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100 rokov od
smrti A. Pavlo
viča
„Sľuboval som aj pred Bohom, že zo srdca
budem milovať ten národ, ktorý otca tak
miloval!“
str. 6-7

Láska prišla na
svet
Nech táto Božia láska naplní naše srdcia
opravdivou láskou k všetkým, nielen na
Vianoce, ale nech celý rok.
str. 10

Nezabudli ste?!
Predplatte si slovo
na budúcirok2001
ešte im .
Predplatné zasielajte
poštovou poukážkou C
na adresu: Slovo,
P. B. BOX204,08001
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Narodil sa Ježiš,
nazývaný Kristus
Sú Vianoce, nastal Štedrý večer. Táto noc
v sebe skrýva tajomstvo minulosti. Áno, asi
pred 2000 rokmi sa stalo to, čo predpovedali
m nohí proroci. Noc vtedy dýchala neo
byčajnou atmosférou a nik si to vtedy ne
všimol.
str. 11

úvodník

Mons. Milan Chautur,
CSsR
košický apoštolský exarcha

Zvykli sme pripomínať si rozličné výročia. navonok zažiaril náš altruizmus, lež je potrebné
Niektoré sú zaujímavé, iné nie, niektoré okrúhle n ap ln o p rehodnotiť zásady, podľa ktorých
a význam né, iné bežné... Vianoce 2000 nás riadime svoj každodenný život.
Sú tu Vianoce 2000 a to je čas, v ktorom by
upozorňujú na fakt príchodu Boha na túto zem
- Boha, ktorý si našiel čas pre človeka a už dve sme m ali urobiť jed n o zn a čn é ro zh o d n u tie
tisícročia sa nám ponúka ako ten, ktorý si nerobí smerom k Tomu, ktorý nasmeroval svoj život
žiadne nároky na náš záujem , ale zo stáv a k nám a prišiel k nám nie z vypočítavosti, lež
rovnako čakať pred dverami srdca každého z nás z lásky.
Ak teda Bohu na nás záleží, niet nič normál
ako vtedy, keď
jeho Matka márne klopala na zatvorené dvere nejšieho než to, aby aj nám viac záležalo na
Betlehemčanov a On sa narodil bez ľudského Ňom. Ak si Boh našiel čas pre nás a kvôli nám
sa narodil na tejto zemi, musíme si vedieť nájsť
záujmu.
Kristus znova aj dnes stojí pred dverami našej čas pre Neho.
Pastieri si našli čas preto, aby sa mu prišli
rodiny, možno práve tak nebadane, ako vtedy
pred dvetisíc rokmi. Toto je to významné pre pokloniť, mudrci sa na cestu vydali, aby mu
jednotlivcov i rodiny, pre spoločnosť i celý svet, priniesli dary a Herodes si našiel čas na to, aby
že Boh má vždy čas pre človeka. Škoda len, že sa ho pokúsil zabiť, pričom mu pomáhali vojaci.
K čomu si nájdeme čas my? Lebo počas celej
človek má tak málo času pre Boha.
Ak si ľudia včas neuvedomia potrebu brať dvetisícročnej histórie sa ľudia zaradujú do
veľmi vážne toto Dieťa v jasliach, zanedlho si jednej z týchto skupín: jedni ho uznávajú a kla
môžu uvedomiť, že im nezostáva čas na vážne ňajú sa mu ako pastieri, iní sú ochotní riskovať
veci. Či nevidíme, že m ladí ľudia sú schopní a prinášajú pre neho rozličné obety ako mudrci
presedieť celé hodiny pred televíznymi o b ra svoje dary, no sú aj takí, ktorí by sa ho radi zbavili
zovkami, alebo zabávať sa na diskotékach, ale pre svoje sebectvo, ako Herodes a mnohí sú bez
nie sú schopní pobudnúť jednu hodinku na vlastného názoru a ľahkomyseľne pomáhajú pri
bohoslužbe, či pri vážnejších rozhovoroch...? úkladnom zabíjaní, ako vojaci.
Dnes už niet ospravedlnenia pre nás, ak
Alebo je nám ťažko priznať si, že sami radšej
venujeme svoj čas zbytočnostiam, ako vážnym nežijeme kresťanským životom, lebo už máme
povinnostiam vyplývajúcim z povolania, či z náš m ožnosť slobodne sa rozhodnúť a správne
ho kresťanstva...? To všetko nám poukazuje na poznať svoje miesto v Kristovej cirkvi. Poučení
ľahostajnosť, ktorá nie je na mieste, ak sa to týka však tým, čo sa stalo s Kristovými neprajníkmi,
mali by sme dosť jednoznačne smerovať k „ľu
nášho života, či nášho šťastia.
Oslavujeme dvetisíce narodeniny Božieho dom dobrej vôle“, lebo tí už na zemi prežívajú
Syna a to je čas pre vážne zamyslenie sa nad Boží pokoj a zo svedectva evanjelia vyplýva aj
tým, ako sa ľudstvo zachovalo k Nemu od jeho to, že ich všade sprevádza Božia ochrana ako
narodenia až doteraz a tiež ako sa ja osobne mudrcov, ktorí „vo sne dostali pokyn, aby sa
správam k Nemu od svojho detstva do týchto nevracali k Herodesovi, (ale) inou cestou sa
chvíľ. To, čo zlého sa udialo v histórii kresťanstva vrátili do svojej krajiny“ (Mt 2,12).
V
opačnom prípade sa treba báť kliatby, ktorá
už zmeniť nemôžeme, ale na svojom vzťahu ku
Kristovi ešte môžeme veľa napraviť. Záležať bude stihla tých, ktorí nedbajúc na Božie Dieťa sa
len od nás, či si nájdem e pre N eho čas, či rozhodli ísť proti Nemu. V skutočnosti sa v celej
otvoríme dvere svojho srdca pre Neho, alebo histórii opakuje to isté, čo pri narodení - totiž
neustála snaha zničiť Ženu i Dieťa: „A drak sa
zostaneme voči Nemu ľahostajní.
Svojím postojom voči Nemu vytvárame v sebe postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol
aj predpoklady pre šťastie s Ním, alebo večné jej dieťa, len čo ho porodí“ (Zjv 12,4). „Drak sa
nešťastie bez Neho. Každý obozretný človek je na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými
schopný uvedomiť si, že ak Boh prišiel na túto z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie priká
zem, iste je to dôležité pre človeka a preto nik zania...“ (Zjv 12,17).
Antikrist je obrazom stvorenej bytosti, ktorá
z rozumných neodmietne ponuku, ktorá trvá nie
niekollco dní sviatkov, ale pre celú večnosť. „Lebo to božské v sebe znevažuje tým, že znevažuje
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale ľudské. Zneváženie má veľmi m noho rôznych
aby sa skrze neho svet sp a sil“ (Jn 3,17). - spôsobov a podôb: neohraničenou láskou k sebe,
p rip o m ín a svätý a p o što l Já n a varuje nás uvažovaním, ktoré nemá cieľ, alebo zmyslovými
všetkých: „A súd je v tomto: že Svetlo prišlo na túžbami, ktoré nepoznajú mieru, alebo všetkým
svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo tým, čím je duša podnecovaná, aby žila oddelene
od Boha.
ich skutky boli zlé“ (Jn 3,19).
Do protiútoku satan prešiel hneď po Ježi
Ak hovoríme, že sa cítime dobre vo svetle
betlehemskej noci, potom nechajme otvorené šovom narodení. Vzbudzuje a živí nepriateľstvo
srdce pre Božieho Syna, aby rozohnal tm u voči Slovu, ktoré sa stalo Telom a púšťa sa do
nepravdy a sebectva v nás. Lebo nestačí pre strašného boja, ktorý nikdy neustal, ale ktorý je
vlastné uspokojenie kúpiť darček inému, aby od tej doby vedený so všetkou zúrivosťou. Na
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rozhovor
prvý pohľad sa zdá, že úderná
sila satana presvedčivo víťazí.
Svet sa m orálne i duchovne
vrátil do pohanských dôb pred
Ježišovým narodením. I kres
ťania vedome či nevedome sa
stávajú nástrojom týchto úto
kov zla: pohodlne zabývaní
v tom to hm otnom svete sa
prispôsobujú okolnostiam.
Preto s odchádzajúcim dru
hým tisícročím je na mieste
zanechať staré myslenie. Je
žišovým narodením nadišiel
čas nového zákona. Všetko sa
obnovuje a povstáva nový ľud,
pretože Ježiš priniesol nové
myslenie - výhradne duchov
né, obrátené k Bohu.
Kristovým narodením svet
má pred sebou veľkolepú pers
pektívu, vybudovať onú civili
záciu lásky, o ktorej už hovoril
pápež Pavol VI., ktorú ako
model predstavujú dobrotiví
pastieri, veľkorysí králi, láskou
preniknutá Matka s Dieťaťom,
ľaliovo čistý ženích, ľudia
dobrej vôle, k to rí sa prišli
Ježišovi pokolniť.
Na počiatku bol raj. Aké
veľké plány Boh mal so svojím
tvorom. No slobodné rozhod
nutie človeka všetko zmarilo.
Ježišovo narodenie dáva novú
šancu dobyť raj znova. Treba
sa chopiť zbrane a zabiť pre
dovšetkým staréh o človeka
v nás. Je nutné začať od seba.
Pretransformovať v sebe kaž
dé i zd an liv o m alé zlo na
hodnoty božské, ktorými sú
láska a milosrdenstvo. Práve
ony spôsobili, že Ježiš prišiel
na túto zem, pretože Boh nás
i po páde neprestal milovať.
Človek, pre ktorého Boh má
vždy čas a ktorý stojí na štar
tovacej čiare tretieho tisíc
ročia, významnom medzníku
dejín, si m usí uvedomiť, že
odbíja čas i pre neho. Mal by
sa vážne zamyslieť nad tým, že
lásku, ktorú Boh prejavil ľud
stvu, že sa narodil, aby ho
neskôr i vykúpil, je povinný
splácať láskou zo dňa na deň
vrúcnejšou, pretože príde do
ba, kedy sa tikot hodín zastaví
a my zistíme, že čas nám daný
sme premárnili.
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Maranatha

rozhovor s hodobnoo kapeloo
M ARAN ATH A (Príď Pane
Ježišu) je spoločenstvo, v kto
rom účinkuje hudobná kapela
s rovnom enným názvom. Jej
špecifikom je, že okrem mladých
ľudí v nej pôsobia i Školské ses
try sv. Františka. Kapela, z ktorej
zaznieva nezvyčajná túžba byť
nápomocnou Bohu cez spev,
avšak bez akýchkoľvek sebapresadzovaní, ktoré by pomáhali
uplatňovať iba osobné ambície
zviditeľniť sa. Táto skupina ľudí
poskytuje zaujím avý príklad
zjednotenia sa kvôli spoločnému
cieľu, ktorý presahuje všetko
prízem né, čo je pre človeka
príznačné. S kapelou som zažila
posedenie, ktoré ma uchvátilo
svojou bezprostrednosťou a za
ujímavými úvahami. Časť z ne
ho sprostredkúvam v rozhovore
s niektorými členmi kapely.
Ako podľa Vás súvisí hud
ba s vierou v Boha?
Janko: Boh stvoril hudbu
a mne práve ona pomáha vojsť
hlbšie do Božej prítomnosti.
Sestra Miriam: Študujem
hudbu a viem, že je to tak. Ja sa
jej venujem najmä preto, lebo
robí priam zázračné veci v ľud
ských srdciach. Verím, že keďju
Boh stvoril ako mocný prúd jeho
sily, tak ju stvoril nato, aby bola
použitá pre neho a pre jeho
dobro. Ked som rozmýšľala nad
tým prečo budem robiť hudbu,
tak jednoznačne preto, aby som
jej dala ten pôvodný zmysel,
ktorý si myslím, že mala a ku
ktorému bola Bohom určená na jeho chválu.
Sestra Eliška: Hudba je urči
tým jazykom, ktorým človek
lepšie vyjadrí, čo prežíva vo
vzťahu k Bohu a ľudom. Je iným
spôsobom vyjadrenia, ktorý je
však človeku omnoho bližší.
Sestra Miriam: Neviem ako
bude v nebi, ale jedno viem, že
všade vo Svätom písme je napí
sané o tom, ako anjeli spievajú
Bohu na slávu. Z toho vyplýva,
že hudba bola stvorená pre
priamu oslavu Boha.

Sr. Eliška: Celé stvorenstvo
vydáva určité zvuky, čo tvorí
určitú harmóniu. Mám pocit, že
celý vesmír, spieva na oslavu
Boha a my máme byť do toho
zapojení.

S.
Miriam: Máte pravdu,
naozaj sme každý iný. Ale tým,
že nás v kapele Boh spája a tým,
že sme tu preto, aby sme potlá
čaním svojho „ja“ vytvárali
kvalitné dielo, z nás tvorí jeden
celok.
Janko: Cítim, že nás Boh ako
spoločenstvo vedie. Učí nás
chvále a tomu, že k nám hovorí
cez toho druhého. Už nie sme
iba jeden, ale sme Bohom poz
vaní všetci ako spoločenstvo
účinkovať na jeho chválu. Pre
mňa sú ľudia zo spoločenstva
tými najbližšími, nemám nikoho
takého blízkeho ako sú oni.

A>Ako sa môže stať hudobná
kapela prorokom lásky nebes
ä Vaše pôsobenie v kapele
kého Otca ku každému stvo
Vám určite poskytuje isté obo
reniu?
Janko: Tak, že všetci členovia hatenie a prínos. Dá sa zhrnúť
budú mať veľmi silný vzťah to, čo na Vás pôsobí tak inšpi
s Ježišom a budú ho poznať. ratívne, že ste tu a nie v nejakom
Potom to z nich bude vyžarovať inom hudobnom telese?
Sr. Miriam: Dalo mi to veľmi
samé.
Sr. Miriam: Ak členovia majú veľa, že som práve v tejto kapele.
intenzívny vzťah s Bohom, mô Posunulo ma to vo vzťahu k Bo
žu byť i prorokmi. Hovorí sa to hu a to je pre mňa to najpod
vo Svätom písme: „...Dávid statnejšie. Ked spievam o Božej
a vojvodcovia oddelili na službu sláve, viac ma to podnecuje
aj zo synov Asafa, H emana chváliť ho, bližšie sa s Ním
a Idutuna tých, ktoríprorokovali spojiť, byť s Ním. Pretože ináč
na citarách, harfách a cim  je to iba farizejstvo, že ja o nie
baloch...“ (1 Krn 15, 16; 25,1). čom spievam a pritom to nepre
Neuvádza sa tam len, aby hrali žívam. Prinúti to človeka ísť,
a spievali, ale aby prorokovali na zamyslieť sa aj nad sebou a uro
citarách. Je to priam a výzva biť bližší krok k Bohu. Obrov
a my to môžeme naplniť, mô ským plusom je i moje otvorenie
pre ľudí. Odvtedy, čo spievam
žeme byť prorokmi.
ich viac chápem a zaujímam sa
ä Je v moci hudobnej kapely
o to, čo prežívajú. Ked tam
zmeniť životný štýl v masovej
človek stojí pred toľkými ľuďmi
spoločnosti?
a chce ich niekam doviesť, začne
Sr. Eliška: Nepopierateľne
mu na nich veľmi záležať, aby
vplýva hudba na formovanie,
naozaj zažili Boha a jeho dotyk.
a že môže meniť životný štýl,
Z hudby sa potom tento záujem
vidíme pri našom účinkovaní
o človeka prenáša i do bežného
v kruhu mladých 15-ročných
života, začala som sa ľudí o viac
ľudí, kde dobrá hudba mení ich
zaujímať.
sklon k hodnotám konzumnej
Sr. Eliška: Po príchode do
spoločnosti. Účinky sú zrejmé
Prešova som nevedela, aký je
i pri m nohých podujatiach,
zmysel môjho pobytu v tomto
ktorých sme svedkami.
meste. Pýtala som sa Boha,
ä >Každého z Vás priviedol
prečo ma poslal práve tu. Po
do kapely iný motív, čo Vás roku sa situácia tak vykryš
spája?
talizovala, že mi bolo ponúknuté
Sr. Miriam: Evanjelizácia účinkovanie v kapele a ja som to
a snaha viesť ľudí k modlitbe, prežila tak, že Boh to chcel, že
aby sme prehĺbili ich duchov ma tam postavil, že je so mnou
nosť.
a požehnáva moju prácu.
ä ) Ako skupina zahŕňate
rôzne individuality, čo môže byť
zraniteľným prvkom celej kapely,
ako sa Vám darí zosúladiť v je
den celok?

(Vystúpenie kapely naživo
možno zažiť každý druhý štvrtok
v mesiaci, vo Františkánskom
chráme v Prešove.)
Adriana Dolinská

Dokončenie z minulého čísla

POKORA
Vo sviatosti krstu dostal
každý milosť milovať Boha
celým srdcom, celou dušou, zo
všetkých síl. Iste sa nám to
mnohokrát nezdá. Ale naša
neschopnosť takejto lásky je
dočasná. Boh chce premieňať
ľudské srdcia. Len sa nesmieme
uspokojiť s priemerným živo
tom. Kedbudeme prosiť, úprim
ne túžiť po dokonalej láske, Boh
bude konať, dá svojho Ducha.
Kto prosí, dostane. Nie pre
nejaké zásluhy, ale preto, že je
Božie dieťa. Ak málo očakávam,
málo dostanem. Ak očakávam
veľa, veľa dostanem. Ak očaká
vam všetko, dostanem všetko.
„Zachovajte si vašu dôveru. Nie
je možné, aby Boh na ňu neod
povedal; lebo jeho dary stí vždy
úmerné našej dôvere.“ „S Já
nom z Kríža hovorí: «Dosta
neme od Boha toľko, kolko od
neho dúfame.»“„Svojim najlep-

V škole sv.

ším priateľom (...) nerobí zá  teda znamená milovať sa taký,
zraky, kým nevyskúšal ich vieru. “ aký som, prijať sa v plnom
zmysle slova. Ja nemám právo
(s. 80).
súdiť sa, neprijímať sa, lebo Boh
95 % dôvera nie je dôvera.
ma prijal. Tak často túžime byť
Musíme veriť na 100 %. Nezna
iní ako sme. Nie sme spokojní
mená to však, že sa nám bude
s Božou robotou a sme z toho
všetko dariť podľa našich pred
smutní, plní komplexov.
stáv. Tie sú často odlišné od
predstáv Božích. Ak sa s dô
Pokora sa nikdy neznechuverou zveríme Bohu, určite
cuje, neupadá do malomyseľ
v našom živote nebudú chýbať
nosti. Znechutenie je znakom
ťažkosti, ktoré sú najlepším
pýchy, ktorá nechce prijať vlast
prostriedkom, aby sme dosiahli
né obmedzenia. Prijmite sa teda
zrelosť. Boh nám cez ne dá veľa
múdrosti, jemnosti v zaobchá
dzaní s inými, veľa jednodu
chosti v každom ohľade, úprim
nosti a priamosti, veľa sily a po
kory. Utrpenie nie je negatívne!
„Ponižovania ma posilnili: áno,
¿ j a w s.
tešila som sa zakaždým, keď ma
ponížili. “(s. 54) Nebojte sa ťaž
kostí. Boh od nás
očakáva nie to, že
budeme svätí, ale
predovšetkým, že
■j» *
mu budeme dôve
rovať. Že svoju po
zornosť budeme
venovať jemu, nie
sebe. Nebudeme si
falošne privlast
ňovať zásluhy za
naše skutky. Naj
väčším hriechom
farizejov bolo to,
že pohŕdali ostat
nými, lebo sami
sebe sa zdali spra
vodlivými. Ale nez
namená to, že by
sme nemali uznať
to dobré, čo v nás
Sv. Terézia ako novicka
Boh koná. Kedže
takí, akí ste a nechajte Boha
sme Božie deti, iste
konať vo vašom živote. Pozor
nám Pán dal mno
však; tento postoj neznamená
ho pekných darov.
rezignáciu, fatalizmus, stratu
Pokora nezname
dynamizmu v našom snažení.
ná myslieť si o sebe
Ák naše srdce bude pokorné, ak
veľa zlého. To by
s pokojom prijmeme to, akí sme,
bolo falošné a pyš
ak rovnako s pokojom prijmeme
né. Boh robí len
všetky životné okolnosti, celý náš
dobré veci. Ak ma
život sa bude premieňať v lásku.
chce mať takého,
A to sa prejaví i navonok. „Láska
aký som, je to dob
nesmie spočívať v citoch, ale
ré. Ak toto nepri
m usí sa prejavovať v skutkoch. “
jímam, nepriamo
(s. 128) Zamilujeme si všetky
obviňujem Boha
naše drobné povinnosti. Veď
z nesch op nosti.
napríklad aj pozametať izbu sa
Sv. Terézia po obliečke v noviciáte
Skutočná pokora

z
dá s láskou a môžeme sa pri tom
aj modliť «Pane, daj, aby aj moje
srdce bolo také čisté ako táto
dlážka.» V každom momente sa
budeme môcť rozprávať s Pá
nom. Všetky veci a udalosti nám
budú o ňom tiež rozprávať. Pre
sv. Terezku je príznačný jemný
úsmev, ktorý nezmizol z jej tváre
ani po smrti. Bol akoby jej
trvalým výrazom. Bol to úsmev,
ktorý vychádzal z hlbokej ra
dosti v jej srdci. Úsmev je Božím
darom. Chce celému svetu po-

vedať «Ježiš, som spokojný so
životom, ktorý si m i dal!»
Myšlienky sv. Terézie z Lisieux použité z knihy: Stertenbrink, R.: Iba láska, Alfa, Bra
tislava 1991.
Podľa prednášok Jasquesa
Philippa (Francúzsko), ktoré
odzneli na evanjelizačnom stret
nutí s Komunitou Blahoslavenstiev, spracovala a myšlienkami
sv. Terézie doplnila Valéria Juričková.

téma
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100 rokov od smrti významného
Veľmi kladným zjavom v deji
nách prešovského gréckokatolíc
keho biskupstva v druhej polo
vici 19. storočia je zaslúžilý
kňaz, spisovateľ, folklorista,
národný buditeľ Alexander Pav
lovič. Tohto roku si pripomí
name vzácne jubileum - 100
rokov od jeho smrti.
Celý svoj život po ukončení
štúdií prežil ako kňaz, pastier
zvereného mu ľudu, cítiac s jeho
potrebami a bolesťami, ale i ra
dosťami, ktoré tak pekne ospie
val vo svojich básňach a iných

podotknúť, že všetko jeho úsilie
a tvorba mali svoj základ v hlbo
kom prežívaní vlastného kňazstva, vo vzornom plnení kňaz
ských povinností a láske k Bohu,
ktorý je pram eňom aj lásky
k blížnym, ktorých tak veľmi
miloval.
N arodil sa 19. septem bra
1819 v malej dedinke Čierne
(dnes Šarišské Čierne) vo vte
dajšom Bardejovskom okrese.
Jeho otec, kňaz, Ivan bol v tom
čase tam ojší fa rár a m atka
Anna, rodená Hladišovská po-

literárnych dielach. Okrem lite
rárnej tvorby je zaslúžila i jeho
práca v národopisnej a historic
kej oblasti. Je potrebné však

ch ád zala z kňazskej rodiny
z Haliče.
Keď mal 5 rokov stratil otca,
a ako deväťročnému mu zo

Alexandra
mrela aj matka. Po jej smrti sa ho na pleciach nosili do cerkvi
oň krátky čas starala jeho sestra na službu Božiu. Mladý novoMária, ktorá bola manželkou kňaz odpovedal: „ Ako by nie,
kňaza Andreja Čisárika.
Neskôr sa ho ujal ujo An
drej Hladišovský a potom
Veľkých ľudí netreba
jeho starší bratia Jozef
chváliť,
preslávili ich
a Ivan, ktorí boli tiež kňaz
skutky ktoré vykonali.
mi. Základnú školu ukon
Tieto slová plne charak
čil v obci Beňkova
Vyšnja neďaleko
terizujú život a dielo
Ľvova pri svojom
tohto
zaslúžilého kňaza
bratovi Ivanovi.
a národného buditeľa
V roku 1833-35 štu
doval tri ročníky
Alexandra Pavloviča.
v Ľvove, v Inštitúte
sv. Juraja, kde sa
naučil poľsky a nemecky. sľuboval som aj pred Bohom, že
Ako 16-ročný sa v roku zo srdca budem milovať ten
1835 vracia k svojmu bra národ, ktorý otca tak miloval!“
tovi Jozefovi, ktorý bol
Tento sľub sa snažil napĺňať
farárom v Chmeľovej pri vo svojej duchovnej a p a s 
Bardejove. V tomto meste toračnej službe. Svedčí o tom
s pomocou svojho brata jeho úspešné a požehnané účin
študoval na 4-ročnom kovanie vo farnosti Beloveža, ale
latinskom gymnáziu. Po najmä vo Svidníku. Po kňazskej
tom úspešne pokračoval vysviacke najprv na žiadosť
na trojročnom vyššom grófskej rodiny Szirmayovcov
gymnáziu v Miškolci, ďal jeden a pol roka bol v Kúrime
šie roky študoval filozofiu vychovávateľom ich detí. S tou
v Jágri a potom 4 roky to rodinou sa spoznal už počas
teológiu v Trnave.
svojich štúdií v Jágri. V roku
Po ukončení štúdia 1849 sa Alexander Pavlovič
teológie v Trnave sa Ale dostal do Prešova, kde 2 roky
xander Pavlovič vracia pôsobil ako eparchiálny archi
naspäť do rodného kraja vár. Tu sa mal možnosť zozná
a spoznáva ťažký osud miť a nadviazať styky s miestnou
veriacich v Makovici. Po inteligenciou a začína sa viac
duchovnej
príprave venovať básnickej tvorbe a jeho
u svojho brata kňaza Jo básne vychádzajú vo vtedajšom
zefa sa dáva vysvätiť za Vestníku pre rakúskych a uhor
kňaza ako neženatý. Jeho ských Rusínov vo Viedni.
svätiteľom bol prešovský
V roku 1851 sa Alexander
biskup Jozef G aganec Pavlovič stáva farárom v Bev roku 1848. Po vysviacke loveži. Tu pôsobí 13 rokov.
mu otec biskup pripo V tomto čase farnosť Beloveža
menul jeho otca kňaza bola podobne ako ostatné naše
takto:
farnosti veľmi chudobná. Pav
„Či aj ty budeš, ako lovič ako kňaz tu pôsobil veľmi
tvoj otec?“ Jeho otec totiž nemo blahodarne, jednak v pasto
hol v staršom veku chodiť a tak račnej oblasti, ale zároveň je
ísť do cerkvi. Ale veriaci ho mali zreteľné jeho sociálne cítenie
tak radi, že cez sviatky a nedele s ubiedeným ľudom, ktorý si

,

gréckokatolíckehokňaza, básnika

Pavloviča
veľmi zamiloval. Vo farnosti
nebolo ani školy, ani učiteľa,
veriaci boli negramotní. Mladý
kňaz sa pustil s veľkým elánom
do práce. Sám na fare učil deti
čítať, počítať a poznávať cez
katechizmus základné vedo
mosti z náboženstva.
V roku 1864 sa Alexander
Pavlovič stáva farárom vo Svid
níku, kde pôsobil až do svojej
smrti, viac než 36 rokov. Sám
o toto miesto požiadal po smrti
svojho predchodcu prešovského
biskupa Jozefa Gaganca, pre
tože Svidník mu podľa jeho
predstáv dával možnosť napĺňať
a rozvíjať popri dušpastierskej
práci, aj literárnu tvorbu. V tejto
farnosti pracoval Pavlovič veľmi
požehnane ako ozajstný milu
júci dušpastier. Tu vo Svidníku
sa rozvinul v plnosti v mnohých
rozmeroch, či už ako spomínaný
vzorný kňaz, plodný publicista,
básnik a rodoľub. V čase jeho
účinkovania Svidník pozostával
z Vyšného Svidníka , ktorý bol
farskou obcou a z N ižného
Svidníka , ktorý bol filiálkou.
Pri charakterizovaní dušpas
tierskej činnosti Alexandra Pav
loviča vo Svidníckej farnosti
nemožno opomenúť jeho prí
kladné liturgizovanie v súvis
losti s jeho pekným hlasom,
ktorým nádherne velebil
Boha. O tom, že bol
telom a dušou od
daným služobní
komBožím sved
čí aj list, kto
rý Pavlovič
adreso
val krát

ko pred svojou smrťou biskupovi
Dr. Mikulášovi Tóthovi. List je
datovaný z 12. novembra 1900
a nachádza sa v archíve Grécko
katolíckeho biskupstva v Prešove, je napísaný v latinskom
jazyku. Okrem iného, v ňom
Pavlovič píše: „M ám už 81
rokov a podľa môjho názoru
staroba už sama o sebe je cho
robou. Zrak a sluch mi ešte
slúži, ale cítim, že zmysly mi
slabnú. Sväté liturgie ešte slú
žim, ale všetky farské povinnosti
už vykonávať nevládzem a pre
to prosím, aby ste mi Exelencia
poslali pomocníka.“ Skutočne
ako vidno z listu A. Pavlovič sa
snažil ako príkladný a zbožný
kňaz verne si plniť svoje du
chovné povinnosti až do smrti,
veď spom ínaný list napísal
mesiac pred svojou smrťou.
V súvislosti s jeho kňazskou
službou je potrebné poukázať aj
na príkladné vyučovanie nábo
ženstva. Deti vyučoval pravidel
ne v škole a dospelých kaťechizoval v chráme až do svojej
neskorej
staroby. Ešte
ročný starček
ako 81
hodiny ná
m ával
boženstva
š k o le
pre deti.

Chrám sv. archanjela Michala v Beloveži, kde A. Pavlovič pôsobil 13
rokov

V súvislosti s hodnotením
sociálnej a humánnej činnosti A.
Pavloviča je potrebné poukázať
aj na jeho snaženie a pomoc
ľudom v čase veľmi nepriaznivej
hospodárskej situácie, ktorá
mala za následok veľké vysťaho
valectvo za prácou do cudziny,
predovšetkým do Ameriky.

diel na založení prešovského
„Obščestva sv. Joanna Krestiteľa“ spolu s A. Dobrianskym
a A. Duchnovičom. Neraz sa
stalo, že niektorého gazdu od
súdili na licitáciu, nakoľko
pijanstvom u tratil m ajetok.
Pavlovič v takýchto prípadoch,
aby rodiny nestratili svoju ob-
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Ukážka rukopisu A. Pavloviča
živu, kupoval ich zeme, ktoré si
mohli potom , keď sa dostali
z najhoršieho kupovať naspäť
bez úrokov. Bolo nemálo si
tuácii, keď napomohol svojim
biednym farníkom tak, že im
požičiaval peniaze bez úrokov,
ktoré by ich inak u Židov pri
viedli na mizinu. Pre svoj bez
prostredný vzťah k národu
a jeho múdrosť a praktickosť pri
chádzali k nemu ľudia nielen zo
Svidníka, ale aj zo vzdialenejších
dedín. Pre každého mal dobré
a povzbudivé slovo, či praktickú
radu.

Osobne Pavlovič veľmi ťažko
prežíval túto bolesť biedneho
národa pod Karpatami.
Plodný a bohatý duchovný
život Alexandra Pavloviča sa
skončil 25. decembra 1900. Je
pochovaný na miestnom cin
toríne pri Gréckokatolíckom
chráme sv. Paraskevy vo Svid
níku.
Veľkých ľudí netreba chváliť,
ich preslávili skutky, ktoré vyko
nali. Tieto slová plne charak
terizujú život a dielo tohto
zaslúžilého kňaza a národného
buditeľa Alexandra Pavloviča.
Peter Šturák

duchovné čítanie
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rozvrhnuté na ďalších desať rokov.
Každý mesiac vyjde jedno číslo veľkého
časopisu s textom Nového zákona,
s vysvetlivkami a ilustráciami. Bude
nám približovať pravdu života. Mali by
sme ho mať vo ľarnostiach, v rodinách,
v duchovných spoločenstvách. Mali by sme
ním obohacovať svoj život. Čítať toto Sväté
písmo - to by mohlo byť ovocie jubilejného
roka, aby bol Kristus s nami dnes, ako bol
s nami včera a ako bude s nami naveky.
Ukrižovaný a vzkriesený Pán však nie je
len vo svojom slove, v slove Svätého písma.
Je s nami najživším spôsobom sprítomnený
cez svoju obeť a svoje dielo spásy - v Eucha
ristii ako obeti, hostine a stálej prítomnosti
medzi nami. V jubilejnom roku sme mali vo
ľarnostiach, diecézach celonárodne eucha
ristické slávnosti - kongresy. V nich sme si
zvlášť živo uvedomovali pravdivosť Páno
vých slov: „Ja som s vami po všetky dni...“
Najplnšie je s nami v Eucharistii - vo svätej
liturgii a na oltároch všetkých chrámov aj
nášho Slovenska. Pamätajme na to, nav
števujme chrámy, aj okrem nedele. Keď
ideme okolo chrámov, pozdravme Ho na
oltári, poďakujme Mu a poprosme Ho.
Učme tejto úcte aj naše deti. Kristus je živý
medzi nami. Neprehliadajme ho. S Ním
budeme rásť nielen v láske k Bohu, ale i vo
vzájomnej láske.
Obnovujme Slovensko čítaním Božieho
slova a úctou
k Eucharis
tii. Ak to
budú
robiť

Program po jubileu
Veľký jubilejný rok 2000 sa blíži ku
svojmu zavŕšeniu. Vianoce, sviatky Naro
denia Pána budú tohto roku výnimočné tým,
že budú Vianocami storočia a Vianocami
tisícročia. Také Narodenia Pána sa ušlo

Najplnšie je s nami
v Eucharistii - vo svätej
liturgii a na oltároch
všetkých chrámov aj nášho
Slovenska. Pamätajme na
to, navštevujme chrámy, aj
okrem nedele. Keď ideme
okolo chrámov, pozdravme
Ho na oltári, poďakujme
Mu a poprosme Ho. Učme
tejto úcte aj naše deti.
Kristus je živý medzi nami.
Neprehliadajme ho. S Ním
budeme rásť nielen v láske
k Bohu, ale i vo vzájomnej
láske.
sláviť práve nám, našej generácii či našim
generáciám . To je pre veriaceho
človeka čímsi úžasným. Budeme
sláviť tajomstvo Narodenia
toho istého Ježiša Krista,
ktorého narodenie slávil sv.
Benedikt, sv. Cyril a Me
tod a Gorazd, benidiktíni na Zobore, okolo
roku 1200 nitriansky
biskup Jakub, Kráľ
Matej Korvín, Trnav
ská univerzita od roku
1635, potom Bemolák
v Nových Zámkoch,
ale aj Moyzes a Kuzmány, Radlinský, M a
tica slovenská, Spolok
sv. Vojtecha, ale aj A.
Hlinka v Ružomberku,
biskupi V ojtaššák
a Gojdič, potom väzni
v Jáchymove a Ilave,
dnes každé mesto a obec, každá rodina všetci spojení so Svätým Otcom Jánom
Pavlom II. v Ríme a s celým kresťanským
svetom. Kristus kráča uprostred národov
a sveta stáročiami, vždy ten istý a stále

oživujúci Cirkev a svet - Kristus, ten istý
včera, dnes i naveky.
Ako vkročíme s Ním do tretieho tisíc
ročia? Ako vkročíme s Ním aj my na
Slovensku? Možno podať nejaký návrh?
Mohli by sme si zaumieniť dve veci z množ
stva iných.
Po prvé by sme mali počúvať Jeho slovo,
slovo Svätého písma. Je to slovo pravdy
a života, najmä evanjelia a listy apoštolov,
čiže Nový zákon. Sú to slová Slova, ktoré
bolo na počiatku, bolo u Boha a bolo Boh.
V Ježišovi Kristovi bolo vyslovené všetko
podstatné pre náš život, pre nás a pre našu
spásu, pre čas i pre večnosť. Máme to
vyjadrené vo Svätom písme. Evanjeliá i celý
ostatný Nový zákon vznikli uprostred Cirkvi
ako časť jej ústneho ohlasovania. Cirkev ich
schválila ako svoje ohlasovanie. Sväté písmo
je slovom Cirkvi. Berieme si ho z jej rúk, nie
v pravom slova zmysle z kníhkupectva.
Každý text Svätého písma v Cirkvi musí mať
jej potvrdenie, že je to jej kniha. Vyplýva to
z Ježišových slov, ktoré povedal apoštolom:
„Iďte a u čte“. „Kto vás počúva, m ňa
počúva“. Platí to aj o čítaní, ktoré si berieme
do rúk od Cirkvi. Ona nám ho
dáva, ona nám ho vys
vetľuje. Veď
ona

do
stala prísľub Svätého Ducha
ako Ducha pravdy. Ten nám umožňuje
chápať Božie slovo Písma pravdivo a spo
ľahlivo ako slovo života.
S týmto slovom života Písma by sme
mali vykročiť do tretieho tisícročia. Od
nového roku sa začne na Slovensku veľké
dielo slova pravdy Svätého písma. Dielo je

riaci všetkých národov, život bude dôs
tojnejší a svet lepší.
Pre tretie tisícročie je to najlepšia
perspektíva.
Kardinál Ján Chryzostom Korec
nitriansky diecézny biskup

životy

Cyril Ján Zakopal, CSsR
1894-1974
Otec Cyril Vasiľbol jednoduchým misionárom-redemptoristom s hlbokou túžbou
v srdci obrátiť duše veriacich. Zameriaval sa
na úplné obrátenie jednotlivca cez zmenu
myslenia, oživenie viery, uvedomenie si
škodlivosti hriechu. Snažil sa o život v bázni
pred Božou spravodlivosťou o vieru v Božie
milosrdenstvo, lásku k Bohu a ukázanie
prostriedkov pre vytrvanie v dobrom. Svojím
velkým darom - humorom si získaval srdcia
ľudí, s ktorými dokázal veľmi rýchlo nad
viazať bezprostredný kontakt a tak vytvoriť
dobré podmienky pre prijatie obsahu, ktorý
otcovia misionári podávali.
Otec Cyril sa narodil 31. decembra 1894
v malej dedinke na Morave, v Drysiciach,
v roľníckej rodine. Svoje detstvo prežil
v rodinnom kruhu jedenástich súrodencov.
Už ako malý chlapec vďaka svojej zručnosti
robil hračky z dreva pre seba i svojich
mladších súrodencov. Do školy začal chodiť
najskôr v rodnej dedine a potom v Inov-

ciach. Po úspešnom zvládnutí prijímacích
skúšok, začiatkom augusta 1906, vstúpil do
juvenátu redemptoristov, aby si osvojil
denný poriadok a zapojil sa do života
juvenátu. Po ukončení štúdií vstúpil 13.
augusta 1912 do noviciátu v Bilsku. V kňaz
skom seminári pražskej provincie v Obofišti,
absolvoval sedemročné ľilozoľicko-teologické štúdia, počas ktorých sa zodpovedne
pripravoval na misionársku prácu. Horlivo
študoval morálnu teológiu, Božie slovo,
avšak nezanedbal ani jeden predmet, aby
jemu zverený Boží lúd sýtil zdravým učením
Cirkvi.
Po kňazskom svätení, ktoré prijal 18. júla
1920 v Katedrále sv. Víta v Prahe, pôsobil
najprv ako katechéta v Prahe a neskôr ako
učiteľ spevu v seminári v Obofišti. Veľká
túžba mladého redem ptoristu pracovať
medzi gréckokatolíkmi na východnom
Slovensku sa onedlho stala skutočnosťou.
Po zdokonalení sa vo sv. liturgii a osvojení

Svätý Charbel Makhloof
24. december
Narodil sa v roku 1828, v rodine chudob
ných roľníkov, v Libanone. Ako trojročnému
mu zomrel otec. Doma nikto nepoznal
závisť, ani hnev. Chlapec bol ochotný
poslúžiť každému. Denne sa zúčastňoval na
sv.liturgii. Skoro nikdy sa neuspokojoval
s hotovými modlitbami. Hoci si cenil ich
veľkosť, potreboval osobný kontakt s Pá
nom. V jednu nedeľu roku 1851 po večer
ných pobožnostiach odišiel tajne bez kúska
chleba do m onastiera Notre-Dam e de
Maiľouk v Annayi. Po dvoch dňoch prišiel
jeho strýko a matka, aby utečenca odviedli
domov. Avšak jeho rozhodnutie ostalo
nezmenené. Radikálne si zvolil Boha.
V noviciáte vynikal pokorou. Predstavení
chceli vyskúšať jeho poslušnosť, preto ho
často verejne obviňovali pred ostatnými
a ukladali mu verejné pokánie. Podrobil sa
bez slova. Čoskoro ho poslali na teologické
štúdia. Aj tu sa snažil všetko vykonať dobre,
nič nezanedbávať. Stal sa vynikajúcim
znalcom morálky, mnohé predmety ovládal
lepšie ako jeho učiteľ. V roku 1859 bol ako
31 ročný vysvätený na kňaza.
Po návrate do kláštora žil prísnym
asketickým životom. Hoci túžil po pustov
níckom živote, prikázali mu, aby chodil do

rodín, zaopatroval chorých, liečil ich na tele
i na duši... a v okolitých dedinkách pribúdala
zbožnosť, množili sa obrátenia. Jedného
dňa mu predstavený zveril náročnú úlohu,
ktorá si vyžadovala veľa času, a preto musel
pracovať aj v noci. M inul sa mu olej
v lampe. Požiadal jedného monastierskeho
sluhu o doplnenie oleja, ale ten mu tam zo
žartu nalial vodu. Keď Charbel v cele lampu
zapálil rozhorela sa jasným plameňom.
Náhle sa však otvorili dvere do jeho cely
a predstavený, ktorý už zrejme zabudol na
pridelenú úlohu, sa naň oboril a vyčítal mu,
prečo v noci plytvá olejom. Charbel pokorne
kľakol a prosil o odpustenie. Jeden mních
začul toto pokarhanie a povedal pred
stavenému o sluhovom žartíku. Hneď sa šli
presvedčiť, čo je v lampe. Bola tam naozaj
voda. Predstvený si kľakol pred Charbela
a teraz on jeho prosil o odpustenie. Po tejto
udalosti dostal povolenie odísť do jedno
duchej pustovne, kde ešte sprísnil svoj
asketický spôsob života. Často bol nútený
pustovňu opustiť, lebo predstavení ho
poverovali dôležitými úlohami, v ktorých sa
naplno prejavila sila jeho viery. Stalo sa tak
množstvo zázračných uzdravení, vďaka jeho
príhovoru sa predišlo mnohým živelným
pohromám.

si tunajšieho ja
zyka, prijal vý
chodný obrad
a meno slovan
ského apoštola
Cyrila.
Spolu s o. Vasilom Musilom
vytvorili dvojicu
nadšených m i
sionárov, ktorí
vykonali mnoho
duchovných ob
nov, m isií i vo
vtedajšej Juhoslávii. Plodnú prácu prerušil
rok 1950, kedy bol internovaný v Podolínci,
avšak aj tieto roky využil pre Božiu slávu.
Venoval sa rezbárskym prácam . Jeho
najznámejším dielo sú jasličky v Katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
Krížová cesta v Topoľanoch a m noho
ďalších diel.
Zomrel 5. januára 1974 v Pezinku a jeho
telesné pozostatky sú uložené na miestnom
cintoríne v Michalovciach.
Spracované podľa knihy:
Zostali verníII.;
od ThDr. Jána Babjaka, SJ
-krKed zomrel 24. 12. 1898, pohreb mal
veľmi jednoduchý. Avšak už krátko po ňom
ľudia zbadali, že z hrobu vystupuje jasná
žiara. Spoznali, že smrť im ich priateľa
nezobrala a jeho misia pokračuje ďalej.
Uplynulo 23 rokov. Ustavičné dažde zničili
m onasťiersky cintorín. Aby zachránili
pozostatky svätca, rozhodli sa telo exhumo
vať. Prekvapení vytiahli z bahna truhlu
s neporušeným telom bez mŕtvolnej strnu
losti. Umyli ho a vystavili v jednej z ciel.
Nasledujúceho dňa boli mnísi zdesení. Telo
bolo znovu znečistené, z pórov prenikal na
povrch pot. Telo vyzeralo tak zdravo, akoby
bolo telom zraneného. V roku 1927 pred
stavení rozhodli, že ho pochovajú v monastierskej krypte.
25. 2. 1950 jeden mních náhodne zistil,
že medzerami medzi kameňmi presakuje
svetločervená hustá tekutina. Nariadili teda
hrobku znovu otvoriť. Po niekoľkohodinovej
práci našli neporušené telo, z ktorého
vytekalo červené myro. Začali prichádzať
pútnici, množili sa uzdravenia. Slepí videli,
hluchí počuli, ochrnutí chodili, znetvoreným
sa vracala ľudská podoba. Hriešnici sa
obracali a veriaci odchádzali posilnení vo
viere. K hrobu dnes putujú nielen katolíci,
ale aj pravoslávni a mohamedáni. Uzdra
vujú sa bez rozdielu, náboženstvá sa
zbližujú. Dňa 9. 10. 1977 bol Charbel
Makhlouľ pápežom Pavlom VI. povýšený na
prestol.
Valéria Juríčková
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Láska prišla na svet...
Hovorí sa, že najkrajšie Vianoce sú tie, majú svoje mená, ako napr. Eva, Mária... tanier, že na svete je dosť takých ľudí, ktorí
ktoré nikdy nekončia. Ktoré aj ked vianočné Na jednom hrobe psa je nápis: „Ty si mi dala budú sami, ktorí čakajú na kus dobrého
slova, lásky a porozumenia. „Nezáleží na
dni uplynú, v nás zostanú. Je to možné len viac, ako všetci ľudia na svete. “
vtedy, ak Ježišovi otvoríme svoje srdcia
Je to hrozné svedectvo, ktoré svedčí proti veku, každý, aj keď má sedemdesiat rokov,
a prijmeme ho do svojho života. Teda ak sa nám ľudom, ktorí sme stvorení na Boží potrebuje pochopenie, objatie, konkrétny
prejav lásky. Často sme
Kristus nenarodí v našich
príliš uzavretí. Bojíme sa dať
srdciach, môže sa stokrát
Ak sa aj na tieto Vianoce stretávame či už p ri
najavo svoje pravé city.
narodiť v Betleheme.
Skrývame sa za studenú
Študenti teológie písali
štedrovečernom stole alebo v Božom chráme,
a prísnu masku zo strachu,
sem inárne práce. Jedna
pamätajme na tento prázdny tanier, že na svete je
aby sme neprejavili svoju
študentka napísala prácu na
dosť takých ľudí, ktorí budú sami, ktorí čakajú na zraniteľnosť tým, ktorých
tému Prázdny tanier. Píše
milujeme. Iba ľudské teplo
kus dobrého slova, lásky
v nej o tom ako doma na
nás m ôže zachrániť pred
Vianoce matka vždy polo
a porozumenia.
velkým chladom tohto ľado
žila na stôl jeden tanier
vého o b d o b ia (B. Ferrero:
navyše. Vraj pre prípad ak
by prišiel náhodný pocestný.
obraz, ktorí sme boli vykúpení a stali sa Vôňa ruže, Vyd. Don Bosco, Bratislava 1999,
str. 59). Láska je jediný poklad, ktorý
Tomuto zvyku n ep rik ladala nejaký Božími deťmi.
Preto ak sa aj na tieto Vianoce stretávame narastá, keď sa rozdáva. Je to jediný dar,
mimoriadny význam. Na jedny Vianoce si
to však zvlášť uvedomila a príčinou toho či už pri štedrovečernom stole alebo v Bo ktorý sa zväčšuje, čím viac z neho uberáme.
bolo, že na ulici v Prešove, na rohu pri našej žom chráme, pamätajme na tento prázdny Prečo to teda nerobíme?
Každé Vianoce nám
fakulte, sedával starý, opustený
pripomínajú, že Božia
muž o barlách a žobral. Okolo
láska prišla na svet. Ze
prechádzali ľudia bez povšim
Boh tak miloval svet, že
nutia. Iba niektorí mu niečo
poslal svojho jednorohodili. A vtedy - píše - ovládol
deného Syna. A „keďnás
ma pocit, že ten človek už
Boh tak miluje, aj m y
nečaká na nič a na nikoho.
sme povinní milovať je
Možno už neverí v dobrotu ľudí
den druhého...“ píše sv.
a ani v čaro Vianoc. Z toho
apoštol Ján (1 Jn 4, 11).
sveta mu už ostalo len to, čo mu
Nech táto Božia láska
dajú ľudia, alebo čo mu ponúk
naplní naše srdcia oprav
nu v charitnej vývarovni. Tu
divou láskou k všetkým,
som si spomenula na ten prázd
nielen na Vianoce, ale
ny tanier z rodičovského domu,
nech celý rok bude tými
ktorý bol prejavom štedrosti
požehnanými Vianoca
a starostlivosti o chudobných.
mi, pretože dnešný svet
„Na Vianoce prišla Láska na
to veľmi potrebuje. Tak,
svet pre všetkých a každý by sa
ako to pekne vystihol
mal tešiť z jeho príchodu...“,
Bruno Ferrero vo svojej
dodala. Preto na základe tejto
útlej knižočke s názvom:
skúsenosti píše, že je smutné, ak
Niekedy stačí jeden sl
sa postupne vytráca vedomie
nečný lúč. „Viac vľúd
ľudskej spolupatričnosti a záu
nosti, a menej žiadosti
jem o osudy druhých. A ak sa
vosti. Viac dávať, a menej
staráme o druhých, tak len o ich
prijímať. Viac úsmevov,
chyby, o ich trápenia, o ich
a menej grimás. Menej
slabosti, čím vlastne im nepo
kopancov ležiacemu na
máhame, ale zväčšujeme ich
zemi. Viac «my» a menej
opustenosť, ich starosti...
«ja». Viac smiechu, a me
V rozhlasovej besede na Via
nej plaču. Viac kvetov na
noce v roku 1996 zaznelo nie
cestu životom, a menej
koľko myšlienok na tému: „Ak
na hroby.“ (Vyd. Don
máme to šíastie žit, tak prečo
Bosco, Bratislava 1998,
nežijeme múdro?“ Y tejto an
str. 56-57).
kete spomínal Vladimír Valach,
že v jeho rodnej obci Limbách
František Dancák
je cintorín psov, kde tieto hroby
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Narodil sa Ježiš, nazývaný
Kristus

Sú Vianoce, nastal Štedrý večer. Táto noc
v sebe skrýva tajomstvo minulosti. Áno, asi
pred 2000 rokmi sa stalo to, čo predpovedali
mnohí proroci. Noc vtedy dýchala neo
byčajnou atm osférou a nik si to vtedy
nevšimol. Iba neďaleko odpočívajúcim
pastierom bolo dané poznať tajomstvo tejto
významnej noci. I splnili sa slová proroka Williams, pätnásťročný mladík, ktorý žil
Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna v neusporiadaných rodinných pomeroch.
V ten deň, vzal matke kľúče od auta a s pl
a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14).
ným plynom uháňal
Vráťme sa však
dole ulicou. A vtedy
teraz do súčasnosti.
Áno, niekedy je potrebné
sa to stalo. Polícia
V oknách žiaria via
ho neskôr zatkla.
nočné stromčeky
„darovať si navzájom“
Max si preňho prial
a svetlo pouličnej lam
odpustenie. Je potrebné
čo najprísnejší trest.
py sa odráža v každej
zohriať svoje srdce láskou,
Istej noci, keď sa
snehovej vločke. Kaž
aby sa naše srdcia stali
vonku chum elilo.
doročné Vianoce sa
Max sa prechádzal
zdajú byť rovnaké,
útulnými jasľami.
po chodbe a nemo
ako každé iné, a pred
hol spať. V jeho srd
sa sa niekedy stáva,
že tieto sviatky sú niečím úplne výnimočné, ci sa prehnala snehová víchrica, a zdalo sa,
ba práve vtedy naplnené tým pravým že v jeho živote už Vianoce nebudú nikdy
Vianocami. V úbohom stave sa začal modliť:
zmyslom prežívania.
Stalo sa to v roku 1958 v rodine americ „Bože, ukáž mi, prečo sa to muselo stať?!“
kého robotníka Maxa Ellerbuscha, keď sa A práve vtedy nastal rozhodný zlom v jeho
šesť dní pred Vianocami dozvedeli, že ich situácii. Pochopil, že život nie je ovládaný
šesťročného syna zrazilo auto. Ešte v ten slepou náhodou, ale všetko má svoj zmysel.
deň v detskej nemocnici zomrel. Rodičia sa Pochopil, že život má jediný a jednoduchý
vracali z kliniky domov vianočné osvetle cieľ. Podobá sa školskému roku a v tejto
nými ulicami. Jednoducho nemohli pocho triede sa má naučiť jedinú lekciu s názvom:
piť, čo sa stalo. Trvalo to do večera, kým láska. „Ó, synček môj!“ - rozmýšľal Max
neprešli okolo prázdnej postieľky. Vtedy si nahlas. „Synku, za tých päť rokov si nás veľa
naplno uvedomili, že nie sú obeťou straš naučil. Ako rýchlo si napredoval, ako rýchlo
ného sna, ale krutej reality. Vo vnútri otca si postúpil do vyššej triedy!“ Z ich štyroch
sa čosi zlomilo. Život sám osebe bol preňho detí im práve on najviac pomáhal vyrovnať
bezvýznamný a viera v Boha sebaklamom. sa so starosťami ich života. Áno, už ako
Prebudila sa v ňom slepá nenávisť k člo bábätko sa tak veselo usmieval na svet, že
veku, ktorý im to urobil. Volal sa George ľudia sa často pristavovali pri jeho kočíku.

Sú Vianoce, a Max si uvedomil, že synček
ich už nepotrebuje, ale že ich potrebuje
niekto iný: George Williams. Ešte v tú noc
navrhol manželke, že Georgeovi pošlú
darček, keďže vo väzení pre mladistvých
nebudú mať preňho nič. Ona sa na Maxa
zahľadela a rozplakala sa. Potom povedala:
„Áno, to je správne. To je to prvé a správne
od synčekovej sm rti.“ Po neobyčajných
Vianociach, Max požiadal o skoré prepus
tenie Georgea, čo sa im podarilo. Ukázalo
sa, že George potreboval otca, ako aj Max
potreboval syna. Po jeho prepustení sa ich
domov stal aj jeho domovom.
Áno, niekedy je potrebné „darovať si
navzájom“ odpustenie. Je potrebné zohriať
svoje srdce láskou, aby sa naše srdcia stali
útulnými jasťami a aby sa tlkot našich sŕdc
v tichu vianočnej atmosféry stal spevom
kolied. Okrem odpustenia láska zahŕňa ešte
mnoho iných pobôb. Môže to byť „jedno
duchý“ úsmev, či pohladenie. Niektorí vedia
potešiť a to je predsa často krajší dar ako
hm otné darčeky. Láska je to, čo nám
pomáha prežívať v našich srdciach tajom
stvo narodenia malého Ježiška.
Radostná zvesť daná pred 2000 rokmi
Izraelitom, je dávaná celému svetu i dnes.
Preto sú Vianoce sviatkami radosti. No sú
aj sviatkami pokoja, veď sa nám narodil
knieža pokoja.
Izaiáš prorokoval:
„Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn,
na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9, 5-6).
Rodinné posedenie okolo vianočného
stromčeka, ktorý sa ligoce v úprimných
detských očkách, sprevádza pokojná atmos
féra. Tak ako ligotavý stromček osvetľuje
tmavé kúty izby, tak aj pravé svetlo osvecuje
človeka. Veď sa naplnilo Izaiášovo pro
roctvo:
„Ľud, čo kráča vo tmách,
uzrie veľké svetlo“ (Iz 9, 1).
Áno a dosvedčuje to sv. apoštol Ján:
„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého člo
veka prišlo na svet“ (Jn 1, 9). I dnes Jozef
a Mária hľadajú miesto, kde by sa mohli
ukryť pred chladom sveta. I dnes klopú na
naše srdcia, kde by sa mohli ukryť. Preto
prijmi Máriu a Jozeľa a možno vtedy v hĺbke
svojho srdca začuješ radostnú zvesť:
„Dnes sa ti v tvojom srdci narodil
Spasiteľ, Kristus Pán.“
Mikuláš Chanáth

naše dedičstvo

Chrám Brežany
Obec leží v Šarišskej vrchovine, v údolí prítoku Svinky, v nadmorskej výške okolo 370
m. Brežany, okres Prešov, mali do roku 1956 úradný názov Bujakov (predtým Buják).
Najstaršia písomná správa o Brežanoch (Bouyak), je z roku 1329. Dedina vznikla
pravdepodobne už v druhej polovici 13. storočia. Koncom 16. storočia boli malou dedinou.
Cirkevné matriky sú z 19. storočia (1825-1898) v ŠOBAv Prešove.
Brežany sú filiálkou starobylej gréckokatolíckej farnosti Klenov, ktorú spravuje Mgr.
Andrej Pribula. Drevený gréckokatolícky chrám v obci, jediný v okrese Prešov, má
patrocínium sv. Lukáša evanjelistu. Postavili ho v roku 1727 a obnovili v druhej polovici
18. storočia. V súčasnosti sa v ňom slúžia rímskokatolícke bohoslužby. Je vedený aj ako
filiálka rímskokatolíckej farnosti v Bajerove.
Aj v súpise Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie z 1. apríla 1788, sú Brežany (Buják)
zaznamenané ako filiálka farnosti Klenov (Klemberk), s Michalom Kubekom. Je tiež
uvedené, že v Bujáku (Brežanoch) je drevený chrám.
mazaná hlinou. Vysoká sedlová strecha je
Architektúru chrámu reprezentuje aty
pická trojdielna zrubová stavba s výraznými
pokrytá šindľom.
vplyvmi gotickej rímskokatolíckej sakrálnej
Hlavný oltár je barokový z roku 1782. Na
murovanej menze je obraz Korunovania
architektúry. Okienka sú vytvorené hlbo
kými zárezmi vo dvoch susedných trámoch
Panny Márie od Františka Ferdynandyho
(ukončený 12. 7. 1782). Je vložený do
zrubu. Zasklený otvor je opatrený jedno
stĺpovej oltárnej barokovej architektúry.
duchou železnou mriežkou. Barokový
Vyššie spom ínaný ikonostas je viac
ikonostas pochádza z roku 1733. Kompo
zícia chrám u je ovplyvnená dreveným
radový, čiastočne obnovený malbami.
Členený je točenými stĺpmi s vínnou révou.
kostolom v Hervartove. Typická je samos
Zachováva tradičnú byzantskú schému
tatne stojaca veža, ktorá nie je spojená so
strešnou konštrukciou lode. Má otvorenú
rozmiestnenia ikon. Na ikonostase pod
centrálnou ikonou Krista (Deéssis) je
podstienku, slúžiacu ako predsieň chrámu.
dedikačný nápis latinkou: „Fundator Cerkvi
Nad vchodom, riešeným na gotický spôsob
Svätej i Čalej Roboty toj P. Soltys Teodor
je uvedená stavba chrámu v roku 1727.
Predstavená veža je obitá doskami a má
Demeteri i vospol z manželku Svoju M a
riannu. Ano Dni 1733.“ Kráľovské dvere sú
íhlancovú strechu.
Drevená zrubová stavba tohto chrámu
sekundárne premiestnené za hlavný oltár,
sa skladá z presbytéria s rovným uzáverom,
podobne aj diakonské dvere. Chrámová
ikona sv. Lukáša evanjelistu, ho
pozdĺžnej lode a spo
zobrazuje plného elánu a v čin
mínanej prestavanej
veže. Presbytérium
nosti. pri zapisovaní evanje
liových udalostí. V spodnej
tvorí s loďou jed
časti orámovania ikonv
notný celok. Má
sú vyobrazení kľačiaci
lomený strop,
ľundátori chrámu
zatiaľ čo v lo
a modliaci sa na
di je rovnv.
kolenách k uV in te 
križovanériéri je
mu Kristrá to vi.
m o vá
Vrakonštruk-

12 SlOVO

‘Tretie tisícročie
Už sa nám začalo
tisícročie tretie,
Tón Ježiš, žehnaj nám
nech z nás zlobu zmetie.
9{ech prinesie radosí,
pofyj všettym hidbm,
letory nám “
Boh posial
s milovaným Synom
V tomto tisícročí
jednotu hlodajme,
nech sme všetcijedno,
ruty si podajme.
Veďza to sa modlil
Ježiš, všetci vieme,
ale cestu Bratstva
nájsť nedol^ážeme.
‘Budme všetcijedno
atigJežiš s Otcom,
„..vo mne prebývajte...“,
budmejeho stádom.
‘Dol<áže to lúdstvo
v treťom tisícročí?
VánJežiš, žehnaj mu
nech už neotročí.
9(ech zavládne lást(a,
(en tá (údi zmení,
‘Pán Ježiš, požehnaj,
nech z Teba pramení.
o. GUĹA
de sviatkov nie je ikona Tajná večera, ale
Mandylión (Spas nerukotvornyj). V treťom
rade je ikona Krista Veľkňaza (Archijereja)
s Bohorodičkou a Jánom Krstiteľom, ktorí
sa modlia a sú s dvomi anjelmi. Apoštoli
sú zobrazení na pozadí horskej krajiny. Na
vrchnej časti orámovania ikon sú uvedené
ich mená, ibaže nie vždy totožné s ich
vyobrazením (Andrej a Bartolomej). V rade
prorokov v strede je ďalšia ikona Mandy
lión, a nie Ukrižovanie. Bola prenesená zo
staršieho ikonostasu a pochádza z druhej
polovice 17. storočia. Bočný oltár Piety je
maľovaný na dreve a vložený do rámu so
stĺpikmi po stranách. Ďalší bočný oltár
Krista s Knihou života je z druhej polovice
18. storočia. Chór „koruš“ je z polovice 18.
storočia. Na jeho parapete sú maľované
scény Utrpenia Pána (Strasty) s cy
rilskými nápismi, oddelené iluzívnymi
barokovými stĺpmi s vínnou révou. Aj tu
sú vyobrazení ľundátori chrámu, ako
sa vrúcne modlia na kolenách k ukri
žovanému Kristovi.
Andrej Kuputu

Prinesie mi Ježiško mamičku?

Až raz... Po istom čase sa toto
Za malými oblokmi úhľad
ného domu Pavla Veselého, bolo čisté nebo rodinného života
teraz, v predvianočnom čase, zakalilo. Anna sa spoznala so
vídať často dve malé, detské spevákom Smutným. Jeho náv
hlavičky. Sedem ročný Paľko števy sa v ich dome čoraz viac
ukazoval svojej, o dva roky predlžovali až po príchod auto
mladšej sestričke, čo sa deje na busu, ktorým sa vracal manžel
ulici a vysvetľoval jej to po z práce k rodine. Spevák a sveták
svojom. S takou vážnosťou, vo svojich rečiach povzbudzoval
sedemročnému chlapcovi ani Annu, aby využila svoj krásny
neprimeranou, odpovedal na hlas, aby sa stala speváčkou, že
zvedavé otázky svojej sestričky, ju očakáva sláva a bohatstvo.
ktorá chcela vedieť všetko a spoz Manžel nič netušil. Ešte sa tešil,
nať príčinu toho. čo jej pohľad že jeho manželku rozptyľuje
zachytil. Raduje sa poletujúcim človek zo spoločnosti, umelec, že
vločkám snehu, ktoré poľukujúci jej spestruje všedné dni, keď je
vietor zavial až k obloku, odkiaľ sám mimo domu, v zamestnaní.
sa pomalým letom predsa len Vyberané vystupovanie Smut
znesú na zem.
ného nedávalo príčinu myslieť na
Malá Anička iba nevie pocho nejaké nezištné úmysly. A tak
piť, prečo odnáša vietor ten statočný Pavol netušil, že jeho
pekný biely sneh zo striech manželka a matka, sa dala omá
domov, prečo neostane na zemi, miť opismi kvetnatej budúcnosti,
aby vytvoril peknú bielu p o  ktorú medzi cvičením spevu jej
krývku na sánkovanie...Postávali tak vábivo načrtával Smutný.
deti Pavla Veselého najradšej tak Prebudila sa v nej túžba po sláve
samé, pri malom okne, takže ich a tá prevážila nad m aterské
teta, ktorá sa starala o domác i manželské city... Keď sa istého
nosť svojho brata Pavla, nemu dňa vrátil Pavol z práce, našiel
sela s nimi stráviť veľa času. doma len plačúce deti. Nevedel
Pobavili sa samé. „Pozri Paľko,“ pochopiť, čo sa stalo. Nevedel
ukazovala Anička, „kolko balíkov nájsť vysvetlenie v liste, v ktorom
nesie tá pani! Prečo nosia teraz mu Anna oznamovala, že ide za
všetci nejaké balíky?“ „Budú Via niečím, čo bude jej svetlom, čo
noce, Anička“ - vysvetľuje Palko jej nahradí všetko, že ide za
- „príde Ježiško...“ „A príde aj šťastím. Nevedel si vysvetliť, ako
k nám? A prinesie mi, čo ja môže matka a manželka odísť
chcem?“ „Keď budeš dobrá“, - z domu za „šťastím“. Dom Pavla
vraví Palko ako to sám počul od Veselého prestal byť veselý. Pavol
dospelých. „Nepočula si, veď sa navonok nezmenil, ale v duši
včera o tom hovoril otecko... Ale nastala bolesť, v tvári stvrdli
čo by si chcela, aby ti Ježiško niektoré črty. Svoju bolesť zakrý
priniesol?“
val prácou a prejavm i lásky
„Ja, ja..., ja chcem, aby mik svojim deťom. Keď bol doma,
priniesol... m am ičku!“ Dom hrával sa s nimi a váľal po zemi,
Pavla Veselého nebýval vždy taký nosil Palka na chrbte, smial sa
tichý. Jeho manželka Anna bola až neprirodzene hlasito, ak sa
štebotavá, bystrá, stále veselá, mu podarilo niečím rozveseliť
napĺňala obnovený rodinný dom malú Aničku. Sestra, ktorá mu
jasom a radostným životom. Tak teraz viedla domácnosť, neraz
sa míňali prvé roky. Po celoden mu vyčítala jeho nerozvážnosť
nom zamestnaní sa Pavol osvie a dobrotu. „Nechaj...“ pohodil
žil v kruhu svojej rodiny. Po rukou a snažil sa byť čo najve
malom Palkovi sa narodila Anič selší pred deťmi. Len vtedy mu
ka. Rodinné šťastie bolo doko potemnel svet, keď začul náhlu
nalé. Keď Palka maznal otec, otázku niektorého dieťaťa: „Oc
Aničku láskala mamička a nao ko, kedy už príde mamička?...“
pak. Láskou prekypoval celý Čas plynul. Z novín sa Pavol
tento šťastný dom. Lebo život dozvedel, že jeho manželka, nový
v rodine Pavla Veselého bol ozaj objav na speváckom nebi, upú
veselý a čistý ako bezoblačná tala svojím spevom obecenstvo
májová noc.
všade, kde vystúpila a svojimi

úspechmi neraz zatemnila pred
tým populárne speváčky. To sa
však nedozvedel, že Smutný,
ktorý ju vytrhol z rodinného
kruhu, mysliac si, že ona sa stane
nástrojom jeho chúťok, sa musel
utiahnuť s hanebným nezdarom.
A ona? Prvé úspechy ju omámili.
Potom si však zvykla na slávu,
ktorá nebola ani ľahká, ani
sladká ako ju načrtol Smutný.
Raz, po úspešnom vystúpení, keď
tlieskajúce obecenstvo ju na smrť
unavenú nemohlo dostať pred
oponu, vyhľadalo ju v zákulisí
malé dievčatko a podalo jej velkú
kyticu ruží. Anna sa zháčila. Tá
detská tvárička..., tie ruže, čosi
v jej vnútri sa mocne otriaslo.
V duchu sa objavili jej deti, ktoré
tak neveme opustila. Obecenstvo
burácalo potleskom, vyvolávajúc
ju ešte aspoň na malý prídavok
a ona, aplaudovaná speváčka,
nevydá zo seba hlas, bolestne
plače a plače. Vari prvý raz
pocítila ťarchu osamelosti a hrie
chu. Precítila, ako ťažko zhrešila,
keď konala tak unáhlene. A ešte
v ten večer napísala dlhý list
manželovi. Zaprisahala ho na
prežité láskyplné roky a popro
sila o odpustenie. Ale nedostala
odpoveď. Pavol Veselý neotvoril
ani jeden list, ktorý prišiel od
manželky. Chcel sa vyhnúť, čo
i len spomienkam, keď zbadal
manželkino písmo na obálke,
s velkým sebazaprením zamkol
neotvorený list do zásuvky. Štyri
roky minuli, čo osirel rodinný
dom Pavla Veselého. Teraz sa
blížili piate Vianoce. Prečo len
odišla? Trápil sa, počúvajúc tiché
dýchanie svojich maličkých. Ako
len vysvetliť tento prípad deťom
až vyrastú a položia mu otázku:
„Otecko, kedy už príde m a
mička?“ Tu a tam aj proti svojej
vôli počul, že je velká umelkyňa,
že žije čestný život, vyhýba sa
mužskej spoločnosti, že nenájde
k nej cestu ani bohatstvo, ani
vysoké spoločenské postavenie.
Iba deti má rada, len v ich spo
ločnosti sa zasmeje. Blížili sa
piate Vianoce bez Anny. Dedina
žila typickým ruchom, ktoiý ju
zachváti pred týmito sviatkami.
Pavol Veselý mal plné ruky práce,
blížil sa koniec roka, musel splniť
predpísaný plán v zamestnaní.

A potom pripravoval, kupoval
a schovával darčeky pre svoje
deti, o ktorých veril, že ich pote
šia. Veď už častejšie sa po veče
roch vypytoval: „A čo vám Je
žiško prinesie?“ Palko si pýtal
knižku. Anička sa nevedela roz
hodnúť. Každý deň menila svoje
požiadavky, stále vymýšľala
niečo iné. Potom sa však roz
hodla: „...Ocko, ja nič nechcem
od Ježiška, nechcem nijakú
hračku, len nech mi Ježiško
donesie moju mamičku!“ Pritom
ocka objala a hovorí: „Všakže,
otecko, Ježiško mi prinesie moju
mamičku?“ Pavol Veselý nevedel
ako odpovedať, predsa prikývol
a tíško vyhŕkol: „Prinesie ti
drahá.. Modli sa k Ježiškovi, aby
ti splnil tvoju prosbu.“
Prišiel Štedrý večer. Pavol
kráčal s balíčkami pre deti a tetu
po zasneženej ceste od autobusu
domov. Vynárala sa mu otázka
malej Aničky: „Otecko, prinesie
mi Ježiško moju m amičku?“
Spomalil kroky. Vrátil sa v myš
lienkach do uplynulých rokov,
a takto zamyslený ani nezbadal,
že je pred kostolom, okolo kto
rého denne prechádzal, idúc
z práce domov. Kostol bol zatvo
rený. Kľakol na zasnežené scho
dy a modlil sa. Vlastne len pery
sa mu pohybovali. Myšlienkami
blúdil ďaleko... Vianoce - Via
noce... bez manželky, bez ma
mičky, ktorá zradne opustila
domov. Tu sa strhne späť do
prítomnosti k modlitbe, ktorej
slová práve šepkali jeho pery:
„Odpusť nám naše viny, ako aj
my...“, odpúšťame. Odpustiť?!
Myšlienka sa mu zhnusila kvôli
jedinému slovu. Odpustiť, od
pustiť aj tej, ktorá spôsobila jemu
a jeho deťom tolko žiaľu, ktorá
zhrešila? Odpustiť jej, aby Boh
odpustil aj jemu? Aj mne? Tu sa
mu v mysli vynorili neotvorené
listy. Vstal a hlbokým pokľaknutím do snehu, lúčil sa s Ježišom,
ktorý sa dnes narodí a prinesie
lásku a radosť na tento svet. Na
ulici už nestretol nikoho. Okná
sa rozžíhali, už bolo vidieť zapá
lené sviečky na ozdobenom
stromčeku. Náhlil sa domov.
Medzitým, čo si vyzliekal kabát,
poprosil sestru, aby šikovne
zacengala o 18,00 hod. na
pokračovanie na 16. strane

správy zo sveta
VATIKÁN (A. Skoviera) - V sobotu 25.
novembra 2000 Svätý Otec Ján Pavol II.,
menoval nového prefekta Kongregácie pre
východné cirkvi. Stal sa ním Jeho blaženosť
Mar Ignace M oussa I Daoud, súčasný
katolícky patriarcha sýrskej Antiochie. Svoj
úrad oficiálne zaujme 10. januára 2001,
nahradí tak doterajšieho prefekta. Mar Ignace
Moussa I Daoud sa narodil 18. 9. 1930, bol
vysvätený na kňaza 17.10.1954 a na biskupa
18. 9. 1977. Pätnásť rokov pôsobil v Komisii
pre prípravu Kódexu kánonov východných
cirkvi (CCEO). Bol zvolený za patriarchu 13.
10. 1998 a o týždeň na to s ním Svätý Otec
Ján Pavol II. uzavrel „communio ecclesiastica“ (cirkevné spoločenstvo). Bolo to po prvý
krát v histórii (na základe CCEO), čo novo
zvolený východný (katolícky) patriarcha
nedostal od Svätého Otca „palium“ (ako la
tinskí metropoliti), ale len uzavrel (resp. znovupotvrdil) „communio ecclesiastica“. Je dosť
pravdepodobné, že po nastúpení do nového
úradu Jeho blaženosť ostane emeritným
patriarchom. Nech Pán žehná jeho službu.
TORONTO (I. Zdravecky) - Jeho Svätosť
pápež Ján Pavol II. 2.12.2000 menoval John
Pazaka, CSsR za biskupa pre Slovenských
katolíkov v Toronte. V čase jeho menovania,
novomenovaný biskup Pazak bol správcom
vo farnosti sv. Jozefa v Ukrajinskej arcidiecéze
vo Winnipegu. Slovenská eparchia v Toronte
bola uprázdnená od doby, keď J.E. Michael
Rusnák, CSsR odišiel do dôchodku v r. 1996.
Menovaný biskup Pazak sa narodil 13. au
gusta 1946 vGaiy, Indiana. K redemptoristom vstúpil v r. 1965 a kňazskú vysviacku pri
jal v r. 1972. Pôsobil v mnohých pastoračných
funkciách v oboch krajinách - v Kanade
i USA. Slovenskú eparchiu v Toronte tvorí
osem farnosti s ôsmymi kňazmi a slúžia asi
10 000 Slovenským katolíkom.
VATIKÁN (KP / TK KBS) - Vatikán zostril
kritiku uzákonenia eutanázie v Holandsku.
V komentári L 'Osservatore Romano z 30. no
vembra sa varuje pred „nakazením sa“ iných
európskych krajín rozhodnutím v Holandsku.
„Aby sa toto nebezpečenstvo odvrátilo, mali
by štáty EU vytvoriť spoločný blok na obha
jobu života v jeho konečnej fáze a intenzív
nejšie zmobilizovať ošetrovanie smrteľne
chorých ľudí. Pomoc pri samovražde zostáva
napriek súhlasu štátu zločinom proti ľud
skému životu, vyhlásením bankrotu medicíny
a právnickou scestnosťou,” zdôrazňuje v ko
mentári novín františkán a teológ morálky pá
ter Gino Concetti. „Eutanázia je síce v praxi
realitou, ale štát sa nesmie správaniu občanov
jednoducho prispôsobiť, keď títo porušujú
základné práva človeka.“ Podobne sa vyjadril
aj biskup Elio Sgreccia z Pápežskej akadémie
pre život. Pre Rádio Vatikán vyhlásil, že ho
landský zákon o eutanázii ponecháva zúčast
nené stránky v okamžiku ich zúľalstva
osamotené.
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chráme môže účinkovať len taký
kňaz, ktorého schválil biskup
a Rím...
Právom oc nad katolíkmi
východného obradu v Kanade
Pripomínať si výročia založenia sloven mal do roku 1948 ukrajinský gréckokatolícky
ských gréckokatolíckych ľarností v Kanade biskup vo Winnipegu. Toho istého roku však
je nielen dobrým zvykom, ale i signálom o ich Svätý stolec vymenoval pre Atlantické
jestvovaní. Táto skutočnosť je sama osebe provincie biskupa v osobe Izidora Boreckého
veľavravná. N ajm ä, keď si uvedomíme so sídlom v Toronte. Na žiadosť veriacich
určil 10. októbra 1949 za parocha o. Jána
neľahké možnosti emigrantov.
Medzi východoslovenskými emigrantami Hawryluka a ustanovil z misie farnosť.
koncom 19. a v 20. stor. bolo dosť grécko V roku 1956 farnosť kúpila pre stavbu
katolíkov. Keď si po príchode uvedomili chrám u pozem ok na rohu ulíc Clark
kontinentálne rozmery tejto zeme, začali sa a Legendre. Dekrétom biskupa Boreckého
v sebaobrane organizovať do svojpomocných bola potom ľarnosť pridelená 28. októbra
spolkov. Na náboženské organizácie a ľar- 1957 slovenskému gréckokatolíckemu
nosti mysleli dokonca skôr, než na iné dekanátu v Toronte. Jeho prvým dekanom
združenia. Lebo svoju vieru a náboženské sa stal o. Michal Rusnák, CSsR. V roku 1961
presvedčenie si doniesli zo svojho rodiska. sa dokončili stavebné práce a dňa 10. júna
Z východokanadských miest sa ich pozor 1962 sa uskutočnila posviacka chrámu.
Svätý Otec Pavol VI. menoval 5. októbra
nosť sústreďovala na Montreal. Keďže už
tam bola slovenská rímskokatolícka ľarnosť, 1954 parocha farnosti Narodenia Boho
začali uvažovať o založení svojej ľarnosti rodičky v Toronte o. M. Rusnáka, za
s vlastnou tradíciou, obradom a rečou. titulámeho biskupa Černického a za apoš
Poradil im poľský kňaz o. W. Helenowski, tolského vizitátora slovenských grécko
zakladateľ slovenskej rím skokatolíckej katolíkov v Kanade.V októbri o. J. Hawrylu
ka preložili do ukrajinskej
farnosti sv. Cyrila a Me
farnosti Svätého Ducha
toda. Pomocou jeho infor
v Montreale. Jeho nás
mácií pustili sa do súpisu
tupcom sa stal o. Andrei
gréckokatolíckych rodín,
Šinaľ.
ktoré mali záujem o člen
ThDr. Mons. Andrej
stvo budúcej ľarnosti. Za
Šinaľ sa narodil 15. mája
niekolko týždňov mali me
1927 vo východosloven
ná 50-tich rodín a vyše sto
skej obci Osikov, v okrese
jednotlivcov.
Bardejov. Stredoškolské
Z ápisnica o ich prvej
vzdelanie ukončil v Preschôdzke je z 18. októbra
šove. Po druhej svetovej
1930. Vyslali delegáciu k o.
vojne prišiel ako boho
M ichalovi Gregorejchuslovec na štúdia do Ríma.
kovi, OSBM , ktorý bol
generálnym vikárom pre Quebec. Dňa 21. Po absolvovaní teológie získal doktorát na
novembra 1930 navštívil túto ľarnosť o. La- Lateránskej univerzite. Na Vianoce v roku
dyka z Winnipegu. Po vypočutí žiadosti 1951 bol vysvätený na kňaza. V rozpätí ro
delegácie a na základe jeho rozhodnutia kov 1952 - 1956 pôsobil ako kaplán v sever
slúžila sa 7. decembra 1930 prvá liturgia pre nom Taliansku. V rokoch 1956 - 1965
prednášal v sem inári Dejiny ľilozoľie
našich veriacich.
Dekrét o založení novej misie je z 10. a Filozofiu. V roku 1965 prišiel do Kanady.
decembra 1930. Novozvolený ľarský výbor Najprv vypomáhal v Wellande (1965 - 1966)
rozvinul rozsiahlu organizačnú a finančnú a od roku 1966 podnes pôsobí ako pároch
činnosť. Na ich aktivitu však nepriaznivo v našej ľarnosti v Montreale. Celá naša
vplývala hospodárska depresia. Osada bola kanadská pospolitosť si pripomína s pre
ešte iba misiou, nie farnosťou, nemala ani javom hlbokej vďaky a úcty jeho vzácnu
vlastného kňaza, ktorý by ju bol na verejnosti a obetavú činnosť na čele tejto ľarnosti. Už
zastupoval. Napriek tomu, že sa hlásili za počas svojho účinkovania v Kanade sa stal
Slovákov, považovali ich za „Rusnákov“ a nie aj konzultorom Pápežskej komisie pre revíziu
katolíkov. Nemali svoje miesto, príslušnosť, východného cirkevného práva v Ríme.
V duchu našej spolupatričnosti chceme
nikto ich nechcel. Dokonca ani len do
katolíckych škôl nechceli prijať ich deti. Tieto aj my zaznamenať, že podľa miestnej tradície
historické fakty svedčia o tom, čo neznalosť si gréckokatolícka ľarnosť Nanebovstúpenia
Pána v Montreale vďakyvzdávajúc pripo
dokáže...
V
októbri 1935 pričinením o. Jeanamínala v poslednú novembrovú nedeľu,
Jozafata, francúzskeho kňaza zmenili meno v roku Pána 2000, svoje významné, sedem
misie na „Slovenskú gréckokatolícku cerkev“. desiate výročie založenia.
Premenovanie schválil aj biskupský úrad.
J. E. Suchý
Osadníci napísali do zápisnice, že v ich

Hlas z Kanady
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Kňazský deň a Medzinárodná
vedecká konferencia
Slávnostnou svätou liturgiou v katedrál Gréckokatolícky kňazský seminár biskupa
nom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, Pavla Petra Gojdiča v Prešove a Grécko
ktorú celebroval prešovský biskup a veľký katolícke biskupstvo v Prešove. Po privítaní
kancelár GBG PUP Mons. Ján Hirka, sa účastníkov na pôde ľakulty začal konferen
začal 28. novembra 2000 Kňazský deň a Me ciu dekan GBF PUP Doc. ThDr. František
dzinárodná vedecká konľerencia pri prí Janhuba prednáškou: Cirkev a vysoké školy
ležitosti 120-tého výročia založenia Vysokej - pohľad dejín na budovanie cirkevného
školy bohosloveckej v Prešove.
školstva. Po prodekanovi GBF PUP ICDr.
Po sv. liturgii sa v d opoludňajších Jurajovi Bujňákovi, ktorý prednášal na tému
hodinách vo veľkej aule bohosloveckej Katolícka univerzita v službe cirkvi, vystúpili
fakulty uskutočnila pracovná časť Kňaz ďalší významný hostia: z Poľskej republiky
- Ks. proľ. Dr. hab.
ského dňa, ktorú moJozef Krukowski, z
deroval o. František
Maďarskej republiky
Hanobík. Prítomných
kňazov najprv infor
- ThDr. István Ivánmoval generálny vikár
csó, z Ukrajiny - Mgr.
Michal Podhorský.
o. Ján Zavacký o de
Ďalšími prednášajú
kanskom štatúte, po
cimi boli prof. ThDr.
tom vystúpili o. Ján
Viliam Judák, PhD,
Krehlík ktorý infor
Mons. Doc. ThDr.
moval o činnosti ko
misie pre blahorečenie
Jozef Jarab , PhD,
pplk. ľng. Rudolf ZaP. P. Gojdiča, biskup
ský vikár o. Pavol Repko referoval o priebehu hradníček, Csc. Spolu vystúpilo trinásť
diecéznych akcií v rámci Velkého jubilea prednášajúcich.
2000. Ďalej za liturgickú komisiu vystúpil
Ďalej sa ako hostia konferencie zúčast
ThLic. Miroslav ľlko, za pastoračnú komisiu nili: velký kancelár fakulty Mons. Ján Hirka,
o. Ľubomír Petrík a o. Ján Karas. O činnosti prorektor pre vedu a výskum UPJŠ prof.
redakcie časopisu Slovo informoval jeho Vajó, DrSc. a hodnostári biskupstva.
šéfredaktor o. Juraj Gradoš.
Konferencia priniesla inovácie študijných
V popoludňajších hodinách sa v pries poznatkov nielen študentom, ale aj peda
toroch Gréckokatolíckej bohosloveckej gógom a prispela k prehĺbeniu vzťahov
ľakulty PU v Prešove začala Medzinárodná medzi jednotlivými fakultami PU. Aj napriek
vedecká konľerencia na tému: „Dejiny malému záujmu zo strany pedagógov sa
gréckokatolíckeho školstva na Slovensku.“ stretla s veľkým ohlasom na strane štu
Organizátormi podujatia boli GBF PUP, dentov.
(SLOVO)

Zasadala ETRC
Ekumenická televízna rada cirkví (ETRC)
sa zišla na svojom poslednom tohtoročnom
zasadaní v budove Slovenskej televízie
v Mlynskej doline v Bratislave v utorok 29.
novembra, podvedením nového šéfmanažéra
Programového centra duchovného života
(PCĎŽ) Branislava Bukovského. Na za
sadaní za zúčastnil predseda Rady KBS pre
masmédiá bratislavsko-trnavský arcibiskup
Mons. Ján Sokol, generálny biskup Evan
jelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku ThDr. Július Filo. Gréckokatolícku
cirkev zastupoval člen tejto rady a diecézny
vikár pre masmédiá ThLic. Marek Pribula,
ktorého sme sa spýtali čo bolo programom
tohto stretnutia: „V tomto zložení sa rada

stretla po prvý raz, nakolko sa v nej uskutoč
nili personálne zmeny. Mons. Bernarda
Bobera nahradil Mons. Ján Sokol a doteraj
šieho šéľmanažéra PCDŽ Juraja Drobného
nahradil Branislav Bukovský. Na programe
rady, ktorá je poradným orgánom PCDZ,
bolo zhodnotenie doterajšej činnosti PCDŽ
ako aj ETRC. Tiež sme prejednali program
vysielania bohoslužieb v STV na budúci rok.
Gréckokatolícka sv. liturgia bude vysielaná
z odpustovej slávnosti v Klokočové a 26. de
cembra 2001 na Zbor Presvätej Bohorodičky
z Prešova. V budúcom roku sa bude vysielať
celkovo osemnásť bohoslužieb. Posledným
bodom zasadania bola programová štruktúra
PCDŽ na rok 2001 a zodpovední redaktori
nás oboznámili s jednotlivými reláciami.“
O týchto reláciách budeme hovoriť v nas
ledujúcom čísle časopisu SLOVO.
(SLOVO)

NIŽNÝ MIROŠOV (veriaci) - V nedeľu 5.
novem bra 2000 v chrám e sv. M ichala
archanjela v Nižnom Mirošove, posvätil o.
Ján Zavacký, biskupský vikár prešovskej
eparchie obnovený oltár. Na oprave tohto
neobarokového oltára, ktorý pochádza z 19.
stor. sa podieľal akad. sochár Martin Kutný
z Bardejova. Slávnosti sa zúčastnili aj
predchádzajúci správcovia farnosti: o. M.
Pulščák, o. Kolesár, o. M. Horňák, terajší
správca a zástupcovia Pamiatkového ústavu
vo Svidníku. Srdečné Pán Boh zaplať patrí
v prvom rade nebeskému Otcovi, veriacim
zo susedných farností, otcovi Tkáčovi,
predošlému správcovi ľarnosti, starostovi
obce a všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli pri samotných prácach
v chráme, či pri prípravách slávnosti.
DRIEŇOV (F. Havrilla) - Nedeľa 19.
novembra v roku Velkého jubilea zostane
natrvalo zapísaná v pamäti Drienovčanov,
ktorí sa zúčastnili ďakovnej svätej liturgie,
ktorú slávil prešovský diecézny biskup
Mons. Ján Hirka, za účasti biskupského
vikára Jozefa Repka, biskupského cere
moniára Jozefa Urvinitku a správcu grécko
katolíckej farn o sti o. Jozefa M arettu
v chrám e N anebovzatia Panny Márie.
Nebolo by tohto krásneho stretnutia, keby
nebolo vzácneho darcu, rodáka z Drieňová,
MUDr. Antona Sabola, momentálne žijú
ceho v Mníchove, ktorý svoju štedrosť
prejavil finančným darom, na výstavbu
novej farskej budovy. Po ďakovných slovách
zaznela pápežská hymna „V sedmobrežnom
kruhu Ríma“ a „Mnoho rokov“ pre darcu,
aby mu láskavý Nebeský Otec udelil potreb
né milosti pre spásu jeho nesmrteľnej duše.
Počas sv. liturgie spieval domáci chrámový
zbor N anebovzatej Panny M árie pod
vedením p. Mirona Stašiuka. Po posvätení
farskej budovy slávnostný akt sa ukončil
starokresťanskou radostnou tradíciou
Agape.
KOŠICE, SVÄTÁ ZEM (L. Popovičová) Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Koši
ciach úspešne absolvoval IV púť do Svätej
zeme pod duchovným vedením Mons.
Milana Chautura v dňoch 20.-27. novembra
2000. Na púti sa zúčastnilo 70 pútnikov,
ktorí boli ubytovaní v Tiberiase. Navštívili
Betlehem, Jeruzalem, Nazaret, pri prameni
rieky Jordán si obnovili krstné sľuby, v Káne
Galilejskej si obnovili manželské sľuby,
Golanské výšiny, Genezaretské jazero, Mŕtve
more s kúpaním v Ein Gedi, Eilat s kúpaním
v Č ervenom m ori. Štyridsiati pútnici
vystúpili na vrch Sinaj "k hrebeňu Džebel
M úsa, kde vladyka M ilan slúžil svätú
liturgiu. Po zostupe navštívili kláštor sv.
Kataríny na úpäti hory Sinaj v Egypte a iné
pamätné miesta. Zo Svätej zeme sa pútnici
vrátili duchovne posilnení modlitbami
a s nádejou, že raz opäť uvidia tieto miesta.
Našu púť sprevádzali o. ThDr. Ján Majemík
a o. Mgr. Martin Mojžiš.

pre mladých
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Rozprávka o myške
Miške

Z príspevkov, ktorými ste reagovali na
súíaž „O stresovanej m yške“ sme vybrali
rozprávku o myške Miške. Jej autorovi
Jánovi Pavlovskému z Lipan posielam e
sľúbenú pozornosť.

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami
a siedmimi dolam i, žila raz vo veľkom
obilnom poli jedna Miška, so svojimi deťmi
- Riskom, Maťkom, Kubkom a Simonkou.
Všetci štyria chodili do neďalekej myšej školy.
Každé' ráno vstávali zavčasu a na celý
domček vykrikovali: „Mami, sme hladní!“ Po
raňajkách mali ísť do školy, ale oni sa
neustále vyhovárali: „M ami, m ňa bolí
brucho!“ - kričal Riško. „A mňa ucho!“
ponáhľal sa oznámiť Kubo.
„Ale deti, choďte už, lebo to nestihnete!“
„A mne sa veru nechce“ nevzdávala to
Simonka. Keď už konečne odišli, mamka
Miška si od únavy a bolesti hlavy musela
ľahnúť.
Na ďalší deň bola sobota a deti mali
voľno. Od rána však kričali, búchali a tries
kali na celý dom. Mišo s Maťom sa upokojili
až na tretie mamino upozornenie. Simonka
išla s Miškou nakupovať do neďalekého
obchodu. Neustále však mamu otravovala:
„Mami, kúp mi nejakú sladkosť, kúp mi ju!“

Keď konečne na nich prišiel rad, Miška bola
na Simonku úplne nahnevaná. Vtom sa
predavačka spýtala: „Čo si prajete?“ Miška
azda ani nevedela, prečo jej zlostne odpo
vedala: „Buďte ticho a starajte sa o seba!“
A vyšla von bez nákupu. Toto ešte nikdy
nespravila.
Takto to pokračovalo celý deň... potom
ďalší. O dvanásť dní sa stala smutná vec.
M am ka M iška od vyčerpania odpadla.
Prebrala sa až v nemocnici. Boh pri nej deti.
Prvé, čo povedali, bolo: „Mamka, prepáč!
Už sa to viac nestane.“ Mamka im samo
zrejme odpustila... a žili šťastne, kým
nepomreli.
Ján Pavlovský

Už od novembra sú naše mestá plné
vianočných motívov. Robíme zložité prípravy
plní zhonu a 26. decembra si s uľahčením
a azda i s nostalgiou povieme: „Je po

všetkom!“ Akoby Kristus prišiel na svet len
na „trojdňovú priateľskú návštevu.“
Jedno trinásťročné dievča mi nedávno
povedalo: „Nemám rada Vianoce... lebo
vtedy sú všetci takí milí.“ Výstižne tým
vyjadrila náš omyl, keď sa snažíme o dobro
činnosť a láskavosť LEN počas Vianoc.
Betlehem bol začiatkom Kristových všed
ných dní, jeho „skrytých“ tridsiatich rokov.
„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepri
dŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho
zjavu bol pokladaný za človeka “ (Flp 2,6-7).
„...vrátil sa do Nazareta a bol im p o 
slušný... Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku
a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 51-52).
Hoci je Sväté písmo také stručné v opise
Ježišovho života do jeho verejného vystú
penia. Každý si iste vie predstaviť domácnosť
svätej rodiny. A každý si tento obraz vie ľahko
porovnať aj s obrazom rodiny, v ktorej žije.
Rozprávka o myške Miške je pekným príkla
dom, ako to vyzerať nemá.
Význam Vianoc netrvá len tri dni. Nao
pak. Vtedy sa všetko len začína. Nech nás
Dieťa v jasličkách privedie k osobnej úprim
nosti, ktorá je kľúčom k Božiemu kráľovstvu.
Valéria

Prinesie mi Ježiško mamičku?

pokračovanie zo strany 13

znamenie, že prišiel Ježiško. Znova sa mu
ozvala v mysli otázka Aničky: „Otecko,
prinesie mi Ježiško mamičku?“ Rozladilo ho
to. Čo jej odpovie, keď pri vianočnom
stromčeku nenájde tú, po ktorej v pos
ledných dňoch tak túži?
Tichúčko vošiel do spálne, aby sa na
Ježiškov príchod preobliekol do sviatočných
šiat. Potom ešte tichšie vkĺzol do zamknutej
izby s darčekmi, kde už stál ozdobený
stromček. Poukladal darčeky, keď hodiny
odbíjali pol šiestej. Mám ešte pol hodiny
času, pristúpil k sekretáru, otočil kľúčikom
a vytiahol zásuvku, v ktorej sa beleli listy.
Zmeravel. Nepohnuto hľadel na to známe
písmo. Potom mu zrazu prišli na um slová:
„Otče náš, odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťam e.“ Z pŕs sa mu vydral ťažký
vzdych. A ruka bojazlivo siahla po liste, ktorý
ležal na ostatných. Otvoril ho: „Drahé moje
milované dietky! Môj dobrý, jediný Pavol!...“
N asledovala spoveď zranenej, prosba
poníženej manželky, ktorá uprostred slávy,
tlieskania a ovácii, ranená vedomím, že

zhrešila opustením svojich detí, ťažko trpela.
Otvoril druhý list: „Milované moje sirôtky!
Môj dobrý Paľko. Neodpovedáš na moju
prosbu. Č akala som to. Viem, že som
zhrešila proti mojim najdrahším a proti Tebe,
ale ver, že som za to kruto potrestaná. Kolko
ráz stretnem malé deti, vidím vždy obžalobu
môjho hriechu. So slzami v očiach a na
kolenách Ťa prosím, dovoľ mi, aby som sa
mohla vrátiť, aby som mohla pokľaknúť pred
Tebou na kolená a tak Ťa prosiť o odpus
tenie.“ Pavol ani nezbadal, že čosi teplé sa
mu skotúľalo po tvári a kvaplo na list. Keď
to uzrel na liste, zahanbil sa. Zavrel zásuvku,
hlboko si vzdychol a vošiel k čakajúcim
deťom. Hodiny na veži kostola odbíjali šiestu
hodinu, keď tu zrazu pred domom Pavla
Veselého zastal taxík. Posledným autobusom
do dediny prišiel Paľo. Vystúpil z neho len
jeden človek, elegantná dáma. Sestra Pavla
Veselého práve cengáčom oznam ovala
deťom príchod Ježiška, keď sa do tohto
cengania zamiešal hlas elektrického cengáča
od brány. Začudovala sa, ale potom šla
otvoriť. Pavol vošiel s deťmi do izby, ktorá
bola doteraz zamknutá. Stál tu rozžiarený

vianočný stromček a pod ním darčeky. Malá
Anička už-už otvárala ústa s očami upretými
na otecka, keď sa v tom otvorili dvere
a elegantná dáma v drahocennom kožuchu
sa vrhla pred Pavlom na kolená... „Odpusť!
Odpusť, ak môžeš.“ Veselý ešte nestačil
prejaviť svoju veselosť, keď už malá Anička
držala mamičku okolo krku: „Mamička
drahá! Ja som nič nechcela od Ježiška, len
to, aby mi priniesol moju drahú mamičku!
A otecko mi sľúbil, že mi ju prinesie, ak sa
budem modliť k Ježiškovi. A ja som sa
modlila. Teraz už ostaneš u nás, však?“ Anna
Veselá plakala i smiala sa. Malá Anička
s radostným smiechom kládla jej do rúk
svoje hračky, Palko rozprával mame, aký
dobrý je otecko, ako sa s nimi hrával.
Pritiahol si mamin kožuch a zvalil sa naň s
radosťou.
V dome Pavla Veselého zavládla ozajstná
radosť a láska, lebo v tento Štedrý večer malý
Ježiško ozaj štedro obdaroval celú rodinu.
Pod vianočným stromčekom sedela aj teta,
sestra Pavla Veselého, ktorá sotva badateľne
krútila hlavou, usmievala sa, lebo tu sa
znovu udomácnila veselosť, porozumenie,
láska a rozohrial sa ozajstný rodinný kozub.
Anna Čarbová

kalendár
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Z myšlienok na každý deň
Nedeľa Svätých Otcov
Rodokmeň Ježiša Krista, syna
Dávidovho, syna Abrahámovho...
Jakub mal syna Jozefa, manžela
Márie, z ktorej sa narodii Ježiš,
nazývanýKristus.“(Mt 1,1; 16).
Evanjelický krajinský biskup
Leich z Eisenachu, na základe
priamych citátov z Lutherovho
komentára Magnifikátu, poukazuje

na význam Panny Márie v kres
ťanskom živote takto: „Ako bez
výhradneje nám Boh naklonený, to
spoznávame na Ježišovej Matke.“
Naozaj, na nej vidíme, aký postoj má
Boh k nám: je verný.
Božia vernosťje nezlomná. Boh
dal prisľúbenia a splní ich, aj keby
ľudia boli slabí a neverní. Pozrime
sa na hriešne postavy Kristových
predkov, ktoré' uvádza rodokmeň:
Vidíme Dávida, Šalamúna a celýrad

Liturgický kalendár
Pondelok 2 5 .1 2 . - Narodenie nášho
Pána Ježiša Krista; Prikázaný sviatok.
Rúcho svetlé. Liturgia sv. Bažila Velkého.
Antifóny a pieseň na vchod zo sviatku
(refrén tretej antifóny je tropár sviatku).
Tropár; Sláva; i teraz kondák zo sviatku.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste
v Krista. Prokimen, aleluja a pričasten zo
sviatku. Gal 4 ,4 -7 , zač. 209; M t 2 ,1 12, zač. 3; Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a IX. irmos z utierne
Narodenia (všetko sa spieva namiesto
“Dôstojné je” a nepresúva sa namiesto
“I na všetkých i na všetko”). Myrovanie.
Do 4. januára (vrátane) je voľnica.
Utorok 2 6 .1 2 .—Zbor Presvätej Boho
rodičky; Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Prvá a druhá
antifónaz Narodenia. Blaženstvá. Vchod:
Podie pokloňme sa... z Panny narodený.
Tropár z Narodenia. Sláva; I teraz kondák
zo Zboru Presvätej Bohorodičky (Narodenýz Otca). Trojsväté. Prokimen, aleluja
a pričasten z Narodenia. Heb 2,11-18,
zač. 306; Mt 2,13-23, zač. 4; Zvelebuj
a IX. irmos.
Streda 2 7 .1 2 .—Štefan, prvomučeník,
apoštol; Rúcho svetlé. Prvá a druhá an
tifónaz Narodenia. Blaženstvá. Trojsväté.
Tropárz Narodeniaao mučeníkovi. Sláva
kondák o mučeníkovi; I teraz kondák
z Narodenia. Prokimen, aleluja a pri
časten z Narodenia a o mučeníkovi. Sk
6,8-15; 7,1 -5a. 47- 60, zač. 17; Mt
21,33-42, zač. 87; Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a XI. irmos.

kondákzo sviatku svätých; I teraz kondák
z Narodenia. Prokimen, aleluja a pri
časten z Narodenia a potom o svätých.
Heb 7 ,18-25, zač. 317; Mt 2 ,16-18,
zač. 4
Sobota 3 0 .1 2 .—Anýzia, mučenícka
Sobota po Narodení Pána a pred Bohozjavením; Prokimen, aleluja, pričasten je
zo soboty po Narodení Pána. 1 Tim 6,
11 b-16, zač. 288; 1 Tim 3,14-16; 4,
1-5, zač. 284; Mt 1 2,15b-21, zač. 46b;
Mt 3,1-11, zač. 5
Nedeľa 31. 12. - Melánia Rímska,
prepodobná
- Pamiatka svätých a spravodlivých: sv.
Jozefa, kráľa Dávida a apoštola Jakuba
- Nedeľa po Narodení Rána, Oddanie
Narodenia Rána- 4 . hlas;
Ukončenie sviatku Narodenia. Rúcho
svetlé. Evanjelium na utierni je siedme.
Antifóny (3) a pieseň na vchod sa spie
vajú zo sviatku Narodenia. Tropárz hlasu,
z Narodenia a o spravodlivých. Sláva
kondák o spravodlivých; i teraz kondák
z Narodenia. Prokimen zo sviatku Na
rodenia Pána i svätým. Aleluja iba z Na
rodenia Pána. Gal 1 ,1 1 -1 9 , zač. 200;
M t 2,13-23, zač. 4; Zvelebuj a IX. irmos.
Pričasten z hlasu a o spravodlivých.

Pondelok 1.1. - Bažil Veľký, biskup
-ObrezanieRána;
Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé. Liturgia
sv. Bažila Velkého. A ntifóny predobrazujúce. Tropárzo sviatku a o biskupovi.
Sláva kondák o biskupovi; I teraz kondák
zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten
Do 31. decembra sa menlivé časti sk zo sviatku a o biskupovi (Moje ústa). Kol
liturgie spievajú takto:Antifónyz Naro 2,8-12, zač. 254; Heb 7,26-28; 8 ,1 denia. Blaženstvá, alebo tretia každo 2, zač. 318; Lk 2 ,20-21.40-52, zač. 6;
dennáantifóna s refrénom z Narodenia. Mt 5,14-19, zač. 11; Obrezanie: Kol 2,
Vchod: Podine, pokloňme sa... z Panny 8-12, zač. 254; Lk 2,20-21; 40-52, zač.
narodený. Tropár; Sláva; I terazkondák 6; Sv. Bazilovi Velkému (ak je chrámový
z Narodenia. Prokimen, aleluja a pričas sviatok): Heb 7,26-28; 8,1-2, zač. 318;
tenz Narodenia. Namiesto Dôstojnéje Mt 5 ,14-19, zač. 11, (alebo Lk 6 ,1 7 sa spieva Zvelebuja IX. Irmos sviatku. 23, zač. 24). Namiesto Dôstojné je sa
Čítania sú radovéz týždňapo 28 ned.
spieva Milostiplná Matka.
Štvrtok 28.12. - 20 tisíc nikomédskych
mučeníkov; Heb 7,1-6, zač. 315; Lk21,
28-33, zač. 107
Piatok 29.12. - Sväté deti z Betlehema;
Tropár z Narodenia a o svätých. Sláva;

Utorok 2 . 1 . - Silvester, pápež; Predprazdenstvo Bohozjavenia. Rúcho svetlé.
Antifóny každodenné. Tropár; Sláva; i teraz
z Predprazdenstva. Prokimen, aleluja
a pričasten z utorka. Heb 9, 8 -1 0 ,1 5 23, zač. 321; Mk 8,22-26, zač. 34

pohoršujúcich praotcov. Aj uvedené
hriešne ženy (Tamara, Rachab,
Betsabe) sú dôkazom, že nič ne
môže zabrániť splneniu Božích
prisľúbení. „Boh píše správne aj na
krivých riadkoch “, píše J. Hrbata
(Perly a chléb, 7, 4)... Je to velká
nádej aj pre nás! Boh nás povolal
k spáse aj cez našu slabosť a zlú
minulosť. Ani ľudská nehodnosť nie
je prekážkou pre toho. ktorý zosa-

dzuje mocných z trónov a povyšuje
slabých (porov. Lk 1,52).

Narodenie nášho Pána Ježiša
Krista
„ Uvideli dieťa s Máriou, jeho
matkou...“(Mt 2 ,11).
Všade, kde sa v Písme hovorí
o Matke Božej, tam je aj Ježiš: pri
Zvestovaní, u Alžbety, v Betleheme,
vo vyhnanstve v Egypte, v Nazarete,
v chráme, na svadbe v Káne Galilejskej i pod krížom. Matka Vykupi
teľova je aj Matkou vykúpených.
Stará mariánska úcta je plne odô
vodnená v Písme: Skrze Máriu k Je
žišovi... Naozaj: „Je to Božia vôľa,
Streda 3 .1 . - Malachiáš, prorok; Predaby sme všetky výsady získavali skr
prazdenstvo Bohozjavenia. Tropára kondák
ze
Máriu.“ (sv. Bernard)
z Predprazdenstva. Prokimen, aleluja
a pričasten zo stredy. Heb 1 0 ,1-18, zač.
323; Mk 8 ,30-34, zač. 36
Štvrtok 4. 1 . - Zbor sedemdesiatich
apoštolov; Predprazdenstvo Bohozjavenia.
Rúcho svetlé. Tropár; Sláva; i teraz kondák
z predprazdenstva. Prokimen, alelujaa pri
časten zo štvrtku. Heb 10,35-39; 1 1 ,1 7, zač. 326; Mk 9 ,10-15, zač. 39

Piatok5.1 .-TeopemptaTeonas, mučeníci;
Predvečer Bohozjavenia. Prísny pôst. Krá
ľovské hodinky - rúcho pôstnej farby.
1. hod.: Iz 3 5,1-10; Sk 1 3 ,25-33a, zač.
33;Mt 3 ,1 -1 1 , zač. 5;
3. hod.: Iz 1,16-20; Sk 19,1-8, zač. 42;
M k 1 ,1 -8 , zač. 1;
6. hod.: Iz 12,3-6; Rim 6 ,3b-11, zač 91;
Mk 1,9-11, zač. 2;
9. hod.: Iz 49,8-15; Tit 2,11 -14, zač. 302;
Mt 3,13-17, zač. 6.
Velká večiereň s liturgiou sv. Bažila Velkého.
Rúcho svetlé. Svätenie vody. Velké povečerie. Utiereň: Mk 1,9-11, zač. 2.
Sobota 6 . 1 . - Bohozjavenie; Prikázaný
sviatok. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Rúcho svetlé. Antifóny a pieseň na vchod
zo sviatku. Tropár; Sláva; I teraz kondák zo
sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva:
Ktorí ste v Krista. Prokimen, aleluja a pri
časten zo sviatku. Tit 2, 11-14; 3, 4-7,
zač. 302; Mt 3,1 3 -1 7 , zač. 6; Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a IX. irmos
z Utierne Bohozjavenia. Svätenie vody.
Myrovanie.
Nedeľa 7 .1. -Zborsv. Jána, predchodcu
a krstiteľa Ránovho
- Nedeľa po Bohozjavení- 5. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je
ôsme. Prvá a druhá antifóna zo sviatku,
Blaženstvá. Vchod: Poďte pokloňm e
sa...Ján ťa pokrstil v Jordáne. Tropár zo
sviatku o Jánovi. Sláva; kondák o Jánovi;
I terazzosviatku. Prokimen, alelujaa pričas
ten zo sviatku. Ef 4, 7-13, zač. 224b; Sk
19,1-8, zač. 42; Mt 4,12-17, zač. 8; Jn
1,29-34, zač. 3

Vojtech Boháč

Zbor Presvätej Bohorodičky
„On vstal, vzalza noci dieťa i jeho
matku a odišiel do Egypta.... “ (Mt
2,14).
Okolo jedného svätca, pus
tovníka, zhromaždilo sa mnoho
nábožných mladíkov a prosili ho,
aby im napísal rehoľné pravidlá.
Svätý zakladateľ vzal čistý hárok
papiera a napísal krátke slovo:
„Poslušnosť.“
Poslušnosť je nielen základom,
ale aj korunou svätosti... Ako
vnútorne bdelý a plný ochoty
poslúchať Božie slovo bol sv. Jozef,
keď bol pripravený prijať vo dne i v
noci Božie pokyny a splniť ich bez
váhania. Nevyjednával, nevyhováral
sa:,Ale Pane, veďty si mocnejší ako
Herodes... stačí ti pohnúť prstom...
Prečo mám utekať?... Nepoznám
cestu ani reč... Tu mám svoju
dielňu...Čo bude s ňou?...“ Sme
ochotní ho nasledovať?
Svätý Štefan, prvomučenlk
,.AIc vinohradníci jeho sluhov
pochytali;jedného zbili, iného zabili,
ďalšieho ukameňovali“(Mt 21,35).
Za panovania rímskeho cisára
Diokleciána sa na vianočné sviatky
v Nikomédii zhromaždilo dvetisíc
kresťanov. Cisár dal príkaz obložiť
chrám drevom a obkľúčiť vojakmi.
Kto chcel vyjsť von, musel obetovať
kadidlo pohanskému bohu Jupi
terovi. Nikto však nevyšiel. Naopak,
všetci vyhlásili, že radšej zomrú za
Krista. A tak boli vo vlastnom
chráme upálení v prvý vianočný
sviatok v roku 303.
Prenasledovanie Cirkvi a jej
príslušníkov nebolo len v dávnych
časoch - za onoho času - ale od krvi
sv. Štefana - prvomučeníka a betle
hemských nemluvniatok, trvá do
dnešných čias v rôznych končinách
sveta. Takú cestu predpovedal Ježiš
Kristus všetkým tým, ktorí ho budú
nasledovať: „Žiak nieje nad učiteľa
ani sluha nad svojho pána... “ (Mt
10,24).
František Dancák
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54. ...zloženie rehoľných sľubov, proľesia,
stáva sa definitívnym úkonom celého misio
nárskeho života redemptoristov.
55. Touto rehoľnou proľesiou 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.)
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
pozývam do Stropkova. Minule sme hovorili o Povolaní vo
všeobecnosti, tento rok sa zameriame na Rehoľné povolanie.
Kedže 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 2000 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. S s. R.
Kontakt: o. Milan Záleha C.Ss.R., Zamojskiego 56, 30523 Kraków, Poľsko, e-mail: milancssr@pobox.sk

Dnešné otázky:
1. Kedy zomrel A. Pavlovič?
A-vr. 1900; B-vr. 1901; C-vr. 1899
2. Kde sa narodil sv. Charbel Makhlouf?
A-v Libanone; B-v Izraeli; C-vo Francúzsku
3. Kedy bol menovaný nový biskup pre slovenských
katolíkov v Toronte?
A-2.12.; B-1.12.; C-3.12.

Predplatné na rok 2001:
260 Sk (celoročné)+ poštovné
Poštovné na rok 2001:
Slovensko: do 5 ks: 78 Sk/ks
nad 5 ks zadarmo
Letecky: 1144 Sk (34 USD)/ks
Pozemne: 520 Sk (20 USD)/ks

G/D

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

C O

Snímka titulnej strany:
Ikona Narodenia Pána, sním
ka: archív

Stretnutie bude zamerané na
charizmu Sestier Redemptorisťiek
(klauzúrny kláštor v BielskuBialej). 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.
M ilana Zálehu C.Ss.R., ktorý
bude viesť tieto cvičenia, na
adrese:
o. Milan Záleha C.Ss.R.,
Zamojskiego 56, 30-523
Kraków, Poľsko,
e-mail: milancssr@pobox.sk
Vaše Sestry Redemptoristky

Osvit, tlač a väzba
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Prešov

INDEX: 49618
Noviné zásielky: 13/VsRP/99

V
dňoch 1. - 4. 2. 2001
v K láštore Redem ptoristov
v Stropkove organizujeme du
chovné cvičenia pre dievčatá,
ktoré už majú aspoň 15 rokov
a ktoré túžia spoznať svoje povo
lanie.

adresu redakcie s označením: súťaž so slovom do 22.12.
2000. alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
v Prešove.
22.12.2000 vylosujeme desiatich výhercov, ktorí získajú
vecné ceny (1. - 3. cena CD Tebe, Pane; 4. - 6. cena: MC
Christos raždajetsja; 7. - 10. cena: MC Anastasis)
Neváhajte, hrajte a vyhrajte s Petrou.
Na stretnutie sa s Vami v novom roku 2001 sa teší Vaša
redakcia.

S úsmevom
na záver
Dvaja Rusi nesúci medveďa
stretnú Američana.
- Grizzly? - pýta sa ich Ame
ričan.
- Net, zastrelili - odpovedajú
Rusi.
Manžel príde večer domov
a v dome je všade velký nepo
riadok, večera nepripravená.
- Čo sa to tu stalo? - pýta sa
prekvapený manželky.
- Ale nič. Ty sa ma stále vypy
tuješ, čo len viem celý deň
robiť. Teda, aby si vedel, dnes
som nerobila nič.

oznamy
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Sprievod so sv. Krížom; Makabejskí mučeníci
enesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Gustáv
Dalmat, Faust. prepodobní
Jerguš
efezských mučeníkov
Dominik, Dominika
Pána; Eusignios, mučeník Hortenzia

ondelok Félix

20
Utorok

21
Streda

22
Štvrtok

23

Predprazdenstvo Uvedenia P resvätej
do chrám u

Elvíra

tenici
Maxim Vyznávač, prepodobný
nútia Presvätej Bohorodičky
oňorodičky
voreného obrazu nášho Pána

Uvedenie Presvätej B ohorodičky do c
Cecília

Filem ón

a s p o lo č n íc i, a p o š to li

Klement

A m filo c h a Gregor, b is k u p i

3iatok

24______

Katarína

UT

a Merkúr, v e ľk n m u ň p n íľi

K
m

o lh a

eníci
íl., mučeníci
Samuel, prorok
iHuuua; u|^uď(Ui| uuaS3, mučenícka
Agatoník a spoločníci, mučeníci

Jozefína
Štefánia
Oskar
Ľubomíra
Vavrínec
Zuzana
Darina
Ľubomír
Mojmír
Marcela
Leonard
Milica
Elena, Helena
Lýdia
Anabela
Jana
Tichomír

o s t o I n ý m a I ía r a r e š t a u r á t o r

Jozef Takáč, Pribinova 33, Sečovce,
tel: 0 9 4 8 /6 7 8 35 30
M AĽBA
PO ZLACO VANIE:
KOSTOLOV:
P o d ľa s t a r é h o
V á p e n n o -k a z e in o v a
s p ô s o b u , z la t o m
tec h n ika .
a l e b o m e t a lo m .
R e š ta u ro v a n ie
P o z la c o v a n ie
fre s ie k
o ltá r o v , i k o n o s t a s o v
a o le jo vý c h
a obrazových
obrazov.
rá m o v .
O rn a m e n tá ln a
R e š ta u ro v a n ie
výzdoba.
a oprava sôch
M aľba a výrob a
a k r í ž o v ý c h c ie s t.
i k o n o s t a s o v a ik o n .
V šetky druhy
c h r á m o v ý c h p rá c .

Najkrajšie zábery

Já n D u b a š á k - sakr. s ta v b a

A le n a K a čm á ro v á
- sakr. s ta v b a

M a tú š D o b ro v o ls k ý - p ríro d a

D o m in ik a K o m a n ic k á
- sakr. s ta v b a

M a re k H ič á k - p ríro d a

L u c ia K o m a n ic k á
- p ríro d a

M a tú š D o b ro v o ls k ý - člove k

L u c ia K o m a n ic k á
- č lo v e k

V iera V a silb v á - človei*

Je to vyh o d no te n ie fo tog ra fickej súťaže z roku 2000. V ýhercovia získajú p re d platn é časopisu Slovo na budúci rok
a MC C hristos raždajetsja. Súťaž p o kra ču je aj v roku 2001. A k chceš aj ty vyhrať, pošli na našu adresu svoje fotky.

Vaško Michal.- Ružová

| Prešov,

lei. ( k . : 0 3 f — 7 7 I I 4 0 7 . 4 2 7 $ 3 .
e-maíf: v iiw @ v ad iu m .S k

prepisovanie te x to v , sadzba,
fo to g ra fo v a n ie , g ra fic k é návrh y
scanovanie p redlôh

h árkové o fs e to v é ^ tr o je Ä d a s t D o m in á n t a Heidelberg,
d o fo rm á tu 4 8 0 x 6 8 0 nim na rôzne d ruh y tlačív, vrá ta n e tla č e
na sam oprepisové papiere, k a rtó n y , ŕecyklovane
a fn é špeciálne papiere, v rozsahu od 4 0 g/m do 3 2 0 g /m

L in o tro n ic 5 6 0 ,
tj. do fo rm á tu 4 5 7 x I2 0 0 m m ,
z ps aj z p d f súborov

VAZBA

v š e tk y d ru h y väzieb, v rá ta n e väzby v tvrdých doskách (V8),
lepenej väzby (V 2). š ite j n iťo u aj d rôte no u skobou (V is V 3)
špirálo va nie to č e n o u aj zatváracou špirálou, bigovanie
a p e rfo ro v a n ie
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