toto podujatie vzniklo pred desiatimi
rokmi na podnet Prešovského biskupstva
a Ministerstva školstva. Svoju úlohu zohrala
aj skutočnosť, že spevácke zbory p atria
n eo d m y sliteľn e k litu rg ii b y z an tsk é h o
obradu. O úcte k tradíciam a dedičstvu
našich otcov svedčí aj tá skutočnosť, že toto
p o d u ja tie , k to ré vzniklo vďaka hŕstke
nadšencov má dnes medzinárodný ráz, ktorý
zahŕňa v oblasti spevov východného obradu
celú E urópu. Východní kresťania sú po

celom svete známi svojou láskou k spevu,
ktorým sú poznačené všetky ich bohoslužby.
N ádherné spevy kresťanov byzantského
obradu nepochybne patria aj do bohatej
pokladnice nášho národného, európskeho i
svetového kultúrneho dedičstva. Rozmanitá
k rása m elódií, ktoré odzneli na tom to

Program X. jubilejného ročníka Medzinárodného festivalu
duchovných piesní byzantského obradu

Zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova
festivale a ich duchovná krása naplnila
vedomie človeka vnútornou radosťou, ktorá
je sch opná preklenúť naše každodenné
neúspechy a sklamania našich dní.
N a trojdňovom festivale, ktorý moderoval Vladimír Seman, sa v tomto roku
predstavili domáce gréckokatolícke zbory:
Gréckokatolícky zbor pri chráme sv. Petra
a Pavla v Bardejove, Gréckokatolícky zbor
C hryzostom os z V ranova nad Topľou,
Gréckokatolícky zbor P. P. Gojdiča z Vra
nova - Čemerného, Grédkokatolícky spe
vácky zbor Kyrillomethodeon pri chráme
Povýšenia sv. Kríža z Bratislavy a Mužský
zbor sv. Rom ana Sladkopevca z Prešova.
Domácich účinkujúcich doplnil ešte Zbor
sv. Cecílie pri chráme sv. Alžbety z Košíc
a Protestantský chrámový zbor z Košíc. Zo
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fcovných
I
zahraničných zborov to boli zbory L E 
GENDA z Drohobyče, Ukrajina, komorný
zbor H A LIC JK I PE R E Z V O N Y z Iva-

Zbor chlapcov a junákov z Mukačevskej
zborovej školy, Ukrajina
no-Frankovska, Ukrajina, Štátny spevácky
zbor DUDARYK z Ľvova, Ukrajina a Zbor
chlapcov a junákov z Mukačevskej zborovej
školy z U krajiny, ZURAVLI z Poľskej
republiky, Chorul Magnificat Cluj Napoka
z Rumunska a K om orný zbor sv. Z lata
Maglenska z Macedónie.
Festival vyvrcholil v nedeľu 26. n o 
vembra, kedy jednotlivé účinkujúce zbory
vystúpili pri b o h o slu ž b á c h v rô znych
ľarnostiach. Prešovský biskup Mons. Ján
Hirka slávil sv. liturgiu v chráme Zosnutia
Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad
Topľou - Čemernom, kde si miestny zbor
Biskupa Petra Pavla Gojdiča pripomenul
10.-te výročie svojho založenia.
M arek Pribula
Snímky: R. Dohovič
a archív

Ekumenický festival duchovnej piesne RIEKA 2000 - spoločné dielo bardejovských
gréckokatolíkov z Vinbargu pod vedením správcu farnosti Mgr. Petra C apa a vranovských
evanjelikov augsburského vyznania vedených seniorom Mgr. Slavomírom Gáliom, sa počas
víkendových dní 17. - 19. novembra 2000 uskutočnil vdaka dôvere a finančnej podpore
Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. O dôstojný umelecký zážitok sa postaralo 5 cirkví
- Apoštolská, Evanjelická augsburského vyznania, Pravoslávna, Bratská a Katolícka vo
svojich dvoch obradoch - západnom a východnom.
Festivalový program začal vystúpením dvanástich speváckych zborov v piatok 17. 11.
2000 v evanjelickom chráme a. v. Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou, kde pokračoval
aj v sobotu 18. 11. 2000 prehliadkou evanjelickej zborovej tvorby. V Bardejove Mestskej
radnici prijal v sobotu popoludní prim átor mesta MUDr. Boris Hanuščák, vedúcich
speváckych zborov, ktoré sa mali predstaviť v programe v Bardejove.
Festival sa po prvýkrát vo svojej histórie neuskutočnil v tradičných priestoroch kinosály
v Bardejovských kúpeľoch, ale v priestoroch chrámu sv. Rodiny v Bardejove na sídlisku
Vinbarg. Program otvorilo gréckokatolícke mládežnícke spoločenstvo SYNAXIS aktuálnou
piesňou, ktorá vznikla pri príležitosti pápežom vyhláseného roka milosti - Jubilejného
roka 2000: „Dni Eliáša“ a v duchu jej slov:...„Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov
hlas,... Toto je čas. keď tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú. To je čas Pánovej žatvy,
a my sme tí pozvaní jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám .“ V rodných jazykoch i v jazyku
cirkevnoslovanskom zneli spevy na oslavu Boha spevákov zo Slovenska, Ukrajiny,
Chorvátska i Slovinska. Diváci mali možnosť vypočuť si tieto zbory: rímskokatolícky detský
spevácky zbor DÚHA z Bardejova - Vinbargu, pravoslávny spevácky zbor Zosnutia
Presvätej Bohorodičky z Jarabiny, vokálne kvinteto AJ DA zo Slovinska, Spievajúcu rodinu
Reviľákovcov z gréckokatolíckej farnosti Bardejov - mesto, rímskokatolícky zbor AD
LIBITUM z Chorvátska, gréckokatolícky spevácky zbor pri chráme sv. Petra a Pavla
v Bardejove, evanjelický a. v. spevácky zb o r z V ranova nad Topľou a Ukrajinský
gréckokatolícky spevácky zbor o. A. Vološina z Užhorodu. Záver festivalu patril znovu
domácemu mládežníckemu spoločenstvu, ktoré znám ou hymnou mladých na Jubilejný
rok 2000 s názvom „EM ANÚEL“ roztlieskalo do posledného miesta zaplnený chrám.
Svojím slovným prejavom na koncerte obdarovala a programom nás sprevádzala vedúca
krajskej školskej inšpekcie v Prešove PaedDr. Cecília Luptáková.
Festivalový program sa zavŕšil v nedeľu vystúpením niektorých hosťujúcich spevác
kych zborov pri bohoslužbách. V evanjelickom chráme a. v. vo Vranove nad Topľou, v rámci
služieb Božích vystúpil študentský teologický evanjelický spevácky spevokol ELPIS a na
sv. liturgii na Vinbargu sa predstavilo vokálne kvinteto AJDA zo Slovinska. Sv. liturgiu
slávil. ThDr. Vojtech Boháč, rektor kňazského seminára Petra Pavla Gojdiča v Prešove.
Pozvanie na túto slávnosť prijali vdp. Rastislav Randár, farár rímskokatolíckej farnosti
Bardejov - Vinbarg. a títo zástupcovia štátnej správy a samosprávy: Ing. Jozef Polačko,
prednosta Krajského úradu v Prešove, MUDr. Boris Hanuščák, primátor nášho mesta,
JUDr. Vladimír Cahajla, zástupca prednostu Okresného úradu v Bardejove, Miroslav
Mačej, prednosta Mestského úradu v Bardejove a PaedDr. Cecília Luptáková. vedúca
Krajskej školskej inšpekcie v Prešove.
RIEKA 2000 už dotiekla. ale zanechala po sebe stopu v podobe spojenia rozličných
pramienkov lásky a obetavosti ľudí zabezpečujúcich prípravu a organizáciu podujatia
i prameňov vytryskujúcich z nádherného spevu členov rozličných cirkví. Vôd, ktoré spojili
srdcia vystupujúcich i divákov a zlievali sa do m ohutného prúdu tečúceho do oceánu
večnej blaženosti v prítomnosti jediného Boha. Veríme, že Božou milosťou sa v prvom
ročníku nového milénia vytvorí ešte mohutnejší tok v podobe Festivalu duchovnej piesne
RIEKA 2001! Nech Boh dá odvahu aj iným cirkvám z nášho mesta odpovedať na jej
pozvanie.
Rád by som touto cestou ešte raz vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí ste nám ochotne
pomohli. Úspešná RIEKA 2000 je výsledkom nekonečných Božích milostí, ktorým ste
dovolili vo svojich životoch pôsobiť aj vy. Nech vaše služby preukázané tomuto dielu
lásky odmení Boh hojným požehnaním na mnohé a blahé roky.
Peter Cap

naše dedičstvo
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Chrám v Potokoch
Obec leží v Nízkych Beskydách, v nadmorskej výške okolo 245 m.
Prvá písomná správa o Potokoch (Potaczky), okres Stropkov, je uvádzaná v súpise
zdanených dedín v roku 1551 daňou kráľovi (porta). Na základe toho treba datovať
existenciu Potokov už najmenej o dve desaťročia skôr. Podľa prof. F. Uličného, dedina
dostala názov podľa staršieho názvu údolia. V chotári obce bola v stredoveku
pravdepodobne neskôr zaniknutá dedina Agyagos (HUnné). Svedčia o tom viaceré nálezy
keramiky v chotári. Potoky patrili až do konca uhorského feudalizmu (1848) hradnému
panstvu Makovica, so sídlom v Zborové.
Cirkevné matriky sa zachovali z rokov 1819-1896, kedy Potoky boli filiálkou
gréckokatolíckej farnosti v Novej Pohanke (vtedy Mergeška). Sú uložené v ŠOBA
v Prešove. Od roku 1901, je obec filiálkou farnosti v Stročíne, ktorú spravujú
otcovia redemptoristi zo Stropkova. Farnosť Bokšu, spravuje Mgr. Jozef Vojtila,
CSsR. Pri sčítaní ľudu v roku 1991, sa ku gréckokatolíkom prihlásilo 70
obyvateľov obce.
Gréckokatolícka drevená cerkov sv. Paraskievy b o la p o sta v e n á v roku 1773.
V publikácii Súpis pam iatok na Slovensku
II. je chybne uvedené patrocínium Panny
Márie. Cerkov sa nachádza na východnom
svahu obce a tvorí jej dom inantu. Podľa
kanonickej vizitáciez roku 1757,bolavP otokoch funkčná drevená cerkov. Nie je
známe, prečo o 16 rokov postavili novú,
drevenú. Kedysi mal celý areál chrám u
nízku kamennú ohradu, zvyšky ktorej sa
zachovali najmä pred vchodom. Pri chráme
sa nachádza neskôr postavená sam ostatná
zvonica stípikovej konštrukcie so zvonom,
z roku 1839.
Chrám bol obnovovaný v rokoch 19561957, vr. 1959 ale aj v deväťdesiatych ro
koch. V súčasnosti veriaci, duchovná sprá
va a štátne orgány v súčinnosti s Pam iat
kovým ústavom v Bratislave a Regionálnym
strediskom v Prešove pripravujú reštau 
rovanie ikonostasu a žertveníka v chráme.
Zám er a zásady ich reštaurovania sp ra
covala minulý rok Mgr. Judita Pappová.
Historik V. Grešlík. v tlači v roku 1998,
uviedol, že interiér chrámu vymaľoval Joan
Vad a pred tridsiatimi rokmi v ňom bolo 10
barokových svietnikov a iné hnuteľné p a
miatky. Tieto tu už nie sú. Citovaný II. diel
Súpisu pam iatok, str. 527, ktorý vyšiel
v decembri 1968, uvádza ich ešte ako súčasť
mobiliáru chrámu a spresňuje: „Šesť nes
korobarokových svietnikov v podobe
rohu hojnosti v troch veľkostiach z čias
stavby kostola, štyri velké vyrezávané
barokové svietniky.’'
Ikonostas p o c h á d z a z o b d o b ia
výstavby dreveného chrám u v P o
tokoch. z roku 1773. Teraz je zapísaný
v ústrednom zoznam e kultúrnych
p am iatok a je u m iestn en ý m edzi
loďou a svätyňou cerkvi. Je drevenou
architektonickou konštrukciou ako

tradičný štvorradový nos
n ík p re ikony. H o rn ý
štvrtý rad s medailónmi
prorokov a kráľov chý
ba. V chráme sa nena
chádza ani ústredná
ikona Krista Velkňaza (Pantokrátora).
Táto je nahradená
novodobým o b 
razom Bohoro
dičky. Ikonos
tas má bohaté
rokajové orá
movanie.
Ikony
na ikonostase sú
ma
te rn
ro u

na dreve. Dolný rad tradične tvoria sv.
M ikuláš, B ohorodička Hodigitria,
žehnajúci Kristus a duchovná pat
rónka sv. Paraskieva. Ikona Posledná
večera je uprostred druhého radu ikon,
v pravouhlých rámoch. Dvojkrídlové
cárske (kráľovské) dvere uprostred sú
zdobené rastlinnými rozvilinami a tradič
nými medailónmi. Ikona Posledná večera
je uprostred druhého radu ikon („prazdniky“- dodekaorthos) z mariologického
a kristologického cyklu. V treťom rade sú
ikony dvanástich apoštolov.
Hlavný oltár s barokovými, vi
ničom obtočenými stĺpmi má
uprostred obraz Zoslania
Svätého Ducha. Bočný
obraz Krista na Olivovej
hore na oltári pochádza
z obdobia stavby chrámu
Andrej Kaputa

príbeh
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nástenke pri vchodo
vých dverách m a za
u ja la m aľba, k to rá
znázorňovala mnohé
cesty, ktoré však viedli
k jedném u cieľu. Pod
touto malbou bol ná
pis: „Božie cesty sú nevyspy
tateľné.“ Kľakla som si a v pono
rení do seba som vyrozprávala
Bohu svoju situáciu. Nikdy som
sa nemodlila vlastnými slovami,
no teraz som veľmi pociťovala
túžbu, povedať niekom u svoj
problém. Skončila som týmito
slovami: Bože, dávam ti svoj
život, ponúkam ti tú to m oju
situáciu a pozývam ťa do môjho
života, aby si kráčal so mnou.
Cítila som v srdci veľkú lásku
a dôveru, že Boh počul moje
slová. Odchádzala som z chrá
mu vyrovnaná a pokojná.
A Boh konal. Predposledný
deň pred odchodom domov na
Slovensko, som m ala telefonát
z agentúry. Našli mi náhradnú
rodinu, ktorá žila v susednom
meste. Nechcela som tom u veriť,
no bola som veľmi šťastná. Bola
som naplnená vďakou voči Bo
hu, že to takto zariadil.“ Nako
niec d o d ala: „Božie cesty sú
naozaj nevyspytateľné, no krás
ne. O platí sa mu dôverovať.“
Táto skúsenosť nám potvr
dzuje, že Boh je verný a neskúša
nás n a d naše sily. Ak sa do
svojho života, problémov, krížov,
každodenných povinností naučí
me prijímať Boha, oni nezmiznú,
ani sa nestratia. Ale budeme ich
niesť ľahšie, lebo ich budem e

V Božom náručí
Každý z nás m ožno pozná
príbeh o stopách v piesku, v kto
rom sa hovorí o starostlivom
Božom náručí. M o žn o si to
mnohokrát ani neuvedomujeme,
ale položme si otázku: Koľkokrát

sa počas dňa v piesku objavia iba
stopy jedne'ho? Koľkokrát sa
ocitneme v Božom náručí, v kto
rom nás Boh prenáša cez mnohé'
problémy? Ale my stále m álo
dôverujeme. D okonca si za č 
neme nahovárať, že Boh na nás
zabudol. Uvedome si však jednu
veľkú pravdivú skutočnosť pre
nás. Keď sa nám život zdá ťažký,
sme v kolobehu problémov, ktoré
si podávajú ruky, a my nevieme
z nich von, začíname si myslieť,
že Boh je ďaleko, alebo nám
nemôže pomôcť, vtedy nás On
nesie vo svojom náručí.
Sväté písmo hovorí: „Skúška,
ktorá na nás dolieha, je iba
ľudská. A Boh je verný. On nás
nedovolí skúšať nad naše sily, ale
so skúškou dá aj schopnosť, aby
ste vydržali“ (1 Kor 10, 13).
To isté nám pripomína aj staré
ľudové príslovie: „Pán Boh do
púšťa, ale neopúšťa.“ Boh nikdy
neopúšťa, je verný. Tieto slová
potvrdzuje aj skúsenosť jednej
mojej známej, ktorá takto roz
právala: „Naskytla sa mi m ož
nosť vycestovať za prácou do
USA ako opatrovateľka detí.
Podala som si preto žiadosť do
agentúry, ktorá sprostredkúva
pobyty v zahraničí a čakala som
na odpoveď Po polroku vyhoveli
mojej žiadosti. Našli pre m ňa
vhodnú rodinu, v ktorej by som
mohla pôsobiť. Veľmi m a to
potešilo. Veď som bola čerstvou

absolventkou vysokej školy, kde
som študovala angličtinu a výt
varnú výchovu. Zdokonalenie
v jazyku by mi len prospelo. Vy
bavila som si potrebné záležitosti
a vycestovala som. Rodina m a
p rijala veľmi m ilo,
skoro som si zvykla
aj na ich spôsob ži
vota. Starala som sa
o tri malé deti a zá
roveň som vykoná
v ala m enšie p ráce
v domácnosti. Situá
cia sa však zmenila
po narodení štvrtého
dieťaťa. Domáca pa
ni mi z neznám ych
dôvodov začala robiť
problémy. Bola voči mne deň čo
deň agresívnejšia. Vyvrcholilo to
však do extrému. Vyhodila ma na
ulicu.
Ocitla som sa sama v cudzom
svete, v beznádejnej situácii.
Podľa podmienok agentúry, mi
musela rodina, v ktorej som bola
ubytovaná, poskytnúť dva týždne
na vybavenie p otrebných z á 
ležitosti a odsťahovanie. Uplynul
desiaty deň a ja som stále žila
v neistote, ako to so mnou do
padne. Trápila som sa, mala som
strach, bola som plná beznádeje
a nevedela som ako daiej. Zašla
som v ten večer do chrámu. Na

znášať s láskou, trpezlivosťou
a pokojom, ktorý nám ponúka
Ježiš Kristus.
Skúšky v živote, v akejkoľvek
podobe, sú nato, aby sme sa
dostali bližšie k Bohu. Naučili sa
m u dôverovať, veriť mu a byť
neustále v Jeho náruči.
Nie je to ľahké, pretože dôvera
v Boha si vyžaduje vieru, a viera
je dar. Preto skúsme prosiť o ten-

Skúšky v živote,
v akejkoľvek podobe,
sú nato, aby sme sa
dostali bližšie
k Bohu. Naučili sa
mu dôverovať, veriť
a byť neustále v Jeho
náruči.
to veľký dar dôvery v Boha. Pov
zbudením a zárukou nech sú
nám slová Ježiša Krista: „Proste
a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám! Lebo kaž
dý, kto prosí, dostane, a kto hľa
dá nájde, a k to klope, tom u
otvoria. Alebo je m edzi vami člo
vek, čo by podal synovi kameň,
keď hoprosío chlieb? Alebo keby
pýtal rybu, či by m u dal hada?
K eď teda vy, hoci ste zlí, viete
dávať dobré dary svojim deťom,
o čo skôr dá váš Otec, ktorý je
na nebesiach, dobré veci tým, čo
ho prosia“ (Mt 7,7-11).
Igor Cingeľ
llustr. snímky: L. Lehotský

správy zo sveta
USA (KIPA/TK KBS) - Vláda v USA kriti
zovala viaceré európske štáty pre ich prístup
k m alým náb oženským sp o lo čen stv ám
a sektám. V správe o náboženskej slobode,
ktorú predstavila v septem bri ministerka
zahraničia USA Madeleine Albrightová sa
s poukazom na Scientológiu a Jehovových
svedkov hovorí, že Francúzsko, Nemecko,
Belgicko, Rusko, Rakúsko a Česko diskrimi
nujú určité náboženské spoločenstvá ako
nebezpečné sekty. Výročná správa sa zaobe
rá náboženskou slobodou v 194 krajinách.
Najviac obm edzované je praktizovanie
náboženstva v Azii a Prednej Ázii. Kritizuje
sa tu najm ä A fganistan, Č ína, Severná
Kórea, Barma, Vietnam, Laos a Kuba, ale
aj Saudská Arábia, kde náboženská sloboda
neexistuje. Uprednostňovanie väčšinových
náboženstiev jednotlivo kritizuje vláda USA
skutočnosť, že v Nemecku existuje klíma
proti Scientológii, čo podľa nej živí nezná
šanlivosť a diskriminuje príslušníkov tejto
organizácie na pracovisku a na úradoch.
Rusko a viaceré štáty bývalého ZSSR sa
pranierujú, že zákonmi o náboženstvách
veľmi zvýhodňujú väčšinové náboženstvo.
“ Z ákon vydaný v R usku v roku 1997
poskytuje pravoslávnej cirkvi rozsiahle
práva. Okrem toho pripúšťa, aby miestne
orgány mohli pri jeho aplikácii diskrimi
novať menšie náboženské spoločenstvá, píše
sa v správe vlády USA.
HOLANDSKO (KP/TKKBS) - Holandská
politička sa vyslovila za sam ovražednú
pilulku pre starých ľudí. “Kto si myslí, že
jeho život je dokonaný, m usí mať túto mož
nosť, aby nebol nútený na skok z vežiaka,”
vyhlásila liberálna senátorka Heleen Dupuis. Vydávanie týchto preparátov m á byť
spojené s prísnymi podmienkami. Politici
iných strán však ten to návrh okam žite
odmietli. Čo k tom u dodať? ...
CARIHRAD (KP/TK KBS) - Ekumenický
patriarchát odm ietol cez internet šírené
tvrdenia, že C arihrad chce pravoslávnu
cirkev na Ukrajine podriadiť svojej ju ris
dikcii. Patriarchát tým reagoval na správy
v ukrajinských médiách, ktoré v júli tvrdili,
že Svätá synoda p a tria rc h átu vyhlásila
Ukrajinu za svoje kánonické teritórium .
“Tieto správy sú úplne zavádzajúce,” hovorí
sa vo vyhlásení G enerálneho sekretariátu
Svätej synody C a rih ra d u . P a tria rc h á t
v C arihrade poukazuje na to, že šírenie
takýchto falošných údajov vyvoláva trieš
tenie a konflikty medzi kresťanmi. “Znehod
nocujú dobré úmysly tých, ktorí sa snažia
opätovne zaviesť jednotu medzi kresťanmi.”
Týchto nesprávnych údajov sa chytil aj
m etropolita ukrajinskej diecézy O desa,
Agafangel. Ten vyčítal na záver zhrom až
denia biskupov v Moskve ekumenickému
patriarchovi C arihradu Bartolomejovi I.
miešanie sa do vnútorných záležitostí ruskej
pravoslávnej cirkvi.
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bolestí vo svete pochádza z po
citu, že nás nikto nemiluje.
Vanier rozprával o deťoch, ako
napr. o Mojžiškovi, malinkom
chlapčekovi, k to rého strašne
zm rzačeného našli na uliciach
juhoafrického Harare. Zvieravá
bolesť ho natoľko ovládala, že chudák
nemohol ani sa na nikoho pozerať, zakrýval
si oči svojimi rúčkami. Štyri mesiace potom,
čo ho prijali do spoločenstva LArche, Vanier
tam našiel úplne iného chlapca. Oči mu od
radosti prekrásne žiarili. Hoci zdravie bolo
skľučujúce, v jeho očiach sa čosi nenazdajky
objavilo - úsmev. „Odkiaľ že pochádza“?
spýtal sa bývalý dôstojník K anadského
kráľovského námorníctva. „Odpoveď poz
náte, objavil, že ho milujú“.
Opýtal sa poslucháčov, mužov a žien,
mladých a starých, aby nazreli do seba a zis
tili. z čoho majú najväčší strach? Co ich
najviac ľaká? Neúspech? Nedostatok lásky?
Bolesť? Smrť? Odstrčenosť? „Netreba sa
odvracať od tohto poranenia vo Vašom, ani
inom vnútri.“
“Kde sú však školy lásky? Kto nás naučí
milovať?” Nehovoril pritom o určitej emo
cionálnej realite. Vanier tvrdil, že “v nasle
dujúcich rokoch, veľkou otázkou bude
ustanovenie škôl lásky a založenie univerzít
pokoja... Potrebujem e sa naučiť ako byť
úprimným - naučiť sa počúvať, ako udržiavať
dialóg a ako si podať ruky na zmierenie...
Kedy začneme vo všetkých školách učiť deti
od ich útleho veku ako máme žiť v mieri?
Lebo s tým musíme začať.“
Co teda vlastne Jean Vanier vo svojej
prednáške povedal?
Nič nového. „Milujte sa navzájom tak
ako nás Ježiš K ristus m iloval. Toto je
posolstvo Evanjelia“.

Hlas z Kanady
Jean Vanier

Osobnosť Jeana Vaniera je znám a už aj
na Slovensku. Je to syn nebohých Pauliny
a G eorgesa Vaniera, vojnového hrdinu,
bývalého G enerálneho guvernéra Kanady
a veľvyslanca v Paríži. Ako 13 ročný nastúpil
do n ám ornej školy v anglickom D arthmouthe, ale čoskoro sa vzdal námorníckeho
povolania. Dal sa na štúdium filozofie a zís
kal doktorát na parížskom Inštitút Catholique.
Roku 1964 v priebehu jedného semestra
p re d n á š a l n a to ro n tsk ej St. M ic h a e ľs
College. Odvtedy bol autorom okolo 20 kníh,
vrátane populárnej „Becoming H um an“,
o duchovnom živote. Keď žil vo Francúzsku,
založil s telesne postihnutými Pierrom a Raphaelom spoločenstvo L’Arche . Podobne
ako Noe v dobe, keď „Pán videl, že ľudská
neresť na zemi je velká“ (Genezis 6,5), Vanier
začal zhrom ažď ovať do svojho K orábu
mrzákov, ľudí s trvalou telesnou vadou, v pri
mitívnom dome dediny Trosly-Breuil v okolí
Paríža. O ich začiatkoch povedal, že „môžete
povedať o L’Arche prekrásne veci, ale sú v
ňom nezhody a bolesť.“ Dnes je na celom
svete 117 takýchto spoločenstiev, z toho v Ka
nade 27 s 3.700 obyvateľmi.
Koncom októbra t. r. ho počúvalo 1.700
zm ĺknutých ľudí v torontskej univerzitnej
aule. Lístky do preplnenej haly sa predávali
„ústnym p o d a n ím “. O čom tam Vanier
hovoril? M álo z toho, čo by prítomní už ne
vedeli. Hoci aj napr. zdanlivú samozrejmosť,
ktorú každý z nás by mal vedieť, že sme
m ilovaní. O d mrzákov, biednych, dokaličených sa m ožno veľa naučiť. Velká časť

Jozef E. Suchý
uložené v Neapoli a neskôr ich do Rí
m a priviezol kardinál Michele Giordano, arcibiskup mesta Neapol; teraz
budú ostatky svätca umiestnené v kate
drále, v meste Yerevan, v Arménsku.
Na slávnosti sa zúčastnili arménski ve
riaci z celého sveta: Ameriky, Európy Afriky
a Austrálie. Patriarcha Karekin II. sa počas
svojej návštevy stretol so svätým Otcom po
čas súkromnej audiencie; okrem toho nav
štívil rímsku Kúriu, Pápežské Arménske
Kolégium, veľvyslenctvo Arménska a štyri
patriarchálne Baziliky Ríma, ako je to zvy
kom na púti Jubilea.
Karekin II. - vlastným menom Ktrij Nersissian - je vo svojom úrade od októb
ra 1999, nástupcom Karekina I., predtým
bol arcibiskupom Araratu. Stojí na čele Ar
ménskej cirkvi, s počtom sedem miliónov
arm én sk y ch kresťanov v A rm énsku
a v diaspóre.
-sg-

Karekin II. vo Vatikáne
Ako oznámila tlačová služba Vatikánu,
Jeho Svätosť, Karekin II, najvyšší Patriarcha
aKatholikos všetkých Arménov, bol v Ríme,
na štovordňovej návšteve. Súčasťou návštevy
bola aj účasť Patriarchu na ekumenickej
slávnosti v Bazilike Sv. Petra spolu s Pápe
žom, Jánom Pavlom II., ktorá sa konala
v piatok, 10. novembra. Ekumenické slávenia
na úrovni patriarchu v meste Ríme p o 
čas Jubilejného roku nadobúdajú v dialógu
s odlúčenými cirkvami zvláštny význam.
Liturgické slávenie, všetky hymny a piesne
boli podľa liturgickej tradície Árménskej cir
kvi. Svätý Otec Ján Pavol II. ako aj Kare
kin II. predniesli homíliu, po ktorej svätý
Otec odovzdal patriarchovi relikvie Sv. Gre
gora Arménskeho, znám eho pod menom
G regor Osvietený. Voľakedy boli relikvie

r
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Jubileum vojakov a policajtov
V rámci Veľkého jubilea 2000 prebehlo vo
Večnom meste Ríme stretnutie Svätého Otca
s príslušníkmi armády a polície celého sveta.
Toto jubileum sme slávili aj v prešovskom

katedrálnom chrám e sv. Já n a K rstiteľa
slávnostnou sv. litu rg io u , k to rú slúžil
prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka.
V úvode slávnosti sa prihovoril prítomným
týmito slovami: „Na základe výzvy Svätého
sme sa zišli aj my v katedrálnom chráme,
aby sme vyprosovali požehnanie a Božiu
pomoc pre príslušníkov arm ády a polície
pôsobiacich na našom území.“
Na slávnosti, ktorá pokračovala v budove
biskupskej rezidencie spoločným stretnutím
predstaviteľov cirkvi, armády, polície a kul
túrneho a spoločenského života, sme priví
tali aj biskupa Východného dištriktu evan
jelickej cirkvi augsburského vyznania Igora
Mišinu, predsedu Židovskej náboženskej
obce v Prešove Dezidera Landu, hovorcu
veliteľa Pozem ných síl arm ády SR plk.
Imricha M odrockého, plukovníka gene
rálneho štábu Jaroslava Vývleka, veliteľa 34.
leteckej základne v Prešove plk. M ariána
Dzurillu, predstaviteľov Krajského veli
teľstva Policajného zboru v Prešove na čele
s plk. Jozefom Vojdulom, predstaviteľov

Okresného veliteľstva PZ, mestskej a želez
ničnej polície, Ú stavu pre výkon väzby
v Prešove a ďalších vzácnych hostí. Medzi
p ríto m n ý m i kňazm i nechýbal ani mjr.
S tan islav N ém eth, vojenský duchovný
v Prešove a mjr. Jo ze f M ihalov, jediný
gréckokatolícky kňaz v Armáde Slovenskej
republiky.
Vojenskí duchovní dnes v našej armáde
zastupujú Katolícku cirkev a cirkvi protes
tantské. Cieľom duchovnej službyje aj u nás
prispievať k procesu transformácie a moder
nizácie armády tak, aby aj v duchovnej a hu
m ánnej sfére vývoj p reb ieh al v súlade
s určitými tendenciam i vo vývoji dem o
kratickej spoločnosti v duchu kresťanských
hodnôt a tradícií. Vojenskí duchovní preto
úzko sp olupracujú s veliteľmi, lekárm i,
psychológmi, výchovnými, kultúrnymi a so
ciálnymi pracov
níkmi a sú otvo
rení pre všetkých,
ktorí sú im zve
rení bez rozdielu
vyznania, tak,
ako o tom hovorí
mjr. Jozef M iha
lov: „Často p o 
čujeme od m no
hých rodičov, že
pokiaľ ich syn
nebol na vojne,
bol dobrý, no odkedy sa vrátil, je úplne iný.
A často tým myslia - horší. Chcem vyzvať
rodičov, aby upozornili svojich synov na to,
že v kasárňach je kňaz, u ktorého majú vždy
a v každej situácii otvorené dvere.“
-mp- (Snímky: Juraj Gradoš)

ČERTIŽNÉ, DRIEŇOV (TK PB) - Novú
farskú budovu v obci Certižné (okr. Medzi
laborce) posvätil generálny vikár prešov
ského biskupstva Ján Zavacký. Prešovský
biskup Mons. Ján Hirka posvätil novopos
tavenú farskú budovu v Drienove pri Pre
šove. V tejto farskej obci predošlá farská bu
do v a slúži m aterskej škole. F in a n čn é
prostriedky na výstavbu tejto novej fary za
bezpečil a daroval drienovský rodák MUDr.
Anton Sabol, ktorý už skoro polstoročie žije
v Mníchove v SRN a vykonáva tam lekársku
prax.
HRABOVČÍK (veriaci z Hrabovčíka) - V ne
deľu 5. novembra 2000, za prítomnosti otca
biskupa J. E. Jána Hirku, sa vo Svidníckom
okrese v obci Hrabovčík konala posviacka
obnoveného gréckokatolíckeho chrámu svä
tého Michala, archanjela. Po niekoľkoroč
ných problémoch so zabezpečovaním finan
cií na obnovu poškodeného ikonostasu, ako
aj vnútorných a vonkajších priestorov chrá
mu, sme mohli „urobiť bodku za všetkým.“
C elá posviacka chrám u, svätá liturgia
a ďalší program slávnostného dňa, prebie
hal vo veľmi príjemnej atmosfére, za prí
tomnosti nášho pastiera, otca biskupa, ako
aj ostatných kňazov, veriacich a pozvaných
hostí. Touto cestou sa chceme poďakovať
vzácnej návšteve, otcovi biskupovi, že nám
posvätil náš obnovený bohostánok.
MRÁZOVCE (M. TOMÁŠOVA) - Posled
ná októbrová nedeľa 29. 10. 2000 bola pre
veriacich v Mrázovciach sviatočná. Konala
sa odpustová slávnosť a posviacka obno
veného gréckokatolíckeho chrám u Krista
Kráľa. Mrázovce patria k farnosti Miňovce.
Chrám bol postavený v roku 1832 a pôvod
ne zasvätený sv. Mikulášovi. Až po druhej
svetovej vojne veriaci z vďaky za pomoc za
svätili chrám Kristu Kráľovi. V dnešnej
neľahkej dobe pustiť sa do takejto obnovy
chrámu je príliš veľká odvaha. Veriacim za
podpory otca Petra Fedora, správcu farnosti
Miňovce, táto odvaha nechýbala. Po priví
taní J. E. Mons. Jána Hirku, prešovského
biskupa, nasledovalo posvätenie o b n o 
veného chrám u. Do svojich domovov si
veriaci odniesli povzbudzujúce slová otca
biskupa Jána, ktorý vyzdvihol patróna tohto
ch rá m u a p o u k á z a l n a obzvlášť silnú
potrebu ochrany v tejto dobe.
PREŠOV (SLOVO) - Dňa 28. novembra
2000 sa na Gréckokatolíckom biskupskom
úrade uskutočnil kňazský deň za účasti
skoro všetkých kňazov Prešovskej grécko
katolíckej diecézy. Začal sa slávnostnou
staroslovienskou litrugiou o 9.00 hod.,
slúženou J. E. M ons. Jánom Hirkom ,
prešovským biskupom . Od 10.30 hod.
pokračoval prednáškami v budove Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove.

pre mladých

16 SlOVO

Osobnosť
Niet človeka, ktorý by po ničom netúžil.
Každý z nás by vedel vymenovať mnoho vecí,
ktoré mu chýbajú, alebo by mu, povedzme,
spríjemnili všedný nudný život. Abraham
Maslov rozdeľuje ľudské potreby do nie
koľkých skupín. V prvom rade sú to fyzio
logické potreby (jedlo, voda, spánok, vzduch,

sloboda pohybu...) a potreba istoty, ktorá je
zakorenená v dôvere k rodičom (mať kde ísť,
cítiť sa niekde doma, mať sa o koho oprieť...).
Ak toto všetko človek má, pozornosti sa
dom áha potreba lásky a priateľstva; a tá je

tytisi&rmri

pozrieť sa na základné body, ktoré cha
rakterizujú takúto dospelú, „zrelú“, psy
chicky zdravú osobnosť (potreba seba
realizácie).
1. „zakorenenosť“ v realite - človek
pohotovo zistí pokrytectvo, predstieranie.
M á bystrý úsudok, presnejšie posudzuje,
istým spôsobom podm ienená aj potrebou vním a citlivo podstatu veci. Skutočnosť
sebaúcty, p o tre b o u rešpektu k vlastnej neidealizuje, prijíma ju reálne.
2. akceptovanie seba a iných - človek
osobe. Ťakto stručne sa dá zhrnúť to, čo
každý z nás nevyhnutne potrebuje k zdra prijíma seba aj iných takých, akí sú; s chy
bam i, obm edzeniam i, so zvláštnosťam i
vému vývinu.
Ak človek nemá jedlo, vodu, vzduch... v prejavoch. Neodsudzuje nikoho len preto,
fyzicky zomiera. Neistota vedie vždy k de že je iný.
presiám. A nemenej dôležitou
je i p o tre b a lásky a p r ia 
Je zaujímavé pozrieť sa na
teľstva. Ak je človek hladný,
urobí všetko pre to, aby sa
základné body, ktoré
nasýtil. Z histórie poznám e
charakterizujú dospelú,
dokonca m n o h o prípadov
„zrelú“, psychicky zdravú
kanibalizmu v časoch hlado
osobnosť.
moru. Ak sa niekto cíti opus
tený, sám, bude sa rovnako
intenzívne d om áhať lásky
3. spontánnosť, jednoduchosť, priro 
ľudí, ich prirodzenej pozor
nosti, úcty. Ak sa však nenáj dzenosť - človek je spontánny, úprimný vo
de nik. kto by vytušil jeho svojich myšlienkach, v správaní. Odhaľuje
úprim nú tú žb u po ak cep  bez pocitov viny aj svoje skryté city a myš
tovaní, dochádza k frustrácii, lienky. Cieľom tohto správania nie je urobiť
ktorá natrvalo poznačí jeho dojem na druhých ľudí, ale cez úprimnosť
a otvorenosť priviesť aj druhého človeka
psychické zdravie.
Teda okrem „bežných“ potrieb človeka k tom u, aby bol úprim ný a otvorený vo
k zdravému vývinu nevyhnutne potrebuje aj svojich vzťahoch.
4. potreba súkromia, samoty a objektivity
pocit istoty, lásky a sebaúcty. Len vtedy sa
môže stať skutočne dospelým. Je zaujímavé - nevadí mu fyzická samota a dokonca ju

54. ...zloženie rehoľných sľubov, profesia, stáva sa definitívnym
úkonom celého misionárskeho života redemptoristov.
55. Touto rehoľnou profesiou sú všetci redem ptoristi 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.)

Zdravím Ťa!
Možno si už počul (a možno ešte nie) o stretnutiach, ktoré organizuje Kongregácia
Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) pre chlapcov, ktorí budú mať v tom to školskom
roku aspoň 15 rokov a ktorí hľadajú svoje povolanie. Ak patríš do tejto kategórie ľudí,
srdečne Ťa v mene našej viceprovincie pozývam do Stropkova. Minule sme hovorili o
Povolaní vo všeobecnosti, 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 m aturantom a končiacim učilíšť, 21.-24.2. sú
pozvaní všetci ostatní. Začiatok stretnutia je vždy o 2000 hod. prvého dňa turnusu, rozchod
po raňajkách posledného.
Na stretnutí sa nezaobídeš bez „spacáka“, Sv. Písma, modlitebnej knižky a „ušatého
srdca“, takže si ich nezabudni. Môžeš si pribaliť aj kam aráta (-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. S s. R.
Kontakt: o. Milan Záleha C .S s.R Z a m o jsk ie g o 56, 30-523 Kraków, Poľsko, e-mail:
milancssr@ pobox.sk.

V dňoch 1. - 4. 2.
2001
v K
demptoristov v Stropkove organizujeme du
chovné cvičenia pre
dievčatá, ktoré už ma
jú a sp o ň 15 rokov
a ktoré túžia spoznať svoje povolanie.
Stretnutie bude zam erané na charizmu Sestier Redemptoristiek (klauzúrny kláštor v Bielsku-Bialej). Srdečne
Vás pozývame!
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“.
Kontaktovať sa môžete u o. Milana
Zálehu C.Ss.R., ktorý bude viesť tieto
cvičenia, na adrese:
o.
Milan Záleha C.Ss.R., Zam oj
skiego 56, 30-523 Kraków, Poľsko, email: milancssr@ pobox.sk.
Vaše Sestry Redemptoristky

kalendár
vyhľadáva, aby mohol byť chvíľu
sám so sebou, aby mohol veci
prehodnocovať, „vystúpiť zo
seba“ a pozrieť sa na svet a seba
bez predsudkov, objektívne.
5. nezávislosť na k u ltú re
a prostredí - neprispôsobuje sa
automaticky, nepreberá názory
a nálady iných ľudí. O dstup mu
umožňuje zvážiť veci a zaujať
svoj postoj.
6. stála čerstvosť hodnotenia
- neuspokojuje sa s tým, že si už
raz vytvoril nejaký postoj. D o
káže stále nanovo prežívať nad
šenie zo životných zážitkov.
Dokáže „žasnúť“ a citovo pre
žívať skutočnosť.
7. interpersonálne vzťahy pokiaľ takýto človek prejavuje
nejaké nepriateľstvo, je to skôr

Z myšlienok na každý deň

Liturgický kalendár
Do 16. decem bra sú m enlivé časti
ako 8. decembra. Čítania sú radové.

níkoch. 2 Tím 2, 20-26, zač. 294;
Lk 19, 37-4 4 , zač. 97

Pondelok 1 1 . 1 2 . - Daniel Stípnik,
prepodobný; 1 Tím 5, 1 -1 0 , zač.
285c; Lk 17, 20-2 5 , zač. 86

Utorok 1 9 . 1 2 . - Bonifác, mučeník;
M enlivé časti z utorka alebo o m u
čeníkoch. 2 Tim 3, 16-1 7 ; 4, 1-4,
zač. 297; Lk 19, 4 5 -4 8 , zač. 98

Utorok 1 2 . 1 2 . - Spyridon, prepo
dobný; 1 Tim 5 ,11 -21, zač. 286; Lk
17, 26-3 7 ; 18, 8b, zač. 87
Streda 1 3 .1 2 . - Eustratios a spoloč
níci, m učeníci; 1 Tim 5, 22-2 5 ; 6,
1 -1 1a, zač. 287; Lk 1 8 ,1 5 -1 7 . 2 6 30, zač. 90
Štvrtok 1 4 . 1 2 . - Tyrs a spoločníci,
m učeníci; 1 Tim 6 ,1 7 -2 1 , zač. 289;
Lk 18, 31 -3 4 , zač. 92
Piatok 1 5 . 1 2 . - Štefan, arcibiskup,
vyznávač; 2 Tim 1 ,1 -2 . 8 -1 8 , zač.
290a; Lk 1 9 ,1 2 -2 8 , zač. 95

Streda 20 . 12. - Ignác, biskup a
m učeník; Predprazdenstvo Naro
d enia Pána. Tropár; Sláva; I teraz
kondák predprazdenstva. Prokimen,
aleluja a pričasten zo stredy. 2 Tim
4, 9-2 2 , zač. 299; Lk 2 0 ,1 -8 , zač.
99
Š tvrtok 2 1 . 12 . - Juliána, m u
čenícka; Tropár; Sláva; I teraz kondák
z predprazdenstva. Prokimen, aleluja
a pričasten zo štvrtku. Tit 1, 5-14,
zač. 300b; Lk 20, 9-1 8 , zač. 100

P iatok 2 2 . 1 2 . - Cárske časy,
kráľovské hodinky. Rúcho pôstnej
farby. Prísny pôst z 24. decembra.
1. hod.: M ich 5 ,1 -3 ; Heb 1 ,1 -1 2 ,
zač. 303; M t 1 ,1 8 -2 5 , zač. 2
3. hod.: Bar 3 ,3 6 -3 8 ; 4 ,1 -4 ; Gal 3,
23-29, zač. 208; Lk 2 ,1 -2 0 , zač. 5
Nedeľa 17. 12. - Daniel, prorok
6. hod.: Iz 7 ,1 0 -1 6 ; 8 ,1 -4 ; 8 ,9 a Ananiáš, Azariáš, Misael
10; Heb 1 ,1 0 -1 4 ; 2 ,1 -3 , zač. 304;
Nedeľa s v. Praotcov - 2. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni M t 2 ,1 -1 2 , zač. 3
je piate. A ntifóny predobrazujúce. 9. hod.: Iz 9 ,5 -6 ; Heb 2 ,1 1 -1 8 ,
zač. 306: M t 2 ,1 3 -2 3 , zač. 4
Na liturgii (ak je potrebné slúžiť
z pastoračných dôvodov): Tit
1 ,1 5 -1 6 ; 2 ,1 -1 0 , zač. 301;
Lk 2 0 ,1 9 -2 6 , zač. 101
Sobota 16. 12. - Ageus, prorok;
Ukončenie sviatku Nepoškvrneného
počatia Presvätej Bohorodičky. Gal
5 ,2 2 -2 6 ; 6, 1-2, zač. 213; Lk 10,
19-21, zač. 51b

llustr. snímka
j & Č L Lehotský
reakcia na niečo zlé, než stály
nepriateľský postoj. Nedokáže sa
skutočne s niekým „hnevať“.
8. tolerancia - rešpektuje os
tatných ľudí a je schopný sa od
nich učiť. Vie časť svojich právo
mocí odovzdávať iným, ale aj
kontrolovať používanie tejto
moci iným.
9. zmysel pre hum or - je to
však humor situačný, filozofický,
nikdy nie agresívny. V žiadnom
prípade to nie je humor, ktorý
zraňuje, ponižuje.
10. tvorivosť - prejavuje sa
v štýle života, ktorý je charak
terizovaný neustálym hľadaním,
vymýšľaním, intenzitou preží
vania krásy, um en ia, m ed zi
ľudských vzťahov, v y nalieza
vosťou v osobných prejavoch.
Skutočná osobnosť sa n e u s
pokojuje s tým ako. žije. Snaží sa
o dokonalejšie zap o jen ie do
prostredia.
Podľa M. Zelinu
Spracovala Valéria Juríčková

S obota 2 3 . 1 2 . - D esiati
krétski mučeníci
- Sobota pred Narodením
Pána;
Tropár; Sláva; l teraz z pred
prazdenstva. Prokimen, aleluja
a pričasten zo soboty. Gal 3,
2 3 -2 9 , zač. 205; Lk 1 3 ,1 9 29, zač. 72

Tropár z hlasu a o Praotcoch; Sláva;
I teraz kondák o P ra o tco ch . P rokim en, a le lu ja a p riča sle n o Pra
otcoch. Kol 3, 4-11, zač. 257; Lk
14, 16-24, zač 76
P ondelo k 1 8 . 1 2 . - Š eb astián
a sp oločníci, m učeníci; M enlivé
časti z p o n d e lka a le b o o m u č e -

Nedeľa 24 . 12. - Eugénia,
mučenícka
- Nedeľa svätých Otcov Predvečer Narodenia Pána - 3.
hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na
utierni je šieste. A ntifóny sú
nedeľné. Tropár z hlasu, zo sviatku
Otcov a z predvečera; Sláva kondák
o O tcoch; I teraz kondák z p re d 
večera. Prokimen, aleluja a pričasten
o O tcoch. Liturgia s v. Jána Zlato
ústeho. Heb 11, 9 -1 0 . 32-4 0 , zač.
328; M t 1 ,1 -2 5 , zač. 1

Vojtech Boháč

26. nedeľa po ZSD
„Lebo aj keď m á človek hoj
n o sť všetkého, je h o živ o t n e 
závisí od toho, čo m á “ (Lk 12,
15).
V
jednej škole v Padove je
freska, ktorá predstavuje lekára
ako piťvá mŕtve telo lakomého
človeka a hľadá jeho srdce. Av
šak nijako ho nem ôže nájsť
v hrudi nešťastníka. Komusi zíde
na um otvoriť lakomcov kufrík
s peniazm i. H rozné! Srdce je
tam!
Naozaj doslova, ako to po
vedal Ježiš v Reči na vrchu: „Kde
je tvoj poklad, tam bude aj tvoje
srdce“ (M t 6, 21). A bohatému
mládencovi: „Ako ťažko vchá
dzajú do Božieho kráľovstva tí,
čo majú m ajetky!“ (Lk 18, 24).
Varovne znejú preto aj jeho slová
z čítania tejto nedele o bohatom
človekovi, ktorý si myslí, že má
všetko. Pred Bohom však nemá
nič: „ Tak je to s tým, kto si hro
madípoklady, a pred Bohom nie
je bohatý“ (Lk 12, 21).
Nedeľa Svätých Praotcov
„Istý človek pripravil velkú
večeru a pozval m noho ľudí...“
(Lk 14, 16).
Jeden z najmocnejších rus
kých cárov, Peter Veľký, mal syna
Alexeja, ktorý sa mal po ňom
stať cárom - najvyšším pánom
velkej a mocnej ruskej ríše. Lenže
Alexej bol ctižiadostivý, chcel
byť cárom čím skôr, ale nebol
usilovný. Otca trápila táto jeho
záhaľčivosť a klamanie a preto
ho chcel prevychovať. Alexej
však odporoval. Preto mu smut
ný otec povedal: „Bud sa po
lepšíš a budeš cárom, alebo sa
nepolepšíš a cárom bude druhý!“
Je to naozaj ako v podoben
stve o veľkej večeri. Buď Božie
pozvanie zoberieme vážne a prí
deme do neba, alebo ho neprij
meme a do neba prídu druhí. Tí,
čo doslova stoja na námestiach
a uliciach - mimo Cirkvi. Podľa
sv. Pavla preto, aby Boh zahan
bil múdrych, silných, aby sa pred
Bohom nikto nevystatoval, že ak
je pokrstený, že má v nebi vy
árendované m iesto (porov. ľ
Kor 1,27-28).
-fd-

relax
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Pne skúšku Vášho postrehu

Svätý, svaty, svätý

S právne riešenie n ájd ete v n a sle d u jú co m čísle.

RIEKA ŽIVOTA

S cirkevným schválením
Gréckokatolíckeho biskupstva
pod č.j. 3317/99
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Hosť: - No, taký výborný obed, aký nám tvoja manželka
pripravila, som už dávno nemal.
Domáci pán: - Veru, ani ja nie.
- Ferko, povedz množné číslo od slova chlap.
- Chlapi.
- A teraz povedz množné číslo od slova dieťa.
- Dvojčatá.
N a výstave obrazov:
- Tento m aliar obrazov vedel jedným pohybom ruky zmeniť
smejúcu sa tvár na plačúcu.
Jurko: - To vie aj moja mama.

Snímka titulnej strany:
Medzinárodný festival duchov
ných piesni, snímka: R. Dohovič

■■ _
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2. Slávny, slávny, slávny,
je náš Boh všemocný Pán.
Slávny, slávny, slávny je náš Pán.

- Pán inžinier, milujem vašu dcéru a nemôžem bez nej žiť.
- Nuž, keď je tak, som ochotný uhradiť vaše pohrebné trovy.
Dnešné otázky:
1. V ktorom roku zomrel Vladimír Solovjov?
A-1900; B -1899; C-1901
2. Kde je pochovaný o. Mons. Havaši?
A-Rím; B-Košice; C-Užhorod
3. V p o ra d í koľkí ročník M edzinárodného festivalu
duchovných piesni sa uskutočnil tohto roku v Košiciach?
A-10.; B-15.; C-5.

Poštovné na rok 2001:
Slovensko: do 5 ks: 78 Sk/ks
nad 5 ks zadarmo
Letecky: 1144 Sk (34U SD )/ks
Pozemne: 520 Sk (20 USD)/ks

INDEX: 49618
Novine zásielky: 13/VsRP/99

ľ

Ref.: On vládne celým
vesmírom,
A
H
Zem Jeho slávu rozpráva,
E
cis
M oc nekonečnú v sebe má,
fis
Lud jeho šťastím spieva:
H
E
Si náš Kráľ!

S úsmevom na záver

Predplatné na rok 2001:
260 Sk (celoročné)+ poštovné

Redakcia si vyhradzuje právo
na úpravu príspevkov.
Zaslané rukopisy nevraciame.

■■ _
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1. Svätý, svätý, svätý
A
H
je náš Boh, všemocný Pán.
E
cis
fis D4 D
Svätý, svätý, svätý je náš Pán.
Len O n sám je slávny,
M ocný Pán, silný Kráľ.
L en O n sám je slávny, O n je
Kráľ.

časopis gréckokatolíckej cirkvi
Ročník XXXII.

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.Box 204,080 01 Prešov
tel./fax: 091-7733323
e-mail: slovogrk@nextra.sk

■■ ■ w

adresu redakcie s označením: vianočná súťaž do 22. 12.
2000. alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
v Prešove.
C O
22.12.2000 vylosujeme 10 výhercov, ktorí získajú vecné ceny.
VÝHERCA z čísla 23
Správne odpovede: A C C A
Výherca:
M ária Čakurdová
Svidník
Blahoželáme.

M údrosť, moc a láska
v Jeho mene plnosť m á
M údrosť, moc a lásku náš Boh
má.

slovo 20
Chrám z Brežian
Vyhodnotenie
fotografislickej
súťaže SLOVA
Posledná možnosť
hnať vianočná
sátäž s PETROU

oznamy

Slovo 19
sová zo Zemplínskeho Hradišťa
SPOLOK SVÄTÉHO a A n n a N ováková z M alých
Ozoroviec.
CYRILA A METODA
Všetkým jubilantom vypro
sujeme hojnosť Božích milostí.
Na m noho rokov, šťastných
NAŠI JUBILANTI
rokov.
V decem bri to h to roku si
SPOMIENKA NA
významné životné jubileum pri
O. VOJTECHA HULVU
pomínajú títo naši členovia:
Helena H lubeňová zo Se
Posledné
čoviec, Ing. Mikuláš Valko z Vra
zasadnutie
nova nad Topľou.
Spolku sv. Cy
Zuzana Engelová z Laškorila a M etoda
viec, Mária Husivargová z Vra
bolo 21. októb
nova nad Topľou, Štefan Ivanov
ra v Čeľovz Košíc, M ária K ováčová
ciach. V tejto
z Úbreža a Eva M artinčeková
malej obci Tre
z Košíc.
Desponsata Bošňáková z Ko bišovského okresu žije 535 oby
šickej Belej, Paulína Dutková vateľov a sú tu dva g réck o 
z Košíc, Anna Ivaničová z Vra katolícke chrámy. Okrem nich
nova nad Topľou, Jozeľ Kučma rímskokatolícky a reformovaný.
Pri vstupe do obecného úra
zo Z em plínskeho J a s tra b ia ,
Anna Petrušková z Ruskej Novej du, na priečelí, upútajú našu
Vsi, MUDr. Rafael Podhajecký pozornosť pamätné tabule, ktoré
z Tatranskej K otliny a A nna občania odhalili svojim ro d á
kom: slovenskému národovcovi
Sučková z Chmeľová.
Anna Bartková z Kamennej Jurajovi O ndovi, dr uhú ch e
Poruby, Anna Bencová z Bunko- mikovi, vedcovi a organizátorovi
viec. Anna Dobranská zo Sečo prof. Ing. Dr. Mikulášovi G re
viec. Anna Hrubaničová z Jase- gorovi. DrSc., tretiu hydrológovi
nova, A lžb eta K ubeková a cestovateľovi Jánovi Kašovi.
Obyvatelia sú hrdí aj na také
z Popradu, Anna Michalčínová
z Chmeľovej, M ária Puškariková osobnosti, akými sú spisovateľ
z Lrnavy pri L aborci, Andrej a básnik Anton Prídavok, etno
Sidor z Brežoviec a Anna Va- graf, n á ro d n ý um elec K arol
Plicka a politik, senátor Kornek
silová - Jasem zo Zalužíc.
Anna Čipová zo Sobraniec, Stodola, ktorí ich historickú obec
Eva Čvirková z Košíc, M ária v minulosti navštevovali. Uctili si
Dancáková z Ploského. Mikuláš ich tiež o d halením pam ätnej
Ferik z Dúbravky, M ária Juhá- tabule.
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Z asad n u tie výboru SSCM
bolo spojené so spomienkou na
bývalého kňaza ich farn o sti,
o. Vojtecha Huľvu, ktorý by sa
bol dožil 80 rokoch. Č lenov
SSCM a hostí privítal miestny
správca farnosti, o. Dávid Zorvan. Medzi hosťami bola dcéra
nebohého otca Vojtecha, pani
M usilová s manželom. K všet
kým sa prihovoril starosta obce
Ing. Ján Michalko.
Osobnosť o. Vojtecha Huľvu
priblížil vo svojom medailóne
M ichal Jakim . Zvýraznil jeho
všestrannosť a húževnatosť. Po
čas p ô so b en ia v Kráľovskom
Chlmci, okrem kňazských povin
ností, vyučoval v miestnom gym
náziu náboženstvo, matematiku
a fyziku. Taktiež bol šikovným
rezbárom.
Avšak aj on, 30. mája 1950,
ako mnohí gréckokatolícky kňazi,
bol nespravodlivo odsúdený,
väznený a prinútený žiť vo vyh
nanstve v tvrdých a ponižujúcich
podmienkach. Po roku 1968, ako
správca farnosti v Čeľovciach,
preukázal velkú obetavosť, vita
litu a nadšenie pre ľarnosť a cir
kevný organizmus.
Juraj Haščák z Košíc, autor
publikácie o Čeľovciach, priblížil
gréckokatolícku farnosť, hovoril
o histórii obce ako jednej z naj
starších na Slovensku, kde sa
našli nálezy z mladšej doby ka
mennej.
Na záver zasadnutia výboru
SSCM o. M ichal H o sp o d ár,
p re d se d a SSC M , poď akoval

o st o In ý m a Iía r a

členom gréckokatolíckeho sp o 
ločenstva v Čeľovciach za duchovno-výchovný program, ktorý
bol dôstojným vzdaním holdu o. V.
Huľvovi. Po zasadnutí v Chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky,
bola svätá liturgia, ktorú celebroval
o. Emil Zorvan, st., člen výboru
SSCM, za účasti viacerých kňazov
a veriacich oboch katolíckych
obradov. Ď akovnú sv. liturgiu
a panychídu skrášlil svojím úchvat
ným spevom Zbor sv. Jozefa pri
C hrám e Svätého D ucha, otcov
redemptoristov z Michaloviec.
Ernest Sirochman
ĎALŠÍ ZAKLADAJÚCI
ČLEN SPOLKU
Spolok sv. Cyrila a M etoda má
okrem individuálnych a skupi
nových členov aj zakladajúcich.
Ďalším z nich sa stal otec František
Fedor. správca farnosti Fulianka.
K VÝROČIU
SMRTI
O. THDR.
JÁNA MURÍNA
Pri príležitosti
10-tého výročia
smrti zaslúžilého
kňaza o. ThDr. Jána Murína, sa 17.
novembra 2000 konal v Michalov
ciach odborný seminár. Na záver
seminára bola v Chráme Svätého
D u ch a s l úž e ná sv ä tá litu rg ia
s panychídou.
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Takáč Jozef, Pribinova 33, Sečovce,
tel: 0 9 4 8 / 678 35
M A Ľ B A KOSTOLOV:

P O Z LA C O V A N IE

V á p e n n o k a z e in o v á
te c h n ik a .
R e š ta u r o v a n ie f r e s ie k
a o le jo v ý c h o b ra z o v .
O r n a m e n t á ln a v ý z d o b a
M a ľb a a v ý ro b a
ik o n o s ta s o v a ikó n .

P od ľa s ta r é h o s p ô s o b u ,
z la to m a le b o m e ta lo m .
P o z la c o v a n ie o ltá ro v ,
ik o n o s t a s o v
VJ
a o b r a z o v ý c h rám ov.
R e š ta u r o v a n ie a o p ra v a
s ô c h a k r íž o v ý c h cie s t.
V š e tk y d r u h y c h rá m o v ý c h
p rá c .

Kalendáre
na rok 2001

IT

ÍOVEMBER
indelok

20
Itorok

21
treda

Félix
Predprazdenstvo Uvedenia Presvätej
do chrámu

Elvíra

Uvedenie Presvätej B ohorodičky do c
Cecília

22
Filemón a spoločníci, apoštoli

tvrtok

23
iatok

24

Klement

Amfiloch a Gregor, biskupi

Emília

Katarína a Merkúr, vpľknmuňonírí

■v
UT

Sprievod so sv. Krížom; M akabejskí mučeníci
''idara
Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Gustáv
j k, Dalmat, Faust, prepodobní
Jerguš
fezských mučeníkov
Dominik, Dominika
i/a Pána; Eusígníos, mučeník Hortenzia
Pána
Jozefína
Štefánia
Oskar
Ľubomíra
n, mučeník
Vavrinec
MaMrta
U! 12 Emesí
St 13 Rastislav
Zuzana
ši 14 Radovan
Pi 15 Dobroslav
50 16 Kristína
■emci
Darina
Ne
Nataáa
Po 18 Bcbdana
Uf 18 Drahomíra
Maxim
Vyznávač,
prepodobný
Ľubomír
51 20 DaSbor
Si 21 Vlneen!
Pi 22 Zora
So 23 Mioš
nútia Presvätej Bohorodičky
Mojmír
Ne
Timoteí
Po 25 Gejza
Ul 26 Tamara
ohorodíčky
Marcela
St 27 Bofius
St 28 Alfonz
Pi 29 Gašcar
wreného obrazu nášho Pána
Leonard
So 30 Ema
6rrt!
Milica
'/ /tj tft fft —
eníci
Elena, Helena
íl., mučeníci
Lýdia
Samuel, prorok
Anabela
iiiubud; u^uoiuij uuosa, mučenícka
Jana
Agatonik a spoločníci, mučeníci
Tichomír

Vaško Michal. Ružová 22, 0 S 0 01 Prešov,
tel./ŕax.: 0 9 1 - 7 71 1 4 0 7 , 4 2 7 63,
e-mail: vniv@ vadium .Sk

prepisovanie textov, sadzba,
fotografovanie, grafické návrhy,
scanovanie predlôh C

Linotronic 560.
tj. do formátu 457 x I200m m
z ps aj z pdf súborov

hárkové ofsetové'^troje^ÄdasJLDominant a Heidelberg,
do formátu 480x 6 8 0 mm na rôzne druhy tlačív, vrátane tlače
na samoprepisové papiere, kartóny, recyklované
a fn é špeciálne papiere, v rozsahu od 4 0 g/m do 320 g/m

VAZBA

všetky druhy väzieb, vrátane väzby v tvrdých doskách (VS),
lepenej väzby (V2), šitej niťou aj drôtenou skobou (VI:, VB)
špirálovanie točenou aj zatváracou špirálou, bigovanie
a perforovanie
’í
>. s / ' A / í s

