Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV)
6:30-6:45
1.1.
- Novoročný príhovor
2.-5.1. - Slovo do dňa
- /1 2:30/ Lekár v pralese 1
6.1.
2.Korinťanom - výklad
- Moja skúsenosť
8.1.
9.1.
- Evanjelizácia na námestí SNP
v Bratislave
- Vyslobodená z otroctva ihlíc
10.1.
-Španielska stena
12.1.
- /1 2:30/ Lekár v pralese 2
13.1.
2.Korinťanom - výklad
15.-17 1 . - Slovo do dňa
- Slovo do dňa
19.1.
- /12 :30 / Lekár v pralese 3
20.1.
2.Korintánom - výklad
22.-24 1. - Cesta pútnika 1 .-3. časť
- Cesta pútnika 4. časť
26.1.
- /1 2:30/ Lekár v pralese 4
27.1.
2.Korinťanom - výklad
- Nad listami poslucháčov
29.1.
- Kto sa ešte dnes hanbí?
30.1.
- Išla som do ulíc
31.1.
- Nechcem premrhať ani minútu
2.2.
- /1 2.30/ Lekár v pralese - misijné
3.2.
príbehy z Afriky 1
4.2.
- (so,12.45) Čím si pred Bohom.
2. časť
ASTRA 10.906 GHz v.pol. zvuk 7,38 MHz
13:00-13:30
1.1.
- História spásy 2: Pomazaný
- Ruža a záhradník (Nový rok)
2.1.
- Koľko stojí zázrak (príbeh)
3.1.
4.1.
- Moja mama povedala
- S modlitbou do nového roka
5.1.
- Viera a láska (Ananiáš)
6.1.
- Odpustenie
7.1.
-H istória spásy 3: Ján Krstiteľ
8.1.
- Lekár v pralese 1
9.1.
- Mramor (príbeh)
10.1.
11.1.
- Vytiahol ma z jamy
- Sú naše modlitby vypočuté
12.1.
- Viera a láska (Barnabáš)
13.1.
14.1,
- Čo nie je odpustenie
-H istória spásy 4:
15.1.
Evanjelium kráľovstva
- Lekár v pralese 2
16.1.
- Blízke stretnutia 3. druhu (hra)
17.1.
- Syn mora
18.1.
- Ako zbohatnúť?
19.1.
- Viera a láska (Pavol)
20.1.
21.1.
- Čo znamená odpustiť
- História spásy 5: Božie kráľovstvo
22.1.
- Lekár v pralese 3
23.1.
- Životná stávka - príbeh
24.1.
- Socha - medzinárodný jazyk
25.1.
- Odkaz matky
26.1.
- Viera a láska (Akvila a Priska)
27.1.
- Aj rodič je len človek
28.1.
- História spásy 6: Dobrá zvesť
29.1.
- Lekár v pralese 4
30.1.
- Rozhovory o mladých srdciach
31.1.

Pokračovanie na strane 27
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Prihovor šéfredaktora
Vážení čitatelia
Jubilejný rok 2000 je už za nami a pred nami sa črtá prvý rok tretieho milénia.
Aký bude, o tom rozhodujeme sami. My určujeme, či to bude rok blahobytu,
alebo chudoby. Všetko závisí od nášho postoja a práce našich rúk. Vydavateľ
a redakcia časopisu Slovo sa rozhodli, že do tretieho milénia pôjdeme so
vztýčenou hlavou. Je pravda, že naše odhady rastu počtu čitateľov sa nepotvrdili,
ba naopak, náklad klesá. Zároveň ceny papiera v roku 2000 vzrástli až o 35 %.
To všetko by sa preukázalo zvýšením ceny Slova v roku 2001 o niekoľko korún.
My sme si však vybrali inú cestu. Táto cesta je náročná a znamená úspory tam,
kde sa len dá. Jednou z úspor je aj papier v Slove. Nakoľko sa však tento papier
používa v mnohých publikáciách, nepôjde o pokles technickej kvality. Nechcem
sa tu obšírne vyjadrovať o dôvodoch a opatreniach, ktoré' sme prijali. Slovo sa
v roku 2001 bude snažiť byť pri Vás, bude sa snažiť byť Vašim rodinným časopisom.
Ak sa Vám to bude páčiť, prosíme o malú pomoc. Presvedčte tých, ktorí kedysi
odoberali Slovo, aby to znova skúsili. Týmto krokom pomôžete sami sebe,
časopisu i Cirkvi. Čím vyšší náklad, tým je menšia pravdepodobnosť zvyšovania
ceny. Ak by každý z Vás získal aspoň jedného nového odberateľa, môžeme
garantovať terajšiu cenu aj v roku 2002. Tento rok je pre nás všetkých rokom
skúšky. Ak budeme pri sebe stáť a pomáhať si, bude to pre nás ten najlepší začiatok
milénia - začiatok nového života v Ježišovi Kristovi. A to je moje prianie pre Vás
v tomto novom storočí - žiť Krista vždy a všade, pre seba, pre rodinu, pre
spoločnosť.
o. Juraj Gracloš, šéfredaktor

Nabudúce
Príhovor od o. M areka Pribulu; Cirkev - sprostredkovateľka sviatosti príspevok
o. M ichala Zorvana; 50 rokov od smrti jedného z hlásateľov Božieho slova - o. Ján
Mikuláš Magúr, O SB M ; M oje svedectvo

Slovenský rozhlas - náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich i
nevriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 22:05-22:00
Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán

Rádio Vatikán

Rádio LUMEN

FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)

92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice; 97,8
Stredné Považie; 102,9 Pohronie, Tatry;
104,5 Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

04:25-04:40; 18:45-19:00 - slovensky
04:10-04:25; 18:30-18:45 - česky

OBETOVANIE DŇA NA ÚMYSLY
Božské Srdce Ježišovo, prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,
Matky Cirkvi, a v spojení s obetou svätej omše obetujem ti v milosti Ducha Svätého
a na oslavu nebeského Otca všetky svoje dnešné modlitby, práce, radosti a utrpenia
na odčinenie hriechov a za spásu všetkých ľudí. Obetujem ti to všetko osobitne na
úmysly Apoštolátu modlitby, požehnané svätým otcom na tento mesiac. Najsvätejšie
Srdce Ježišovo, príď tvoje kráľovstvo!

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JANUÁR
• Aby kresťania podporovali evanjelizáciu nových generácií ustavičným hľadaním
jednoty, ktorú žiadal Kristus.
• Aby sa občianskou a náboženskou výchovou podarilo vykoreniť každú formu
neznášanlivosti a útlaku na celom svete.
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Túžba vidieť B oh a p atrí k najväčším
náboženským snahám ľudstva. Preto je
pochopiteľné, že sviatok Krstu Pána, pri
ktorom sa zjavila celá Najsvätejšia Trojica,
slávi Cirkev už od apoštolských čias a dostal
názov Bohozjavenie.
Pri rozhovoroch a úvahách o Bohu sa veľmi
často stretávame s výrokom: „Boha nikto
nevidel, nikto nemal možnosť sa zahľadieť na
jeho tvár.“ Je Boh skutočne taký nepoznateľný?
Sú ľudia, ktorí nechcú priznať jestvovanie
Boha. Asi preto, aby ho nespoznali, pretože
by to mohlo priniesť záväzky, ktoré by neradi
vzali na seba. Dokonca v našom storočí
vyrástol pseudoteologický smer „smrti Boha“.
Tento výraz je sám osebe absurdný a môže
jestvovať iba vo vzťahu k človeku, ktorý sa
odvracia od Boha a nechce ho poznať. Človek,
ktorý hľadá Boha, ho môže nájsť za určitých
podmienok. Predovšetkým sa musí oslobodiť
od mravnej záťaže, od hriechu. Ľudia, neochotní sa zrieknuť nerestí, ktoré ich
degradujú na úroveň živočíchov, nie sú schopní pochopiť pravdy, pochádzajúce
od Božieho Ducha (porov. 1 Kor 2,14). Hriech totiž zatemňuje rozum. Oddanosť
hriešnym skutkom tvorí nepriehľadnú clonu medzi človekom a Bohom. Veľmi
jasne to povedal Kristus Nikodémovi: „Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali
tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zléu(Jn 3,19).
Vôľa zbaviť sa hriechu privádza k svetlu poznania Boha. Príkladov je mnoho,
ale uveďme aspoň jeden:
Charles de Foucauld, dôstojník a neskôr vedec, žil veľmi búrlivým životom.
Hnaný vnútorným nepokojom odišiel na Saharu, kde strávil niekoľko rokov
venujúc sa vedeckému výskumu. Ticho a pokoj púšte ho priviedli k rozmýšľaniu
o živote. Ked sa vrátil do Francúzska, vyhľadal svojho priateľa, ktorý sa stal
kňazom a chcel s ním diskutovať o Bohu. „Dobre“, povedal mu priateľ, „ale
najprv sa vyspovedaj“. Foucauld sa po velkom zdráhaní nakoniec vyspovedal.
„No a teraz som ochotný s tebou diskutovať“, hovorí kňaz. „Už to nepotrebujem.
Už mi je všetko jasné“, odpovedal Foucauld. Aj u neho sa naplnilo: „Blahoslavení
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (M t 5, 8).
Druhou podmienkou spoznania Boha je vytvorenie takých predpokladov, aby
sme boli schopní si uvedomiť jeho prítomnosť. Boh je stále tu, „lebo v ňom
žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). Ako teda umožniť nášmu duchu, aby si
uvedomil Božiu prítomnosť? Najlepším prostriedkom je modlitba, rozjímanie
o Božom Slove a ochota prijať sviatosti. Nemala by to byť modlitba spočívajúca
iba v odriekaní formuliek, ale aj rozjímanie v tichom očakávaní Božieho hlasu,
Božieho svetla i Božieho dotyku. Boh sa k nám stále prihovára, ale my sa musíme
„naladiť“ na jeho hlas.
Pamätajte si teda aspoň dve podmienky hľadania Boha: ochotu zrieknuť sa
mravného neporiadku - hriechu a úsilie vytvoriť priestor tichu a očakávaniu
zjavujúceho sa Boha. Sv. Augustín hovorí, že o Bohu by sa nemalo diskutovať,
ale premýšľať v modlitbe a modliť sa premýšľaním.
Kto chce skutočne poznať Boha a mať k nemu prostredníctvom jeho Syna
Ježiša Krista synovský vzťah, musí byť pozorný na signály Ducha „ktorý veje
kam chce“ a práve modlitba nás urobí ostražitými: „Bdejte a modlite sa“ (Mk
14,38).
Vstupujeme do tretieho tisícročia. Snažme sa, aby sme vo svojom živote
robili všetko s vedomím Božej prítomnosti. Tak, ako Mojžiš, ktorý po stretnutí
s Bohom zvolal: „Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný
a verný“ (Ex 34, 6).
Želám čitateľom SLOVA a všetkým ľudom dobrej vôle milostiplný nový rok
a udeľujem svoje požehnanie.

Mons. ThDr. h. c. Ján Hirka
prešovský biskup
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Narodenie Kristovo
a sčítanie liidu

Pastiersky list vladyku Milana k sviatku Roždestva
tisícami Júdu;
z teba mi vyjde
ten, čo má
a spoznali Pôvodcu všetkého. Prihlásili sa vládnuť v Izra
eli a jeho p ô 
k nemu a svedčili o jeho narodení a našej
vod je odpra
nádeji na život v ňom.
V
Evanjeliu od sv. Lukáša máme teraz, dávna, od dní
večnosti“
počas sviatkov, aj jed en z m nohých

Narodenie Tvoje, Kriste. Bože náš,
prinieslo svetu svetlo múdrosti. Lebo
mudrci hviezdou sa poučili... Poučili sa

poučných príkladov o tom, ako Panna
Mária a svätý Jozef poslušne rešpektovali
nariadenia a išli sa dať zapísať do mesta
svojich predkov a toto prinieslo ľudu velké
požehnanie. „Vtých dňoch vyšiel rozkaz

od cisára Augusta vykonať súpis ludu po
celom svete... A všetci šli dať sa zapísať,
každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef
z galilejského mesta Nazareta do Judey,
do Dávidovho mesta, ktoré sa volalo
Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, aby sa dal zapísať s Má
riou, svojou manželkou, ktorá bola
v požehnanom stave. Kým tam boli,
nadišiel čas jej pôrodu. I porodila svojho
prvorodeného syna, zavinula ho do
plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 1 - 7).
Ako sme počuli, bolo to svetské naria
denie, no napriek tomu sa mu sv. Jozef
s Pannou Máriou jednoznačne podriadili.
Izraelský národ však toto sčítanie robil
inak ako ostatné pohanské národy v rím
skom impériu. V ostatných krajinách sa
išli ľudia zapísať tam, kde bývali, ale
Izraeliti sa dali zapísať v mieste svojho
pôvodu. Splnili tak príkaz cisárov , ale
súčasne sa tým hlásili k svojim koreňom
podľa dvanástich kmeňov Izraela. Svorne
ukázali, komu skutočne prislúchajú - nie
cisárovi, ale Bohu. ktorý vzbudil tento ľud
z praotcov Abraháma, Izáka a Jakuba.
Hoci Biblia spomína aj negatívny postoj
Boha k miestnym snahám o sčítanie, ale
toto vyčíta kráľom a nie ľuďom. Králi totiž
sčítaním zisťovali svoju silu a tým aj
podporovali svoju pýchu a nadradenosť.
Vieme, že Boh týmto sčítaním za
Augusta vo svojich p lán och ústam i
proroka Micheáša dal predpovedať: „A ty,

Betlehem, Efrata, primalý si medzi
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(Mich 5,1).
Č o by sa
stalo, keby sa
sv. Jozef a Pan
na M ária išli
dať
zapísať
v mieste svojho
bývania v Nazarete? Takéto
rozhodnutie by
sa
skrížilo
s Božou vôľou.
Boh totiž chcel,
aby sa hlásili
k svojmu p ô 
vodu, aby ne
odvádzali svoj
pôvod od tých,
ktorí tam me
dzitým prišli
bývať ako R i
mania, Perža
nia. Svrčania.
ale od svojich predkov Abraháma, Izáka
a Jakuba a jeho dvanástich synov. Týchto
Boh ustanovil za predkov Božieho ľudu.
Nebolo im ľahké prekonať asi stošesť
desiat kilometrovú púť, ale ich vlastné
svedomie im nedovolilo konať ináč, než
hlásiť sa k tým predkom, od ktorých
pochádzali podľa rodu a kmeňa.
Z takéhoto postoja vychádza Cirkev až
do dnešných čias. Pozrime sa na nás a na
Slovensko. Kam sa až dostalo po mravnej
a etickej stránke, keď prestalo ťahať
životodarnú miazgu zo svojich cyrilometodských a kresťanských koreňov?
Zákonite sa na toto uprázdnené miesto
dostalo niečo iné. Najprv to bol ateistický
totalitný režim a dnes bezduchosť a bez
ohľadnosť konzumného hmotárstva. Čo

iné však očakávať od ľudí, ktorí stratili
svoju vlastnú identitu? Ako môže rásť
strom bez koreňov? Žialbohu mnohí si až
príliš zvykli na to, čo bolo cudzie našim
predkom a stali sa im vlastné nekres
ťanské zásady.
Svätý Jozef s Pannou Máriou prijali
výzvu k sčítaniu a vydali sa na cestu do
Betlehema, aby nezapreli svojich predkov.
Pritom Mária bola v požehnanom stave
a musela kráčať niekoľko dní cez hory
a po púšti do Betlehema. Prijali dokonca
aj odm ietnutie a posm ešné úškľabky
a vylúčenie na okraj mesta a spoločnosti
do maštale. Práve touto poslušnosťou
k svätej tra d ícii a vernosťou svojim
koreňom - pôvodu splnili Boží plán
a darovali svetu Spasiteľa. Obaja, Jozef

i Mária, pochádzali totiž z rodu kráľa
Dávida, ktorý sa narodil v Betleheme
a žiadny pôvod človeka nie je náhodný,
lež Bohom plánovaný. Boh totiž s každým
z nás na svojom mieste a v svojom národe
má svoje plány, ktorými chce poslúžiť
dobru v tomto svete. A len človek, ktorý
to chce prijať a naplniť bez hľadania
úniku, môže sa stať osožným všetkým.
Nedá mi, aby som nepoukázal na
udalosť, ktorá aj na nás čaká v máji, o päť
mesiacov, kedy aj my budeme vyzvaní
k sčítaniu ľudu na Slovensku a k vyznaniu
svojej náboženskej príslušnosti podľa
nášho pôvodu. Žiaľ, pred desiatimi rokmi,
mnohí nemali odvahu priznať svoj
kresťanský a obradový pôvod. Mnohí sa
neprihlásili k náboženstvu, alebo neu
viedli žiadnu náboženskú príslušnosť,
neuviedli nič, či nahlásili náboženstvo,
z ktorého koreňov nevyrástli. Postavili sa
nerozumne, ba aj proti Božej a cirkevnej
vôli, ktorá tak, ako kedysi v časoch Panny
Márie a sv. Jozefa od nás žiada, aby sa
každý hlásil k svojmu náboženstvu
a obradu, a to nielen rodičia, ale aj deti.
Želaním Svätého O tca, rímskeho
pápeža je, aby sa každý hlásil k svojmu
pôvodnému obradu, k svojej dedovizni.
Vyhlásil to pri návšteve Slovenska svojou
krásnou metaforou o vysokých skalných
bralách a o nádherných priezračných
plesách, ktoré prirovnal ku grécko
katolíkom so želaním, aby sa ani jedno
z nich neumenšilo, alebo nezmizlo zo
Slovenska.
M nohí sú totiž mylne
presvedčení, že neroz
hoduje to z akého
koreňa pochá
dzajú, či
akého

náboženstva bol ich dedo a otec. Myslia
si, že ak ich dali, či oni dali svoje dieťa
pokrstiť inde ako v gréckokatolíckom
chráme, resp. boli na prvé sv. prijímanie
alebo sobáš inde ako mali, že už sú inej
obradovej príslušnosti ako ich predkovia.
Bratia a sestry, poučme sa Božím
slovom, ktoré nám predkladá príkladný
postoj Panny Márie a sv. Jozefa. Svoju
príslušnosť k Izraelu považovali za Božie
požehnanie a preto nikdy neskrížili Božie
plány, ale aj v účasti na sčítaní cisára
Augusta sa hlásili svojou príslušnosťou
k Bohu Izraelitov a k náboženstvu svojich
predkov. Sú výzvou aj pre nás, aby sme
vo svojom ľudskom osude hľadali Boží
plán. Naši predkovia boli viac ako tisíc
rokov kresťanmi. Žili, trpeli a zomierali
v kresťanskej nádeji. Táto niť kresťanskej
viery by sa mala pretrhnúť práve v našom
pokolení? Naši predkovia od čias sv.
bratov Cyrila a Metoda, ktorým som ako
otcom našej viery zasvätil aj náš apoš
tolský exarchát, žili svoju vieru v cyrilometodskom gréckokatolíckom obrade.
Vari naše pokolenie má pretrhnúť túto niť
a zabudnúť úžasný cyrilometodský spô
sob uctievania Boha, ktorý je v našom
spoločenstve živý a aktuálny už viac ako
tisíc rokov? Zamyslíme sa nad týmito
myšlienkami prv, než vyplníme sčítací
hárok.
Boh totiž cez konkrétne línie vyvole
ného národa uskutočňoval v minulosti

konkrétny plán spásy. Vyvolený národ sa
spreneveril Božím prisľúbeniam. Nespre
neverme sa my tej línii, po ktorej viedol
vo viere Boh našich predkov. Lebo každá
sprenevera zvoláva na seba akúsi kliatbu,
ktorá ťažko dopadá na budúce generácie.
Podľa vzoru Panny M árie a svätého
Jozefa hlásme sa k svojim predkom a bez
obáv kráčajme v ich šľapajách. Lebo len
tak bezpečne nájdeme Boha, ktorý sa
ponížene narodil v maštali a dokážeme žiť
svoju vieru aj vtedy, keď iní ňou pohŕdajú.
Boh totiž dáva svoje požehnanie tým,
k to rí vedia rešpektovať svoj pôvod
a nehľadajú vo svete svoju slávu, pretože
tým najväčším šťastím pre nich je obja
venie svojho Pôvodcu a život vedený
k jeho oslave.
V
plnení Božej vôle a v napĺňaní slov
Svätého Otca pri jeho návšteve v Prešove
každý z nás je pozvaný zažiť úžasný Boží
plán na sebe samom, tak ako Panna
M ária a svätý Jozef. Je to vlastne Božím
volaním k spoluúčasti na jeh o spasi
teľskom diele, ktoré má od Narodenia
Ježiša Krista svoje pokračovanie v mno
hých národoch a nielen v tom vyvolenom,
ktorý vo svojom čase nespoznal čas
Božieho navštívenia.
So želaním požehnaných sviatkov
Narodenia nášho Pána Ježiša Krista Vám
žehnám a prajem radostnú spoluúčasť na
šíreni Božieho kráľovstva v celom našom
apoštolskom exarcháte.

vladyka MILAN
apoštolský exarcha
Snímky: archív
redakcie

Žiaľ, je dosť
takýchj pre
ktorých
kresťanské
manželstvo
znamená iba
„sobáš
v kostole
„Potom sa s nimi vrátil do
Nazareta a bol im poslušný“ (Lk
2 .5 1 ).
Poslušný Boh! Boh poslú
chajúci ľudí! Absurdné. Boh
vložil do rodiny poriadok láska
vej poslušnosti a poslúchajúcej
lásky. Tento poriadok zachováva
aj on ako člen rodinného kruhu.
V tejto rodine nejde o rozkazy
a ich plnenie, o nadradenosť
a podriadenosť, ale hlavné slovo
tu má láska. Čiže: Milujúci Boh
uprostred ľudskej rodiny. A teo
logický problém Božej posluš
nosti je vyriešený. L áska by
pom ohla vyriešiť aj nejeden
problém v našich rodinách.
Vianočné sviatky prežívame
ako sviatky rodinného pokoja
a šťastia. Takto cítia aj tí, čo
majú už iba slabý kontakt so
životom Cirkvi, aj tí čo už neve
ria. Východná cirkev vo svojej
liturgii hneď po sviatku Božieho
narodenia nám ukazuje Naza
retskú rodinu, aby tak poukázala
na prameň pokoja a radosti pre
naše rodiny. My veriaci poznáme
prameň tejto oslavy: Boh posvä
til rodinný život svojím požeh
naním, a osobitne tým, že ta
jomstvo spásy uskutočnil cez
rodinu. Tým povýšil rodinný
život do sféry Božieho tajom 
stva.
Prenesme sa do ticha v Nazarete, aby sme sa zadívali do
života Svätej rodiny. Hneď prvý
pohľad nás presvedčí, že celá
rodina žije s Bohom. V strede je
dieťa Je ž iš, pri ňom nep oš
kvrnená matka M ária a svätý
Jozef. Ich život, to je plnenie
Božej vôle. Ich dom je ako
predsieň chrám u. Nevládne
v ňom bohatstvo, ale všetci si
plnia svoje povinnosti všedného
dňa. Ich dom je naplnený kaž

‘B O M O Z J f iV 'E íf iC l'E
‘Poučme sa z príchodu Tána na našu zem.
9^eprišieíl(ýohatým apyšným f^ráíbm, Iqíazom,
(jež chudobným pastierom preuí(áza(priazeň.
‘Boh im zjaviCpríchodSyna na nebi samom.

dodennou modlitbou na oslavu
Najvyššieho. A keď príde deň,
keď každý veriaci ide dochrámu,
aj nazaretská rodina ide do J e 
ruzalemského chrámu. Rodina
žila v láske. Nikto nepočul a ne
videl vychádzať nepokoj z tohto
domu.
Nazaretská rodina má byť
vzorom pre každú rodinu. Často
sa hovorí, že áno, ale mnoho ráz
sa zdá, že je to príklad trochu ne
reálny. Nereálny preto, že mno
hí z nás už nezažili atmosféru
rodiny milujúcej matky a otca,
ktorí svoje dieťa milujú čistou a
nezištnou láskou. Nežili v rodine
ako v spoločenstve jednoty a po
koja. No to nás neoslobodzuje
od bolestnej otázky1: Aké sú vzťa
hy medzi manželmi a v rodinách
u nás? Koľkí dnes si uvedomujú
prítomnosť Ježiša Kris ta vo svo
jom manželskom a rodinnom ži
vote? Žiaľ. je dosť takých, pre
ktoiých kresťanské manželstvo
znamená iba „sobáš v kostole“,
zatiaľ čo manželský a rodinný ži
vot uviazne na čisto profánnej,
beznáboženskej rovine.
Nezastierajm e si skutočný
stav štatistikami o počte cirkevne
uzavretých manželstiev. Treba
vidieť fakty ukazujúce iným sme
rom. Aby moderné rodiny začali
žiť ako rodina z Nazaretu je pot
rebné, abyJežiš narodenýv Svä
tej rodine Márie a Jozefa svojou
prítomnosťou posvätil aj naše
rodiny. Preto uprostred týchto
Vianočných sviatkov prosme:
Bože, Ty si nám dal Svätú
rodinu za vzor života. Daj, aby
sme ju nasledovali v rodinných
čnostiach a vzájom nej láske,
a raz sa tešili z večnej odmeny,
v Tvojom nebeskom kráľovstve.

Ján Zavacký

ÄnjeCi im zvestovali príchod‘Dieťaťa
a oni neoláíali a fmedišti za ním.
Odvtedy pokorní neprestali zrieť na teba,
(Dieťa, s dôverou a úxsfgu, srdcom poí^omým.
‘Pane, /(tebe všaí{prišíi i tí vetmi múdri
a p ohn ití sa ti h(Bol{g a zbožne.
‘Proti ‘Bohu sa opravdivá múdrosť nevzbúri,
iba aJ(tá tupá, čo zavše f^úí(gizožne.
‘Ty, ‘Dieťa, patriť chceš pastierom i mudrcom
a l(aždý z nás sa musí snažiť byť nimi.
Snaž sa o to vôíou, umom, aíe i srdcom.
Len ta/(raz budešspievaťs chórmi anjelskými.
Sláva bud’Bohu na výsostiach, sláva vždy buď,
spieva ti pastier i mudrc, spieva zbožný íud.

J u ra j D uda

Xenofón, Mária, Arkadios a Ján
26. január
Xenofón a M ária žili na prelome
piateho a šiesteho storočia ako poprední
občania hlavného mesta Rímskej ríše
Konštantínopola (dnes Istanbul v Tu
recku), kde Xenofón pracoval ako senátor
na cisárskom dvore. Ani bohatstvo a vy
soké spoločenské postavenie im nezatemnili srdcia, takže viedli vzorný kresťanský
život. Po absolvovaní gréckej školy vo
svojom rodisku sa ich synovia Arkadios
a Ján nalodili na čln, ktorý smeroval do
fenického mesta Berytus (dnešný Bejrút
v Libanone), aby tam nadobudli vzdela
nie vo veľkej a slávnej právnickej škole.
Po niekoľkých dňoch plavby sa zod
vihla silná búrka, loď narazila na útes pri
pobreží Palestíny a stroskotala. Obidvaja
bratia si zachránili život na troskách pla
vidla, ale vlny ich vyhodili na breh v rozlič
ných miestach natoľko od seba vzdiale
ných (Arkadia v Tetrapergii a Já n a
v Malmetánii), že sa jeden o druhom
domnievali, že nešťastie neprežil. Tam
Arkadios vstúpil do jedného a Ján do
iného monastiera.
Keď rodičia dlho nedostávali o svojich
synoch nijaké správy, poslali do Beryta
sluhov, aby vec preskúmali. Keď sa sluho
via vrátili, zvestovali M árii hroznú
správu, že loď stroskotala a nešťastie nik
neprežil. Vtedy Mária zvolala: „Pán dal,
Pán vzal, nech je požehnané Pánovo
meno“ (Jób 1, 21). Keď sa večer vrátil
domov aj Xenofón, všimol si, že manželka
má v očiach slzy, preto sa jej pýtal na
dôvod. Ona však obrátila reč na inú tému,
lebo chcela ešte aspoň na chvíľu oddialiť
moment, keď bude musieť prezradiť
svojmu manželovi hroznú správu. Keď
mu napokon všetko rozpovedala, zvolal:
„Nech je pochválené meno Pána, ktorý
mi daroval takú múdru a zdržanlivú
manželku!“ Podišiel k Márii, pobozkal ju
a utešoval, že ich synovia určite žijú.
Keď však od Arkadiovho a Jánovho
odchodu prešli tri roky, rodičov sa
zmocňovala beznádej. Rozhodli sa preto,
že pôjdu na púť do Svätej zeme. Všade
sa modlili za svojich synov, aby im Pán,
ak to bude jeho vôľa, dovolil ešte raz uvi
dieť ich tváre. Vtedy navštívili aj jeruza
lemský monastier, do ktorého pred istým
časom vstúpil ich syn Arkadios. Na zá
klade Xenofónovho a Máriinho rozprá
vania predstavený tohto spoločenstva
pochopil, že ide o jedného z jeho duchov
ných synov, preto pozval rodičov na sláv
nostné bohoslužby, ktoré sa mali konať
oniekolko dní na vrchu Golgote. Navyše

dúfal, že nažive môže byť aj ich druhý syn
Ján, preto chcel zistiť, či neprebýva v nie
ktorom inom monastieri vo Svätej zemi.
Keď sa ukázalo, že jeho predtucha bola
správna, pripravil najprv vzájom né
stretnutie obidvoch bratov.
Keď sa Arkadios a Ján po chvíli spoz
nali, kričali od radosti, plakali a objímali
sa. Vtedy im predstavený povedal: „Syno
via moji, prikazujem vám, aby ste boli ti
chí a zdržanliví. Prišli sem aj vaši rodičia,
ale takú veľkú a nečakanú radosť by ne
museli uniesť. Preto vám hovorím, aby ste
ešte chvíľu vydržali v tichosti.“ Len čo to
dohovoril, prišli na Golgotu Xenofón
a Mária. Predstavený im povedal: „Ra
dujte sa, deti moje, radujte sa a plesajte
Pánovi! Vaši synovia sa našli. Teraz
choďte a pripravte hostinu. Ja prídem čos
koro spolu s dvoma svojimi učeníkmi,
ktorých tu vidíte, a keď sa najeme, prive
diem vám vašich synov do náručia.“
Keď to Xenofón a Mária počuli, napl
nila ich radosť a rýchlo pripravili hostinu.
Predstavený m onastiera prišiel spolu
s dvoma svojimi učeníkmi, sadol si a jedli.
„A teraz,“ povedal predstavený, „ne
chajme rozprávať jedného z týchto mní
chov, prečo si vybral mníšsky život.“ Arka
dios začal rozprávať zadŕhavým hlasom:
„Ja a môj brat, ktorý je tu so mnou, sme
sa narodili v Konštantínopole dobrým
kresťanským rodičom. Jeden z nich sa vo
lal Xenofón a druhý M ária...“ Vtedy otec
a matka vykríkli, bežali k svojim synom
a spočinuli v objatí svojich detí. Predsta
vený stál bokom a s radosťou sa pozeral
na ich slzy a bozky, ale po chvíli povedal:
„Vzdajte Bohu slávu!,, Oni pozdvihli
svoje ruky a oči k nebu a ďakovali tomu,
ktorý ich znova priviedol k sebe.
Xenofón a Mária pocítili, že už niet na
zemi ničoho, o čo by sa mali starať, preto
aj oni odišli do samoty a slúžili Bohu
v pôste a modlitbách vo dne i v noci.
A tak celá rodina pracovala jedným srd
com na dosiahnutí jedného cieľa - na zá
chrane svojich duší a Božej sláve. Boh im
daroval milosť konať zázraky, uzdravovať
telesne chorých, vyháňať zlých duchov
a vidieť do budúcnosti. A takto, hoci boli
vzdialení telom, boli si blízki srdcom a te
raz prebývajú vo večnej b lažen o sti.
Obráťme sa k nim vo svojich modlitbách,
aby nám pomohli viesť pekný kresťanský
život, opravdivo milovať svojich manžel
ských partnerov, dobre vychovávať svoje
deti a dosiahnuť večnú blaženosť v nebi.

Liturgický kalendár
Menlivé časti nasv. liturgiách do 14.1.2001 (vrá
tane) sa berú takto: Prvá a druhá antifóna zo sviatku
Bohozjavenia. Blaženstvá. Vchod s refrénom druhej
antifóny. Tropár Sláva; i teraz kondák Bohozjavenia.
Prokimen, alelujaa pričastenz Bohozjavenia. Na
miesto „Dôstojné je“ sa spieva Zvelebuj a IX. irmos. Čítania sú radové z 30. týždňa (t. j. z týždňa
po 29. nedeli a opakujú sa), alebo možno čítať
z denného úmyslu, alebo dennému svätému.
Pondelok 8.1.- Juraj Chozevita a Dominika,
pnepodobní;
Utorok 9.1. - Fblyeukt, mučeník;
Streda 10.1. - Gregor Nisský, biskup;
Štvrtok 11.1.- Teodózius Veľký, prepodobný;
Piatok 12.1. -Tatiana, mučeníčka;
Sobota 13.1. - Hemyl a Stratonik, mučeníci
-Sobota po Bohozjavení;
Ef 6,10-17, zač. 233; Mt 4,1-11, zač. 7
Nedeľa 1 4.1.—Sinajskía raitskí mučeníci
-3 0 . nedeľa po 50-nici,
- Ukončenie sviatku Bohozjavenia—6. hlas;
Evanjelium na utierni je deviate. Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho. Prvá a druhá antifóna je z Bohozjave
nia. Blaženstvá. Vchod: „Podie pokloňme sa... Ján
ta pokrstil v Jordáne“ . Tropár z hlasu a z Bohozja
venia. Sláva kondák z hlasu; I teraz kondák z Bo
hozjavenia. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu
a z Bohozjavenia. Kol 3,12-16, zač. 258; Lk 18,
18-27, zač. 91; Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva
Zvelebuj a IX. irmos.
Pondelok15.1. - Fávol Tébsky a Ján Chatrčník, prepodobní; Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka
alebo o prepodobných. Heb 11,17-31, zač. 329;
Mk 9,42-50; 10,1, zač. 42
Utorok 16.1. - sv. apoštol Peter v okovách; Rúcho
svetlé. Tropár o Petrovi; Sláva kondák o Petrovi; I te
raz podlá predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o Petrovi. Heb 12, 25-27; 13, 22-25, zač. 333;
Sk 12,1 -11, zač. 29; Mk 10,2-12, zač. 43; Jn 21,
15-25, zač. 67
Streda 1 7.1. - Anton Veľký, prepodobný; Rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár o prepodobnom; I teraz podľa predpisu. Pro
kimen, aleluja a pričasten o prepodobnom. Heb 13,
17-21, zač. 335; Lk 6,17-23, zač. 24
Štvrtok 1 8 . 1 . - Atanáz a Cyril, biskupi; Rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár o biskupoch (vlastný). Sláva a kondák o bis
kupoch; I teraz podlá predpisu. Heb 13,7-16, zač.
334; Mt 5,14-19, zač. 11
Piatok 19.1. - Makários Egyptský, prepodobný;
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. Jak 2,
1-13, zač. 52; Mk 10,24-32, zač. 46
Sobota 20.1. - Eutym Veľký, prepodobný; Rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár (vlastný) o prepodobnom. Sláva kondák
(vlastný) o prepodobnom; I teraz podlá predpisu.
2 Kor 4,6-15, zač. 176; Lk 6,17-23, zač. 24
Nedeľa 21.1. - Maxim Vyznávač, prepodobný
-3 1 . nedeľa po 50-nici-7. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je desiate. Li
turgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny sú nedeľné.
Tropár z hlasu; Sláva kondák z hlasu; I teraz podlá
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predpisu. 1 Tim 1,15-17, zač. 280 b; Lk 18, 35-43,
zač. 93
Pondelok 2 2 .1.—Timotej, apoštol; Rúcho svetlé. Men
livé časti z pondelka alebo o apoštolovi. Jak 2,14-26,
zač. 53; Mk 10,46-52, zač. 48
Utorok23.1. —Kliment, hieromučeník; Menlivé časti
z utorka (rúcho svetlé) alebo o mučeníkovi (rúcho čer
vené). Jak 3,1 -10, zač. 54; Mk 11,11 -23, zač. 50
Streda 24.1. -Xénia Rímska, prepodobná; Menlivé časti
zo stredy (rúcho pôstnej farby) alebo o prepodobnej (rú
cho svetlé). Jak 3,11-18; 4,1 -6, zač. 55; Mk 11,2326, zač. 51
Štvrtok25.1 .-Gregor Bohoslovec, biskup; Rúchosvetlé.
Antifóny predobrazujúce alebo každodenné. Tropár, Sláva
kondák o biskupovi, I teraz podľa predpisu. Jak 4,7-17;
5,1-9, zač. 56; Mk 11, 27-33, zač. 52
Piatok 2 6.1. -Xenofón, prepodobný; Menlivé časti
z piatku alebo o prepodobnom. 1 Pt 1,1-2; 10-12; 2,
6-10, zač. 58; Mk 12,1-12, zač. 53
Sobota 27.1. - Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoús
teho; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo služby svätiteľa.
1 Sol 5,14-23, zač. 273; Lk 17,3-10, zač. 84
Nedeľa 28.1. - Efrém Sýrsky, prepodobný
- 32. nedeľa po 50-nici - 8. hlas
-Nedeľa o Zachejovi;
Evanjelium na utierni je jedenáste. Antifóny nedeľné. Tro
pár, Sláva kondák z hlasu, I teraz podľa predpisu. 1 Tim
4,9-15, zač. 285b; Lk 19,1 -10, zač. 94
Pondelok 29.1. - Ignác Bohonosný, prepodobný; Men
livé časti z pondelka (rúcho svetlé) alebo mučeníkovi
(rúcho svetlé). 1 R 2,21-25; 3,1-9, zač. 59; Mk 12,
13-17, zač. 54
Utorok 3 0 .1. -Troch svätiteľov; Rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce alebo každodennné. Tropár o svätiteľoch,
Sláva kondák o svätiteľoch, I teraz podlá predpisu. Heb
13,7-16, zač. 334; Mt 5,14-19, zač. 11
Streda 31.1. - Kýr a Ján, nezištníci; Menlivé časti zo
stredy (rúcho pôstnej farby) alebo o nezištníkoch (rú
cho svetlé). 1 Pt 4,1 -11, zač. 61; Mk 12,28-37, zač.
56
Štvrtok 1 .2 .—Tryfón, mučeník
- Predprazdenstvo Stretnutia Rána;
Rúcho svetlé, Antifóny predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár, Sláva, I teraz kondákz predsviatku. Prokimen, ale
luja a pričasten zo štvrtku. 1 Pt 4,12-19; 5,1-5, zač.
62; Mk 12,38-44, zač. 57
Ratok2.2.—Stretnutie RánasoSimeonom; Rúchosvetlé.
Antifóny predobrazujúce. Vchod zo sviatku. Tropár, Sláva,
I terazzo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku.
Heb 7,7-17, zač. 316; Lk 2,22-40, zač. 7; Namiesto
„Dôstojné je“ sa spieva „Panenská Bohorodička“ . Po
žehnanie sviečok. Myrovanie.
Do9. februára menlivé časti vo všedné dni okrem piesne
na vchod a čítaní sa spievajú ako 2. februára
Sobota 3 .2 .- Simeon Spravodlivý; Anna, prorokyňa; 2
Tim 2,11 -19, zač. 293; Lk 1 8 ,2-8a, zač, 88
Nedeľa 4 .2 . - Izidor Relúzijský, prepodobný
- Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi - 1 . hlas;
Evanjelium na utierni je prvé. Rúcho svetlé. Antifóny ne
deľné. Tropárz hlasu a zo Stretnutia. Sláva kondákz triode.
I teraz kondákzo Stretnutia. Prokimen, aleluja a pričasten
najprv z nedele a potom zo Stretnutia. 2 Tim 3,10-15,
zač. 296; Lk 18,10-14, zač. 89

Vojtech Boháč
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„Buďte triezvi a bdejte!
Váš protivník, diabol,
obchádza ako revúci lev a hľadá,
koho by zožral“
(1 Pt 5, 8).

„Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu
a spútaným oslobodenie.
Ohlásiť rok Pánovej milosti
a deň pomsty nášho Boha,
na potešenie všetkých zarmútených“

JEJOGJ

reklama, internet... chrlia denne násilie,
brutalitu, pornografiu, sexuálnu a par
tnerskú neviazanosť, vulgárnosť a ne
morálnosť. Všetko sa to podáva v obale s
slobody, poznania a demokracie. Kde
však zostala zodpovednosť a morálka?
Ako je možné, že sme beztrestne kŕmení
hnusom a ideológiami, ktoré ruinujú ;
národ viac než jarm o komunizmu?
(Iz 61, 1-2).
(Sme ako historický Izrael pri mast- |
nom hrnci - ale v egyptskom zajatí bez
Tieto slová sú aktuálne i v dnešnej slobody.)
dobe. I dnešné ľudstvo je ujarmené
Po tomto túži človek stvorený na
mnohými bremenami a spútané rôz Boží obraz?
nymi formami otroctva - najmä du
Niekto povie, že ide len o techniku
chovného.
lepšej sústredenosti a zlepšenia zdravia,
V
celých dejinách môžeme sledovať,že tu nejde o podvracanie kresťanstva.
ako zlatú niť, prejavy B o žej lásky
Pri povrchnom pohľade to tak môže
k svojmu stvoreniu. Boh vo svojom vyzerať, ako napr. uvádza časopis M o- »
nepochopiteľnom a nesmiernom
milosrdenstve obdarúva svoj ľud
Ak hovoríme o lepšom
darmi milosti a napomáha mu
na ceste spásy. Zvlášť citeľná je
zdraví, tak len konštatujeme,
táto Božia priazeň v jubilejnom
že už sme chorí i národ ako
čase.
celok. Najmä naša duša je
A poštol Peter nás nabáda
chorá. A hľadanie lieku
k ostražitosti. Svet sa i v tejto
dobe snaží presvedčiť človeka, že
v joge, je len upadnutie do
dary, ktoré mu on ponúka ho
ďalšej nemoci.
urobia šťastným. Dnes ponúka
Slovensku, okrem m nožstva
iných, dobre vyzerajúcich, ideologicky ment č. 48/2000 na str. 12. „Môžu
i reklamou podporený dar - j o g u.
hodiny jogy v školách negatívne ov
Táto joga sa má stať podľa plánov plyvniť kresťanskú vieru žiakov?“, alebo
Ministerstva školstva SR každodennou denník Pravda zo 4. 12. 2000 na str. 3
súčasťou školského života našich detí. „Projekt nemá skryté ciele.“
Ak hovoríme o lepšom zdraví, tak len
„Budete si pánmi sami nad sebou ovládnete svoje ja , budete zdraví, konštatujeme, že už sme chorí i národ ,
duševne silní a schopní - budete šťastní ako celok. Najmä naša duša je chorá.
A hľadanie lieku v joge, je len upadnutie
a dokonalí.“
Ako veľmi sa to podobá biblickému do ďalšej nemoci.
Veď keby joga mala proklamovanú
sľubu v rajskej záhrade: „...Otvoria sa
vám oči a vy budete ako Boh, budete silu uzdravovať ľudí a robiť ich šťastnými,
či by azda v krajine jej zrodu - v Indii poznať dobro a zlo“ (Gn 3 ,5 ).
Teraz, keď tak veľa počúvame o de bolo toľko ubiedených a nemocných? .
mokracii, slobode, nezávislosti, seba- Prečo tu nie sú už dávno vyriešené
uvedomení a pod., sa táto ponuka uka najzákladnejšie ľudské problémy týkajúce
zuje ako vhodná. Pokiaľ stojí mimo nás sa života telesného, ale i zdravia dušev
a ukazuje len svoj vonkajšok, javí sa ného a medziľudských vzťahov?
Pýtame sa:
láskavá (podobne ak trójsky kôň), ale
„Ci azda kresťanská Európa nedala
kedju vpustíme do nášho vnútra, cestu
skazy začne uskutočňovať spočiatku svetu dostatok duchovného bohatstva,
nebadane, ale pritom veľmi účinne, až kedišla v Kristových stopách?“ A Boh jej
dosiahne svoj cieľ v podobe úplného nebol prekážkou - naopak, bol svetlom,
vnútorného rozkladu.
ktorým viedol človeka po bezpečných
A nutné je na tomto mieste konšta cestách. Slovensko bez kresťanstva by už
tovať, že za posledné desaťročie sme na nebolo na mape súčasných dejín.
V
túto chvíľu sa podobáme cestu
Slovensko vpustili až príliš veľa skazonosných koňov. Drogy, zbrane, po júcim , ktorí si kúpili cestovný lístok ,
chybná kultúra, televízia, rozhlas, tlač, a nasadli si do vlaku, ktoiý ešte stojí na

pektíva mladých ľudí, morálnosti,
práce, základných istôt? Odchá
dzajú za hranice a slúžia iným,
zanechávajú pritom svoje spôsoby,
reč i kultúru.)
A čo zodpovední národa? Alebo
sú už zapredaní a vedú národ do záhuby?
Ak tvrdíme, že sa nedá nič robiť, tým len
priznávame, že už sme ujarmení. Ak osta
neme nečinní k danému stavu, začíname
byť mŕtvi už tu na zemi.
Je Jubilejný rok - rok odpúšťania dlhov.
Boh nám odpustí našu slabú dôveru
i neveru, keď sa obrátime a dá silu pre pre
rod našich sŕdc a vzrast nových Božích dietok. Musíme len chcieť. Naozaj, chceme
to?

HZIM POŽEHNANÍM?
stanici a tvrdíme, že nikam nepocestujeme
- pritom z vlaku nechceme vystúpiť. Toto
je pravdou len dovtedy, kým sa vlak
nepohne. Vystúpiť za jazdy je tragédiou,
ale zostať v ňom je tiež katastrofou. Bez
úrazu môžeme vystúpiť, len kým vlak stojí.
„Vlak jogy ešte sto jí“, ešte môžeme
vystúpiť. Úchráňme naše deti od tejto
skazy mnohých podôb.
Joga v konečnom dôsledku ohrozuje
človeka v mnohých oblastiach života
osobného i spoločenského, mení
a búra v ňom mnohé hodnoty:
Oblasť osobnostná: Človek je
vedený k osobnej pasivite, čaká len na
osvietenie neosobným božstvom.
Celýjeho ľudský potenciál je utlmený.

Oblasť náboženská: Ľudstvo dobre
pozná svoj pád v pradejinách. „...Otvoria

sa vám oči a vy budete ako Boh, pozna
júci dobro i zlo “ (Gn 3, 5). I dnes diabol
ponúka ovocie z otrávených strom ov
a snaží sa doviesť k apostáze každého
človeka.
Cviky jogy sú len predsieňou k nábožensko-filozofickým náhľadom. Toto
zmýšľanie je nám cudzie. Prečo teda ten
záujem? Nie je to azda nová pasca?

Kde je Božie: „Podmaňte si zem“ ?
(Gn 1,28).
Oblasť spolužitia v manželstve
a rodine: Spolužitie, starostlivosť
a komunikácia s manželským partne
rom i deťmi sú utrácaním času. ktorý
by mohol jedinec venovať sám sebe
vo vyprázdňovaní sa božstvu. To vedie
jedinca k snahe oslobodiť sa a zbaviť
tejto zodpovednosti. Kde je Božie:
„...a budújedným telom“? (Gn 2,24).
Oblasť národného povedomia:
Jedinec nevystupuje ako uvedomelý
člen národa - to už nie je dôležité pretože v cykle prevteľovaní sa môže
narodiť raz tam, inokedy zas na inom
mieste, ak bude mať vôbec šťastie
narodiť sa ako človek (ved môže byť
v budúcom živote i zvieraťom alebo
rastlinou...).
Minulosť potláča naše národné
cítenie a národnú identitu cez jazyk.
Teraz je tu azda nová snaha, ktorá
sleduje obdobný cieľ cez stranu
plného uvedomenia si vlastnej hod
noty?
Oblasť ekonom ická: Človeka
hmota zaťažuje a znemožňuje mu
dosiahnutie stavu pokoja!
Nie je tu len vhodná formulácia
výhovorky zo strany zain tereso
vaných, zodpovedných predstaviteľov
zákona, moci a hospodárstva, ako sa
zbaviť zodpovednosti za ľud im
zverený, ktorý žije v biede?
Oblasť psychologická: Človek
stráca hodnotu svojho vlastného vnútra,
netúži po perspektíve šťastia, je predsa
v rukách hrozného osudu, ktorý ho
nakoniec oberie o jeho identitu.
Letargia myslenia a rezignácia činia
človeka ľahšie manipulovateľným.

Buďme ostražití...!
Kristus hovorí o živote. Joga o krutej
hre osudu - karmy, ktorá vedie človeka
k rezignácii a letargii. (Alebo je v tom
novodobý zámer, národ najskôr uspať
a potom mu nasadiť pevné putá otroctva,
či azda ho zniesť zo sveta? Aká je pers

Boh, ktorý zvíťazil nad smrťou, zvíťazí
i v nás nad naším hriechom.
Dajme mu priestor vo svojich srdciach.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka
Slovenska - Pros Boha za nás!
Emil Turiak
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Mm. SergeíKove
‘ 29. S. 1911 + S. 11.2U0

O. kanonik Sergej Kovč sa narodil 29.
augusta 1911 v Podvoločiskách na Ukra
jine v starej kňazskej rodine. Starý otec,
o. Grigorij Kovč, zahynul ako vojenský
kaplán. Jeho otec Emilián Kovč sa narodil
24. augusta 1889 v obci Kosm ač. Po
sobáši s Máriou Dobrjanskou bol vy
svätený na kňaza v roku
1911. O. Em ilián bol
literárne činný, do ur
čitého času pôsobil tiež
ako vojenský kaplán.
Zažil „červený“ teror tzv.
sovietskej moci, keď sa
postavil na obranu poľ
ských rodín pri depor
táciách. Zažil i „hnedý“
teror, ktorému podľahol.
V jeseni 1943 bol uväz
nený gestapom za po
moc židovskému rabí
novi Šiovi Landšanovi.
H oci v jeh o prospech
internoval metropolita
Šeptickij, spečatil svoj
osud, keď odmietol pod
písať sľub Nemcom, že
ďalej už nebude krstiť
Židov. Potom bol v tom
istom roku ako gréc
kokatolícky kňaz, dekan,
vyvezený do k on cen 
tračného tábora M ajdanek, neďaleko Eublina. Tu zahynul a bol
spálený 25. marca 1944.
O. Sergej mal aj nie
koľkých súrodencov. Tí
sa však rozpŕchli do
celého sveta: do N e
mecka, USA a Kanady,
vzd ialen ejší príbu zní
ostali na Ukrajine.
O.
Kovč po gymna
ziálnych štúdiách začal
študovať na filozofickej
fakulte. Neskôr zmenil
zameranie a vyštudoval
teológiu v Kyjeve. D ňa 28. septembra
1941 bol vysvätený na kňaza. Prvým
pôsobiskom po inkardácii do prešovskej
diecézy sa stala farnosť Maškovce, kde
pôsobil v rokoch 1941-1945. Nasledovala
farnosť Krem ná od roku 1945 až do
októbra 1948. Vtedy bol šesť týždňov vo
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vyšetrovacej väzbe v Ilave. Vyšetrovali ho
za to, že je Ukrajincom. Vo väzení bol
spolu s o. Vojtechom Havašim, o. M i
chalom Juchnovičom, o. Emilom Bokšayom a inými. Kňazi boli zadelení do
pracovného útvaru a pracovali v závode
v Dubnici nad Váhom.

Po prepustení bol určený do farnosti
Sabinov, kde však pôsobil iba krátky čas.
Od 29. apríla 1949 do 31. januára 1950
pracoval v uhoľných baniach v Novákach.
Potom pracoval v Trenčíne do 10. sep
tembra 1950.

V
roku 1950 sa snažil trochu „kľuč
kovať“ pred štátnymi orgánmi. Hoci pod
nátlakom podpísal pravoslávie, predsa pri
sv. liturgiách spomínal Svätého Otca. Po
istom čase odvolal podpis. Už v roku
1953 bol opätovne zaistený a rozsudkom
Krajského súdu v Prešove zo dňa 17.
októbra 1953 v spojení
s rozsudkom N ajvyš
šieho súdu v Prahe zo
dňa 13. októbra 1954
uznaný za vinného z pokusu neoprávneného
opustenia republiky na
trest nepodmienečného
odňatia slobody v trvaní
dvoch rokov a šiestich
mesiacov. Vo väzení strá
vil jeden rok, štyri me
siace a dvadsaťštyri dní.
Pre ťažké zhoršenie zdra
votného stavu bol trest
prerušený. Po čase strá
venom vo väzenskej ne
mocnici, nasledoval dlhý
pobyt v liečebnom zaria
dení vo Vysokých Tat
rách. Zvyšok trestu sa
mu odpustil na základe
rozhodnutia prezidenta
republiky o amnestii zo
dňa 9. mája 1955. Dnes
sa už nevie, či obvinenie
z pokusu opustenia re
publiky bolo skutočné,
alebo zinscenované štát
nou bezpečnosťou. Jed
no je však isté, že o. Kovč
mal bohaté skúsenosti so
sovietskou m ocou na
Ukrajine a peripetiami
svojho otca pred rokom
1941.
Roky do obnovenia
Gréckokatolíckej cirkvi
(v roku 1968) trávil v ci
vilnom zamestnaní v sta
vebnom
podniku
v Kežmarku, po dlhotrvajúcej liečbe
v Tatranskej Kotline. Po obnovení Gréc
kokatolíckej cirkvi vládnym nariadením
č. 70/1968 Zb. dostal dekrét do farnosti
Ihlany. Nasledovalo obdobie, keď musel
bývať u obyvateľov obce, lebo farskú
budovu nechcel uvoľniť pravoslávny kňaz.

Prešli mesiace a roky práce na obnove
a konsolidácii farnosti, čo sa zaslúžene
zavŕšilo úspechom.
V 80-tych rokoch sa pustil do výstavby
novej farskej budovy, čo bolo v tom čase
takmer nemožné. Predsa a mu to podarilo
a novostavbu posvätil vtedajší ordinár
Mons. Ján Hirka dňa 11. augusta 1985.
Okrem iného aj tu sa prejavila ochota
a usilovnosť ihfanských veriacich.
Menovacím dekrétom č. 749/95 zo dňa
9. augusta 1985 ho o. ordinár Mons. Ján
Hirka menoval titulárnym kanonikom
gréckokatolíckej prešovskej diecézy.
Dekrétom č. 452/88 ho kardinál Miroslav
- Ivan Ljubačivský vymenoval dňa 8. júla
1988 mitratom (m itroforným protojerejom).
V roku 1990 bol o. Sergej uznesením
Krajského súdu v Košiciach plne rehabi
litovaný a trestné stíhanie bolo zastavené.
O. kanonik Kovč počas svojho 32 ročného
pôsobenia v Ihlanoch, okrem postavenia
novej farskej budovy, previedol generálnu
opravu Chrámu sv. Michala Archanjela
zvonku i zvnútra, zreštauroval ikonostas
a postavil pri cintoríne lurdskú jaskyňu.
V roku 1996 začal so stavbou Chrámu sv.
Cyrila a Metoda v Spišskej Belej, ktorý ale
nestihol dokončiť. Sprostredkoval tiež
pomoc pri oprave rímskokatolíckeho
chrámu v Holumnici. V Holumnici po
Dnes je veľmi ťažké odlíšiť kresťanov
od neveriacich. Vôbec sa v našom každo
dennom živote nesprávame ako ozajstní
kresťania. Chodíme síce do chrámu, ale
sme ľahostajní voči Božiem u slovu.
Nepustíme ho do nášho života.
Naše medziľudské vzťahy sú chlad
né. Nadávame na iných, vidíme
smietku v ich očiach a pritom mali
by sme začať meniť najprv seba.
Niekedy sme ako dva ľadovce,
ktoré sa zrodili v dlhej zime,
v jednej jaskyni v spleti pokrútených
kmeňov, krovia a skál, v lese na svahu jed
ného vrchu. Tie stáli oproti s vyzývavou
vzájomnou ľahostajnosťou. Občas si azda
povedali: „Dobrý deň“ alebo „Dobrý
večer“. A to bolo všetko. Nevedeli „pre
lomiť ľady“. Každý si myslel o tom
druhom: „Mohol by mi vyjsť trochu v ús
trety.“ Ale ľadovce nemôžu ani chodiť ani
vychádzať. A tak sa nestalo nič a každý
ľadový múr sa stále viac a viac uzatváral
do seba. V jaskyni žil aj jazvec. Raz
vybuchol: „Skoda, že ste stále len tu.
Vonku je nádherný slnečný deň!“ Dva
ľadovce ťažko zaškrípali. Už ako deti sa
naučili, že slnko je ich najväčší nepriateľ.
Na veľké prekvapenie sa jeden z nich
spýtal: „Ako vyzerá slnko?“ „Je nád
herné... Je to život.“ - odpovedal prek
vapený jazvec. „M ohol by si nám na

m ohol aj evanjelikom pri oprave ich
chrámu, konkrétne veže. V roku 1996 ro
zostaval Chrám sv. Cyrila a M etoda
v mestečku Spišská Belá. Dokončenia
a posvätenia tohto chrámu sa už nedožil.
Dňa 28. septembra 1991 pri príležitosti
významných jubileí o. kanonika Kovča
50 -té h o výročia kňazstva a 8 0 -tich
narodenín, mu poslal štátny sekretár
kardinál Angelo Sodano telegram tohto
znenia:

„Svätý Otec sa obracia s úprimným
blahoželaním na vysokodôstojne'ho pána
Mons. Sergeja Kovča pri pníežitosti 50tého výročia jeho kňazskej vysviacky ordinácie a pripája sa k jeh o vďaky
vzdaniu Bohu za to, že ho povolal ku
kňazstvu a k pastoračnej službe. Prosí
preblahoslavenú Pannu Máriu, aby na jej
príhovor boli na Vás vyliate nové milosti
a nebeské útechy a posiela Vám zo srdca
svoje zvláštne apoštolské požehnanie. “
Pri príležitosti 690-tého výročia prvej
písomnej zmienky o obci Ihlany sa dňa
25. mája 1997 v Ihlanoch konala eku
menická liturgia. Zúčastnili sa jej i biskupi
M ons. Já n H irka, M o n s. F ran tišek
Tondra, senior podtatranského dištriktu
evanjelickej cirkvi a. v. p. M atejk a,
rímskokatolícki, gréckokatolícki a evan
jelickí kňazi, predstavitelia verejného
života a veriacich zo širokého okolia. Pri
strope vyhrabať nejakú dieru?... Chcel by
som vidieť sln k o ...“, povedal druhý.
Jazvec sa nedal dvakrát prosiť. Urobil
v spleti koreňov otvor a teplé, príjemné
svetlo slnka sa vlialo do nory ako roz

tejto príležitosti boli posvätené obecné
insígnie a starosta obce udelil o. Kovčovi
čestné občianstvo obce Ihlany.
Na zaslúžený odpočinok odišiel o. Ser
gej v roku 1999. Aj na odpočinku mnoho
času trávil medzi svojim i veriacim i
v Ihlanoch. Naposledy bol vo farnosti
v dňoch 13.-15. októbra 2000. V tom čase
sa už začal podstatne zhoršovať jeho
zdravotný stav. November už strávil iba
na lôžku. Zaopatrený sviatosťami zomrel
dňa 9. novembra 2000 o 14,45 hod.
v Prešove, v byte JUDr. Františka Pavlovského, vo veku nedožitých 90-tich
rokov a 59-tich rokov kňazstva. O. Kov
čovi veľmi pom áhala učiteľka M ária
Palšová a už spomínaný JUDr. František
Pavlovský s manželkou.
Svätú liturgiu a pohrebné obrady
vykonal prešovský diecézny biskup Mons.
Já n H irka, dňa 13. novem bra 2000
v Ihlanoch, za veľkej účasti gréckokatolíc
keho a rímskokatolíckeho duchovenstva.
N ad hrobom o. K ovča poďakovala
rímskokatolícka veriaca z Holumnice, za
jeh o dlhoročnú náklonnosť a pomoc,
spomienkou na jeh o život i záslužnú
prácu.

Ján Babjak, SJ
Snímka: archív autora

A v tom šťastí sa odrážali aj dve ľadové
steny, ktoré tu našli srdce.
Aj my chodíme deň čo deň okolo tých
istých ľudí. Prehodíme s nimi pár zdvo
rilostných fráz a poberieme sa ďalej.
N ezanechá to v nás žiadnu
stopu. Večer sa vrátime domov
a vôbec sa nezamyslíme nad
tým, čo nám dal uplynulý deň,
alebo čo sme mi dali iným.
Možno by stačil jeden ús
mev, aby sme niekomu zlepšili
náladu, jedno pohladenie, aby sme ho
utešili, pár slov, aby sme mu poradili.
Kdekoľvek sme, môžeme rozdávať úsmev,
lásku, pochopenie. Nech sme kdekoľvek,
stále môžeme svojím konaním ovplyvniť
iných.
Sme stvorení pre druhých a navzájom
sa potrebujem e. M usím e sa rozdať.
Nečakajme, kým začne niekto iný. Dnes
sme na rade my. Stačí iskra dobra a svet
sa začne meniť. Niekedy stačí aj jediný lúč
slnka. Láskavé slovo, pozdrav, pohladenie
a úsmev. Tak málo je potrebné na to, aby
sme niekoho urobili šťastným. Prečo to
teda neurobíme?

Stačímálo
pálený prúd. Asi po mesiaci, raz napo
ludnie, keď slnko osviežovalo vzduch, si
jeden z ľadovcov uvedomil, že by sa
mohol aj trochu roztopiť a premeniť na
jasný priezračný pramienok. C ítil sa
celkom iný. Už to nebol ten pôvodný
ľadovec. A rovnaký zvláštny pocit mal aj
druhý ľadovec. Deň čo deň vyvierali
z ľadových stien pramienky čírej vody, čo
tiekli k otvoru jaskyne a potom sa zliali
a vytvorili krištáľové jazierko, v ktorom
sa odrážalo zlaté slnko. Dve ľadové steny
ešte pociťovali svoj chlad ale aj svoju
krehkosť a sam otu , zn ep okojen ie
a neistotu. Zistili, že vznikli tým istým
spôsobom a že sa vlastne navzájom
potrebujú. Prileteli dva stehlíky a škov
ránok, zahasiť si smäd. Okolo jazierka
bzu čal hmyz a prišla sa vykúpať aj
veverička s dlhým mäkkým chvostom.

Podľa: Bruna Ferrera,
Niekedy stačíjeden slnečný lúč,
Vydavateľstvo Don Bosco 1988,
str. 5-6, spracovala T. Iváková
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30. nedelá Päfdesiatnice
Č lovek hľadá odpovede na m nohé
otázky, ktoré mu prináša život. Akú školu si
zvo liť. V a k o m zam e stn an í sa m ôžem
uplatniť? Ako sa postarať o rodinu? Čo mi
prinesie zisk a čo je pre mňa nevýhodné?...
Všetky tieto otázky sú na mieste a bolo by
nerozumné nehľadať na ne odpoveď. No
všetkým tým to otázkam má predchádzať
jedna hlavná a základná, ktorú p o lo žil
bohatý popredný muž v dnešnom evanjeliu.
Čo máme robiť, aby sme boli dedičm i
večného života?
Východní Otcovia na túto otázku od
povedajú náukou, ktorá vychádza z textu
starozákonnej knihy Genezis o stvorení
človeka: „Urobme človeka na náš obraz
a podlá našej podoby!“ (1,26) Podľa Otcov
je „obraz“ akoby nejakou skicou, náčrtkom,
ktorý dostávame pri krste. K „p o d o b e “
prichádzame celoživotnou prácou a snahou
o dokonalosť. H riech š p in í Boží obraz
v človeku, zakrýva ho blatom, prikryje ho
iný obraz - zvieraťa, d ia b la ; pokánie
očisťuje človeka, čnosti mu dávajú lesk,
život, krásu. Čím je niekto svätejší, tým je
podobnejší Bohu. Preto východná cirkev
dáva svätým prívlastok „prepodobní“ , tj.
veľmi podobníBohu. (podľa: Tomáš Špidlík,
Prameny svetla, Refugium, Velehrad 1995,
s. 21).
Toto je cesta k večném u životu. Je
potrebná viera, určitá veľkodušnosť v roz
hodnutí vydať sa na túto cestu. Je ne
správne prepadnúť m alom yseľno sti pri
uvedomení si všetkých slabostí a hriešnych
návykov, ktoré vytvárajú dojem , že d o 
siahnutie večného života je priam nemožné.
„B ohu je všetko m ožné“ (M t 19, 26).
Večný život je dar, ktorý Boh dáva zadarmo
tým, ktorí o neho usilujú.

Slávenie Akatistn
odpade

Slávenie hymnusu Akatistu v byzant
skom obrade vo večer Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie tvoril jeden z veľ
kých modlitebných momentov, ktoré si
želal Svätý Otec pre Velké jubileum 2000,
v snahe oslavovať Svätú Božiu Matku
v blízkosti sviatkov N arodenia Pána
textom, ktorý charakterizuje východnú
tradíciu.
Tomuto sláveniu dňa 8 .1 2 .2 0 0 0 , ktoré
trvalo vyše dvoch hodín v Bazilike Panny
Márie Väčšej v Ríme, ktorá je najväčšou
mariánskou bazilikou na svete, pred
sedal Svätý otec Ján Pavol II. za spolu
účasti reprezentantov jednotlivých by
zantských katolíckych cirkví.
Svätému Otcovi asistovali: Mons.
M iroslav Štefan M arusyn, sekretár
K o n g reg ácie pre Východné Cirkvi
a množstvo ďalších východných bis
kupov z rôznych kontinentov sveta.
Na stretnutí boli prítomní tridsiati
ukrajinskí biskupi, ktorí mali v tom čase
stretnutie v Ríme, pochádzajúci z Ukra
jiny, z Poľska, z Francúzska, z Veľkej
B ritán ie, z Talianska, z Kanady, zo
Spojených Štátov Amerických, z Brazílie,
z Argentíny a Austrálie; štyria biskupi

z Grécka, z Bulharska, zo Slovenska
M ons. Já n Hirka, z Českej republiky
M o n s. Já n L ja v in ec, z C horvátska,
z Talianska a Maďarska. Dvaja Archim andriti poch ád zajú ci z Bieloruska

Modlitba Jána Pavla II., ktorou Panm
1. „Žena, hľa, tvoj Syn" (Jn 19, 26).
Keď myslíme na Jubilejný rok, v kto
rom si nám ty, Matka, znovu ukázala J e 
žiša, blahoslavený plod tvojho čistého
lona, vtelené Slovo, Vykupiteľa sveta, tieto
slová v nás vzbudzujú zvláštne dojatie,
pretože zameriavajú našu pozornosť na
teba a robia ťa našou Matkou: „Žena, hľa,
tvoj Syn!“

V
Ind ii si m n o h í ľudia zarábajú na
Keď ti Kristus zveril apoštola Jána,
živobytie hľadaním perál. Vrhajú sa do mora
a spolu s ním synov a dcéry Cirkvi, ba
za mušľami perlorodky, aby v nich našli
i všetkých ľudí, nezm enšil, ale skôr
potvrdil svoju úlohu jediného Vykupiteľa
ukrytú perlu. Je to namáhavé a životu
sveta. Ty si jas, ktorý nezatieňuje Kristovo
nebezpečné zamestnanie. Jeden taký lovec
svetlo, pretože žiješ v ňom a skrze neho.
perál, ktorý bol hinduistického náboženstva,
Celou
svojou bytosťou hovoríš „Fiat sa často stretával s katolíckym misionárom
Staň sa“: Ty si Nepoškvrnená, v tebe je
a raz mu povedal: „D arí sa mi predávať
plnosť a ja s m ilosti. Hľa, tvoje deti
perly. Keď si našetrím tisíc rupií, zanechám
zhromaždené okolo teba na úsvite nového
toto nebezpečné remeslo, urobím si púť do
tisícročia. Prostredníctvom hlasu Pet
Benáres a nechám tam peniaze, aby sa
rovho nástupcu, s ktorým sa spájajú
brahmani m odlili za m oju spásu.“
početní pastieri, zídení zo všetkých častí
sveta, Cirkev hľadá u teba útočište pod
Misionár povedal: „Nie tak. Spásu duše
tvojou materinskou ochranou, a s dôve
dáva Ježiš Kristus zadarmo každému, kto
rou prosí o tvoj príhovor v súvislosti
s výzvami, ktoré skrýva budúcnosť.
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Greko-Melchiti pochádzajúci zo Sýrie,
z Libanonu, z Izraela a zo Spojených
Štátov Amerických; štyria biskupi pochá
dzajúci z Rumunska; ďalší biskupi po
chádzali: dvaja z Macedónska a ostatní

Wm

2. V milostivom roku
| lfllip | | l
prežili mnohí hojnú raIIUWUIH
dosť z daru m ilosrden
stva, ktoiý nám Otec udelil v Kristovi.
V jednotlivých diecézach, rozosiatych po =
svete, a zvlášť v centre kresťanstva, prijalo
tento dar m noho rozličných skupín
veriacich. Rím žiaril oduševnením mlá
deže, odtiaľ vysielali svoje modlitby chorí.
Prišli tam kňazi a rehoľníci, umelci
a novinári, ľudia zo sveta práce a vedy,
deti i dospelí, i všetci spoznali v tvojom
milovanom Synovi Božie Slovo, ktoré sa
stalo telom v tvojom lone. Vypros nám,
Matka, svojím príhovorom, aby sa plody
tohto roku nestratili, a aby sa semienka
milosti rozvíjali až do plodných rozmerov
svätosti, ku ktorej sme všetci povolaní.
3. Chceme ti zveriť budúcnosť, ktorá
nás čaká, s prosbou, aby si nás sprevá
dzala na ceste. Sme mužmi a ženami, čo
žijú v mimoriadnej dobe, ktorá je súčasne
sľubná i ťažká. Ľudstvo dnes disponuje
neslýchane silnými prostriedkami, kto
rými môže zmeniť svet v kvitnúcu záh
radu, alebo ho obrátiť v ruiny. Ľudstvo

v byzantskom
v Ríme
a Talianska (z Grottaferraty) a traja kňazi
reprezentanti ruténskej metropolie v Spo
jených Štátoch Amerických.
Na slávení Akatistu boli ďalej
účastní kardináli: Carlo Furno,
Arcikňaz Baziliky Panny M árie
Väčšej; C am illo R uini, O pilio
Rossi, Achille Silvestrini e Francesco C olasuonno; arcibiskupi
Sepe e Nosiglia; biskup Moretti
a kanonici Liberiánskej baziliky.
Už niekoľkokrát Svätý Otec
chcel, alebo predsedal sláveniu
hymnusu Akatistu: v roku 1981 na
pamiatku jubileí Koncilov - Konštantinopolského I. (381) a Efézskeho (431); počas mariánskeho roka
1987-88 a 25. marca na sviatok Zvesto
vania.
Tohto stretnu tia sa zú častn ili aj
gréckokatolíci zo Slovenska.

30. nedelá Päfdesiatnice
v neho verí a uskutočňuje vo svojom živote
lásku k Bohu a k blížnym ,“

V
tento piatkový večer na slávení
hymnusu Akatistu Svätý O tec okrem
iného povedal v homilii: „Mária je ikonou
cirkvi, symbolom a predobrazom ľudstva
premeneného milosťou, modelom a istou
nádejou pre tých, ktorí sm erujú do
nebeského Jeruzalem a...“ a ukončil ju
slovami: „Mária nás vedie k rozjímaniu

v blízkosti Vianoc o tajomstve Božieho
vtelenia, ktorý sa stal človekom pre našu
spásu.“

Krehlik
Snímky: -fda L'O.R.

Mánii zveril Cirkev a svet na prahu
dosiahlo mimoriad
ne možnosti vplyvu
na sam otné p ra
mene života: môže ich využívať pre dobro
v rámci morálneho zákona, ale môže ísť
tiež za hlasom krátkozrakej pýchy, ktorá
káže vede odmietnuť akékoľvek hranice
a vedie ju i k pošliapaniu úcty patriacej
každej ľudskej bytosti. Dnes - viac než
inokedy v minulosti - sa ľudstvo na
chádza na rázcestí. Aj teraz, opätovne,
Najsvätejšia Panna, je spása iba a výlučne
v tvojom Synovi, Ježišovi Kristovi.

Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske,
nech vedie ľudí i národy ku vzájomnému
porozumeniu a vzbudzuje v nich roz
hodnú vôľu k pokoju. Zverujem e ti
všetkých ľudí, počnúc od najslabších: deti,
ktoré, ešte neprišli na svet, ako aj tie, čo
sa narodili v chudobe a v utrpení, mla
dých, ktorí hľadajú zmysel života, ľudí bez
práce i tých, ktorí trpia hladom a cho
robami. Zverujeme ti rozbité rodiny,
starých ľudí, ktorí sú bez pomoci i všet
kých, čo sú osamotení a nemajú nádej.

5. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje
4. Preto, Matka, túžime ťa prijať k sebe Cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom
ako apoštol Ján (porov. Jn 19, 27), aby v každodenných skúškach, ktoré prináša
sme sa od teba učili ako sa pripodobňovať život každému človekovi a daj, aby vďaka
tvojmu Synovi. „Žena, hľa, tvoje deti!“ spoločnému úsiliu všetkých, temnoty
Stojíme tu pred tebou, aby sme zverili nepremohli svetlo. Tebe, Zornica vykúpe
tvojej materinskej ochrane samých seba, nia, zverujeme našu cestu do nového
Cirkev i celý svet. Pros za nás svojho tisícročia, aby pod tvojím vedením všetci
milovaného Syna, aby nám hojne udelil ľudia našli Krista, Svetlo sveta a jediného
Svätého Ducha, Ducha Pravdy, ktorý je
Spasiteľa, ktorý kraľuje s Otcom i Du
prameňom života. Prijmi ho pre nás chom Svätým na veky vekov. Amen.
i s nami, tak, ako v prvotnom jeruzalem
skom spoločenstve, zhromaždenom okolo
teba, v deň Turíc (porov. Sk 1, 14). Nech
(8. október 2000)

H induista dlho prem ýšľal o slovách
misionára. A keď sa po čase znova stretol
s m isionárom , oznámil mu: „Už mám tisíc
rupií a idem vykonať púť do Benáres a tebe
tu nechám z lásky malý balíček.“
M isionár otvoril balíček a bola v ňom
velká krásna perla, akú ešte vživote nevidel.
A preto ju hneď vrátil a povedal: „Nie, to
od teba nemôžem prijať, veď tá perla stojí
viac ako tisíc ru pií a ja tu mám dovedna
len sto rupií.“
Ale Ind nechcel vziať perlu naspäť a po
vedal: „Tá perla je mi drahšia ako všetky
poklady na svete, lebo pri je j vylovení
zahynul v m ori m ôj jediný m ilovaný syn,
ktorý mi pom áhal loviť perly, a keď sa
vynorila z mora jeho mŕtvola, našiel som
v jeho zovretej dlani túto perlu. Nikdy som
ju nepredal a nikdy ju nepredám, môžem
ju len darovať z veľkej lásky, a tak ju darujem
tebe.“
M isionár bol hlboko dojatý a povedal
Indovi: „M o d lil som sa veľa za teba, aby si
p o c h o p il Božiu spásu. Božia spása je
drahocenná, lebo za ňu zom rel jediný
milovaný Boží Syn a Boh ju nepredáva takisto ako ty nepredávaš svoju drahocennú
perlu. Boh ju z veľkej lásky darúva, ako si
ty z veľkej lásky daroval svoju perlu. Prijmi
teda tu a teraz Božiu spásu, ktorú ti Pán Ježiš
ponúka z veľkej lásky.“
Ind stál dlho v míkvom tichu. Potom
padol na kolená, rozplakal sa a hlasne
zvolal: „N ejdem do Benáres, idem s tebou
za Božou spá sou !“ A š li do m isijné ho
kostolíka. M isionár ho potom pokrstil.
Od tej chvíle Ind zanechal lov perál, stal
sa s p rie v o d c o m a s p o lu p ra c o v n ík o m
m is io n á ra a ra d o s tn e o h la s o v a l d o 
m orodcom , ako našiel najdrahšiu perlu na
svete - B ožiu spásu. (Jo ze f V ra ble c,
V službe Slova A, SÚSCM, Rím 1990,
s. 57).
Je veľa otázok, ktoré si človek v živote
dáva. Je dôležité, aby hľadal na ne odpoveď.
No najdôležitejšie je, aby našiel odpoveď
na najzávažnejšiu otázku života: „Č o máme
robiť, aby sm e b o li d e d ič m i večného
života?“ Amen.

Miron Keruľ-Kmec
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Výročie biskupskej konsekrá
Uplynulo už polstoročie odvtedy, čo možno už o jednu z jeh o posledných
nastal na Slovensku súmrak slobody, vysviacok, lebo ho neskôr odsúdili za
zánik základných ľudských a občianskych „vlastizradu“ na doživotný trest, kde aj
práv. N astala m orálna, ba aj fyzická umrel (v Leopoldovskej väznici). Nikto
likvidácia zn ačnej časti vzdelancov, vtedy nemohol ani len tušiť, že tento
kňazov, príslušníkov katolíckej cirkvi, mladý novokňaz bude raz biskupom
najm ä gréckokatolíkov a „triednych
slovenských gréckokatolíkov v Kanade.
nepriateľov“. Po odstupe času, ktorý Nemohli to predvídať ani účastníci jeho
zavše býva „milosrdný“, dochádza teraz prim ícií, dňa 10. jú la 1949. O tcovia
k častým výzvam nalinajkovať „hrubú redemptoristi Faith, Zakopal a Cverčko.
čiaru“ za minulosťou. Je zrejmé, že pre gen. vikár o. D. Tink z Rakovca. Ani jeho
niektorých ľudí je p ri
najmenšom nepríjemná...
A vraj pre mladú generá
ciu sú to už aj tak neuve
riteľné a neznáme dobové
reálie... Je čas, tvrdí sa,
pre zmierenie. Veď nám
všetkým ide už o budúc
nosť. ..
Zabúda sa, ba sa všeo
becne už ani nevie, že to
bola doba v ktorej sa aj
neúplné, parciálne pravdy
vytrvalo, dennodenne pre
tvárali na úplné nepravdy
a potom sa vychvaľovali
ako revolučné objavy. Táto
mentalita, sa žiaľ, zavše
prenáša ešte aj do našich
čias. Nemyslím si preto, že
sú už vytvorené priaznivé
okolnosti na to, aby vo
svetle uvedeného, mohli
sa napísať vyčerpávajúcim
spôsobom, úplne a najmä
pravdivo, súhrnné dejiny
gréckokatolíckej cirkvi.
História, životné príbehy
jej odnože v Kanade sú
pritom vo všeobecnosti
veľmi málo známe.
Životopis dnes už emeritného o. biskupa M i
ch ala a celej je h o g e
nerácie bol odyseou, sia
hodlhou krížovou cestou,
hoci on osobne bol pro
zreteľne u chránený od
„manuduktori“ -o. A. Miroššay z Trhoďalšieho prenasledovania a utrpenia.
O statní, cez nastavené prekážky, cez višťa a o. M. Ďurišin, rodák z Trebišova.
Ako sa tento mladý kandidát kňazstva
úklady a snahu dosiahnuť úplnú ka
pituláciu predstaviteľov našej cirkvi, dostal do Prešova?
Biskup Michal Rusnák sa narodil 21.
museli aj naďalej niesť svoj ťažký kríž,
augusta 1921 v Beaverdale, Pennsylmnohí až do konca života.
V
lete, 4. júla 1949, prešovský biskup vánia. Jeho otec Andrej pochádzal z Pozblahej pamäti Peter Pavol Gojdič udeľo dišoviec, matka Mária z Trhovišťa. Počas
val v dobe veľkej neistoty, strachu a hro ekonomickej depresie sa s matkou a súro
zieb mladému redemptoristovi Michalovi dencami Jánom , Jurajom , Mikulášom
Rusnákovi sviatosť kňazstva. Išlo vtedy a Máriou vrátili na Slovensko. Po skon
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čení základnej školy a noviciátu rehoľnej
spoločnosti otcov redemptoristov, štu
doval na Teologickej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave a potom v českom
Oboŕišti.
Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej
cirkvi ho zatkli a umiestnili v koncen
tračnom tábore, či kláštore v Podolínci.
Sústredili tam mnoho ďalších kňazov. Po
15 mesiacoch tohto núteného pobytu sa
mu podarilo utiecť. Pri spomienkach na
tento útek tvrdil, že
vraj v nervozite sa
zm ýlil, lebo skočil
v Poprade do košic
kého a nie do praž
ského rýchlika. To ho
akiste zachránilo, lebo
ho hľadali na ceste do
Prahy, čiže na Západe
a nie v Košiciach. Istý
čas sa skrýval pred
zatknutím. Potom ho
dobrí ľudia z Košíc
a v Prahe dopravili na
americké veľvyslanec
tvo. Keďže sa narodil
v USA a bol americ
kým občanom , dali
mu cestovný pas
s ktorým šťastne pre
šiel cez hranice. (Je
zaujímavé, že do USA
sa vrátili všetci jeho
súrodenci. Matka zo
mrela počas vojny pri
bom bardovaní Pre
šova. Je pochovaná
na prešovskom verej
nom cintoríne).
V
krátky čas, kým pre
konal následky neľah
kej situácie v ktorej bol
nútený žiť. Do K a 
nady prišiel roku
1951, kde slovenskí
katolíci východného
obrad u v priebehu
mnohých rokov navštevovali alebo rím
skokatolícke, alebo ukrajinské gréc
kokatolícke kostoly. Jestvovali však už
farnosti sv. Petra a Pavla v Lethbidge,
Alberta a Nanebovstúpenia Pána v Montreali. Okrem farností, bolo tu už aj
spoločenstvo otcov redemptoristov.
Po likvidovaní gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku do Kanady prišli kňazi,
utečenci. Usadili sa väčšinou v provincii
Ontario, kde už vtedy žila väčšina našich

m o. Michala Rusnaka, CSsR.
gréckokatolíkov. Boli to otcovia: Ludvik
Miňa, Andrej Krafčik, Michal Rusnák,
Mikuláš Chanáth. František Fúga, Anton
Zouzal a Andrej Šinaľ. Ich príchod pod
statným spôsobom posilnil našu cirkev.
Ukrajinský gréckokatolícky biskup Izidor

*

giu slúžil biskup Izidor Borecký so svä
tiacimi biskupmi, M ikulášom Elkom.
pôvodne z Pittsburghu a Joachimom Segedim z Križevca v Juhoslávii.
Po malej jektenii sa uskutočnil obrad
biskupskej vysviacky. Na jeho začiatku
Daniel Faltin, O FM Conv. z Ríma
prečítal po latinsky pápežskú meno
vaciu bulu. Potom hlavný svätitef,
biskup I. Borecký vyzval novomeno
vaného biskupa, aby zložil vyznanie
viery, ktoré sa podľa predpisu tritkrát
nahlas číta. Po ňom biskupi klade
ním svojich rúk na hlavu sväteného
preniesli na neho biskupskú právo
moc. Po postupnom odovzdávaní
odznakov biskupskej h o d n osti,
Primičná sk liturgia o. biskupa Rusnaka v Poz- obliekli ho do biskupských ríz. Po
zaspievaní „Mnohaja lita“ Svätému
dišovciach
Otcovi, svätiacim biskupom a no
Borecký menoval roku 1957 o. Michala vému biskupovi, pokračovala sv. služba
Rusnáka za dekana slovenských farností, Božia. Slávnostným kazateľom bol o. bis
ktoré dovtedy patrili do jeho právomoci. kup Andrej Grutka z Gary, Indiana. Po
Slovenskí gréckokatolíci poslali počas bohoslužbách biskup M. Rusnák udelil
osláv 1100. výročia príchodu Sv. Cyrila prítomným svoje arcipastierske požeh
a Metoda na Veľkú Moravu žiadosť nanie.
adresovanú Svätej Stolici. Prosili Svä
Večer vyše 700 osôb sa zúčastnilo
tého Otca, aby menoval im vlastného v hoteli Royal York na slávnostnej re
biskupa. Pápež Pavol VI. vyhovel tejto cepcii a bankete na počesť nového bis
žiadosti a svojím dekrétom z 5. októbra kupa. Prítomní boli cirkevní hodnostári,
1964 menoval o. M ichala Rusnáka, predstavitelia kanadského verejného ži
parocha farnosti Narodenia Presv. Boho vota, zástupcovia slovenských organi
rodičky v Toronte za titulárneho čer- zácií v Kanade, USA a ďalší hostia.
nického biskupa, za pomocného biskupa
Proces nášho cirkevného usporia
I. Boreckého a za Vizitátora Slovákov dania v Kanade sa dovŕšil v 80-tych
východného obradu v Kanade.
rokoch minulého storočia. Pápež Ján
Pavol II. zriadil svojou bulou
„Apostolicae Sedis“ zo dňa
„Národ, ktorý vie milovať
13. októbra 1980 pre všet
kých Slovákov byzantského
a obetovať sa, nezanikne, lebo
obradu v Kanade eparchiu
láska k Bohu premáha všetky
Sv. Cyrila a M etoda. S ú 
ľudské ťažkosti a prekážky.
časne menoval pomocného
biskupa Michala Rusnáka za
V službe Božej sa neumriera. Táto
sídelného biskupa tejto die
pravda sa takým presvedčujúcim
cézy.
spôsobom uskutočnila a prejavila
Inštalácia biskupa sa us
v dejinách slovenských
kutočnila bezmála pred 20timi rokmi, dňa 28. februára
gréckokatolíkov v Kanade... “
1981. Na jeh o uvedení do
funkcie sa zúčastnili výz
Dňa 2. januára 1965 sa zišlo do 2 tisíc namní cirkevní predstavitelia: arcibiskup
veriacich oboch obradov, 19 arcibiskupov Angelo Palm as, Apoštolský nuncius
a biskupov, desiatky kňazov a hostí do z Ottawy, jedenásť biskupov latinského
rfmskokatolíckej katedrály Sv. Michala, obradu, dvaja anglikánski biskupi, päť
aby boli svedkami vysviacky o. M. Rus gréckokatolíckych biskupov z USA, traja
náka za biskupa. Novomenovaného spre biskupi ukrajinskej katolíckej cirkvi a po
vádzali k oltáru jeho dvaja oltárni bratia, četné duchovenstvo.
redemptoristi, o. Ludvik Miňa a Vladimír
Čoskoro po tejto dejinnej udalosti sa
Krajevsky. Slávnostnú archijerejskú litur dňa 21. novem bra 1983, na sviatok

/

Uvedenia Bohorodičky do chrámu, začal
stavať mohutný katedrálny chrám Pre
menenia Pána. Medzi skoro neuveriteľnú
udalosť patrí skutočnosť, že základný
kameň tejto svätyne, bronzové reliéfy na
jej priečeli, samotnú rozostavanú kated
rálu, oltár a antimensiony osobne posvä
til Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 15. sep
tembra 1984 pri svojej návšteve Kanady.
A napokon, 10. augusta 1986 po ich
posviacke zazneli z veže katedrály tri
majestátne zvony. Najväčší, 16,7 tonový
Sv. Štefan a menšie Sv. Anna a prorok
Daniel.
Ustanovenie eparchie vyžadovalo dlhý
čas a vieru v budúcnosť. Takúto dejinnú
udalosť Slováci tu ešte predtým nezažili.
Životné príležitosti, ale neradi sa opa
kujú, hoci cesty Božej Prozreteľmosti sú
nevyspytateľné... M ožno najviac si to
uvedomoval biskup Michal Rusnák, keď
v slávnostnom čísle diecezného mesač
níka „Mária“ (máj 1981) vo svojom liste
veriacim napísal:
„Národ, ktorý vie milovať a obetovať
sa. nezanikne, lebo láska k Bohu pre
máha všetky ľudské ťažkosti a prekážky.
V službe Božej sa neumriera. Táto pravda
sa takým presvedčujúcim spôsobom
uskutočnila a prejavila v dejinách slo
venských gréckokatolíkov v Kanade...
Vďaka patrí predovšetkým našim
drahým veriacim, najmä tým, ktorí až do
konca zostali neoblomne verní svojej
viere, dedičstvu, obradu a farnostiam.
M nohokrát, najm ä na začiatku nášho
duchovného vývoja, ťažko bolo veriť

O. biskup Rusnak, jeho brat Ján a sestra
Mária
a pracovať za „neuveriteľnú budúcnosť“.
Naši veriaci prežili ale všetko, lebo žili
silou svojej viery, viery v prítomnosť
a všestrannú pomoc Všemohúceho. Len
vo svetle tejto skutočnosti možno pocho
piť, že naša diecéza pripravovala a utvá
rala sa tridsaťročnou hrdinskou vierou
a láskou našich ľudí“.

Jozef E. Suchý
Snímky: archív redakcie
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3 1. nedelä Päťdesiatnice
Mnohokrát sa človeku stáva, že vo svojich
m odlitbách prosí Boha o pom oc. Prosí
o zdravie, o šťastie a radosť v živote. Naše
prosby však akosi nenachádzajú odozvu
v Božích ušiach. Zdá sa, akoby ich Boh
nepočul.
Dnešná doba nám prináša stále novšie
a novšie spôsoby komunikácie. Zvuk je stále
realistickejší. Kým v telefónnych slúchadlách
pred pár rokmi stále praskalo, dnes počujeme
človeka zreteľne a jasne, akoby stál pri nás.
Ba už nemusíme ani ísť k telefónu, naše cesty
a pracoviská sú preplnené m obilm i, ktoré
vďaka svojej rýchlej dostupnosti neraz za
chránia život. Komunikujeme internetom ba
aj satelitom, len aby sme dosiahli čím rých
lejší prenos. Hľadáme odpovede na svoje
otázky, hľadáme šťastie, lásku .... to všetko
na základe dialógu, rozhovoru. Len v komu
nikácii s Bohom sa nám to nejako nedarí.
Niet človeka, ktorý by vynašiel nejaký čistejší
vodič, alebo nový spôsob. A tie, ktoré pou
žívame sú staré a neefektívne. Neraz preto
radšej ani nechceme komunikovať, lebo sa
nám to zdá fádne, keď rozprávame iba my.
A dnešný svet je predsa o kom unikácii,
0 otázke a o odpovedi.
Kristus však prináša riešenie nášho pro
blému, ktoré sa zdá pri prvom pohľade ako
hlúposť. Neponúka nejaký nový spôsob, ani
nevnáša do komunikácie techniku a vedu.
Chce len odrušiť tvoj signál, chce ho zbaviť
iných rušivých signálov, ktoré prichádzajú
zvonku, aby bol tvoj signál zrejmý, čistý
a jasný. Ak chceš, aby tvoja prosba bola vy
počutá, musíš urobiť dva základné kroky.
Prvým krokom je správna frekvencia, teda
prosiť o to, čo ti Boh môže splniť, čím si
neublížiš. Je veľmi hlúpe dať malému dieťaťu
zápalky, alebo fľašu s alkoholom. Ak nie je
pripravené na používanie týchto vecí, je to
nielen nesprávne ale má to aj opačný efekt—
nie pomoc, ale ublíženie. Tak aj Boh nám
nedá to, čo nám môže ublížiť. Ak pristupu
jeme k prosbe, musíme si prv zvážiť, či táto
prosba nie je vlastne prosbou proti nám, proti
životu, proti spáse... A až po uvážení vyšli
túto svoju prosbu.
Druhý krok je nemenej dôležitý. Musíme
odstrániť všetky rušivé elementy, aby táto
prosba vychádzala z nášho srdca. Je ne
možné prosiť o lásku a mať v srdci nenávisť.
Je ťažké byť pohltený modlitbou a prežívať
stres a strach. Nedá sa slúžiť dvom pánom.
Musíš sa preto upokojiť, vyčistiť si srdce
1 myseľ, aby si sa mohol plne sústrediť na
to, čo prosíš. Až vtedy pocítiš to uvoľnenie,
až vtedy začuješ aj Božiu odpoveď na svoje
otázky. V úplnom tichu a pokoji svojho srdca,
ktoré bude biť v jednote so srdcom Boha.
-Ja-
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Nové tisícročie
Milovaní bratia a sestry!
Začiatok nového roku, nového storočia
a nového tisícročia súčasne, ktorého sme
sa z veľkej Božej dobroty dožili, nás privá
dza do úžasu nielen pred jedinečnosťou tej
to chvíle, ale ešte viac do bázne pred tajom
stvom prežívaného okamihu, kedy sa nám
hrnie do mysle množstvo otázok, na ktoré
by sme chceli dostať aj uspokojivé od
povede. Iste by sme si mohli položiť mnohé
otázky na prežité dve tisícročia kresťanstva,
čo oni dali svetu, ľudstvu, ako ich svet prijal
alebo neprijal, aké zmeny priniesli tieto dve
tisícročia v étose človeka, pre jeho pozem
skú i večnú existenciu. Boli by z tých od
povedí celé traktáty historikov, teológov, so
ciológov, ale najmä samotnej cirkvi, ktorá
svojím životom a svedectvom dáva odpo
vede dnešku, že Emanuel - Boh s nami.
zmenil radikálne našu ľudskú existenciu,
zmenil starého človeka hriechu na nového
- vykúpeného. Toto je tá skutočná novota,
ktorú si človek sám nemôže dať, ale ktorú
dostal z nesmiernej lásky a dobroty osob
ného Boha, ktorý sa kvôli nám stal jedným
z nás.
Po ďalších otázkach by sme našli aj
odpovede, v ktorých by sa objavilo nadše
nie prijať spásonosnú Božiu aktivitu potvr
denú mnohorakými formami svedectiev
nespočetných zástupcov, ale aj jej odmieta
nie, spoznali by sme obdobia rozkvetu
kresťanstva, ale aj obdobia jeho stagnácie
a úpadkov, našli by sme obdobia bolest
ného trhania jednoty Cirkvi, obdobie
rozkolov, obdobie velkých prenasledovaní,
ale aj obdobie slobody a uvoľnenia. Našli
by sme v jej dvetisícročnej histórii všetko,
čo ju vedie tajomným spôsobom ako
znamenie spásy dejinami ľudstva k zavŕše
niu, k parúzii. Tieto skúsenosti sú pre nás
predovšetkým zdrojom poučení a varovaní
pred podobnými chybami a omylmi a výz
vou k nápravam všetkého, čo doteraz ne
bolo vždy dôsledným naplnením radostnej
zvesti - evanjelia.
Co nám teda tretie tisícročie prinesie?
Je to velké tajomstvo skryté pred nami, ale
Bohu úplne jasné. Kto by sa chcel pokúšať
hrať na velkého „proroka“, každý taký by
bol určite iba falošný prorok. Nás totiž
nemá tak zaujímať, čo nového prinesie
tretie tisícročie pre nás, ale to, čo nové my
pre toto tisícročie prinesieme. A to nové
nemôže byť nič iné, ako živý skutočný
a nefalšovaný Kristus v svedectvách kres
ťanského života každého jedného z nás.
Žiaľ, sme aj dnes svedkami návratu
predkresťanských, pohanských praktík
uisťovania človeka o jeho budúcnosti,
o jeho údajnom šťastí a pod. Na obra
zovkách aj našej televízie sa objavujú tváre
a kontaktné telefónne čísla veštíc a veštcov,

rôznych novopohanských
šamanov, astrológova pod.
Rozmohlo sa šarlatánstvo,
ezoterika, čítanie z rúk,
vykladanie snov a horos
kopov, ako rakovina na kresťanskom Slo
vensku sa šíria samospasiteľné filozofie
východu, rozkladné kulty a sekty zá
padu ponúkajú svoje praktiky ľudským
dušiam, ktoré po štyridsaťročnej ateizácii
stratili duchovnú orientáciu a chcú si
niečím vyplniť vákuum v duši. Napokon
však strácajú svoju slobodu, svoju dôstoj
nosť a aj vlastnú identitu. A toto všetko
mnohí chápu ako „novoty“.
Kultúra smrti praktizovaná rôznymi
formami - potraty, eutanázia, mravné
zvrátenosti antického sveta oživované
v rozkošníckom a konzumnom štýle súčas
ného štýlu nie je ničím novým. To tu už
dávno bolo a bolo to prekonané. A história
nás presviedča, že toto všetko priviedlo tieto
civilizácie k zániku.
Čo teda môže ľudstvo v treťom i ďalších
tisícročiach udržať v prosperujúcom
a šťastnom dynamickom rozvoji? Dôs
ledné prijatie kresťanských princípov do
nášho života, prijatie princípu lásky k Bohu
a k ľuďom, prijatie Krista a jeho evanjelia.
Inej alternatívy niet. „Ja som cesta, pravda
a život“ (Jn 14, 6). „Ja som brána...“ (Jn
10, 7). Nestačí, aby sme sa hlásili ku kres
ťanským tradíciam (v ľudovom chápaní!),
musíme sa hlásiť ku kresťanským princí
pom, ktoré nás urobia hodnovernými
v očiach všetkých hľadajúcich. Bez princí
pov by sme boli iba novopohania s kresťan
skou minulosťou.
Logom Jubilejného roku 2000 bolo:
„Kristus včera, dnes, naveky.“ Ako ho uviesť
do reality nášho života v treťom tisícročí?
Svätý Hieronym hovorí: „Kto nepozná
Sväté písmo, nepozná K rista!“ Preto
slovenskí biskupi v pastierskom liste na
prvú adventnú nedeľu nás vyzvali a povz
budili k čítaniu a štúdiu Svätého písma
a preto bude vychádzať aj nový časopis Sväté písmo pre každého, v ktorom náj
deme popri textoch Písma aj jeho výklad.
Svätý otec Ján Pavol II. nazval tretie
tisícročie tisícročím civilizácie lásky, tisíc
ročím svätcov a mystikov. Bez poznania
Písma a teda Krista to nepôjde. Kristus
sám sa aj dnes podujíma na túto úlohu
vykladať nám Písmo tak, aby nám horeli
srdcia ako emauzským učeníkom, ktorí vo
svojej rezignácii a smútku putovali z Jeru
zalema do Emauz. S rozhorenými srdciami
ho potom boli schopní spoznať pri lámaní
chleba a po prijatí Krista v Eucharistii sme
potom schopní ho spoznať aj v spoločen
stve, tak ako ho utvorili po opätovnom ná
vrate do Jeruzalema aj emauzskí učeníci
s ostatnými apoštolmi. A tento tretí spôsob
Ježišovej prítomnosti vo svete, v spoločen
stve milujúcich sa bratov a sestier je ten,
ktorý nakoniec premení celé ľudstvo na spo-

Jan Pazak, CSsR
0 . Jan Pazak, CSsR, narodil sa 13.
augusta 1946 v Gary, Ind iana, ako
najstaršie dieťa Joanny ( rod. Hennessy)
a nebohého Štefana Pazaka. Otec roz
prával východoslovenským nárečím
a dedo pochádzal od H um enného.
Sviatosť sv. krstu a birmovania prijal dňa
8. septembra 1946 v gréc
kokatolíckom chráme Sv.
Michala, Gary, Indiana.
Detstvo prežil v počet
nom rodinnom kruhu.
Mal štyroch bratov: M i
chala, Patrika, Jaku ba
a Tomáša a dve sestry:
K atarínu a nebohú
Máriu.
Základné vzdelanie
nadobudol v m iestnej
rímskokatolíckej škole Sv.
Jozefa a v gréckokato
líckej škole Sv. Michala.
V rokoch 1960 - 1964 študoval v Andrean
katolíckej strednej škole v Merrillville,
Indiana. Po jej absolvovaní vstúpil do
noviciátu Redemptoristov v D esoto,
Missouri a dňa 14. septembra 1965 zložil
svoj prvý rehoľný sľub.
Akademické, duchovné a kňazské
formovanie začal na Vysokej škole Sv.
Alfonza v Suffielde, Connecticut, kde
v roku 1969 dosiahol titul bakalára filozo
fie. Teológiu študoval v rokoch
1969 - 1972 na Univerzite Sv. Pavla v Ottawe, Ontario a tam získal akademický
titul bakalára teológie.
Za diakona ho vysvätil o. biskup
Michal Rusnak, CSsR, 12. mája 1972
v chráme Narodenia Presvätej Bohoro
dičky v Toronte. Sviatosť kňazstva prijal
v tom istom roku, dňa 27. augusta 1972
v chráme domácej íarnosti Sv. Michala
v Gary, Indiana, ktorý navštevoval vo svo
jom detstve. Vysvätil ho nebohý o. biskup
Emil J. Mihalik. Svoju primičnú sv. litur
giu mal v torontskom chráme Presvätej
Bohorodičky na Shaw Streete.

Kňazské účinkovanie začal
spolu s terajším metropolitom,
vtedy ešte len o. Michalom Bzdelom, CSsR, ako výpomocný du
chovný farnosti S v. Petra a Pavla v Saskatoone, Sask. V rokoch 1973 - 1978
pôsobil v St. Vladimír College (malý
sem inár) v R oblin e, M a n ito b a , kde
vyučoval. B ol prefektom študentov
a zároveň vypomáhal vo farnostiach
v Robline a okolí.
V
tom čase sa zapojil do
hnutia „Marriage Encounter“. V rokoch 1978 - 1979
ukončil štvrtý ročník teolo
gických štúdií v Toronte,
zameraných na klinickú pas
toráciu. V priebehu ďalších
piatich rokov znovu vyučo
val na St. Vladimír College
a účinkoval vo farnostiach
v okolí Roblinu.
Roku 1984 ho preložili do
Wilkes-Barre, Pennsylvania.
Ako výpomocný duchovný
strávil v tejto farnosti spolu
s terajším Apoštolským administrátorom
o. Ja n o m Feckom , C S s R dva roky.
V roku 1986 ho vymenovali za riaditeľa
rehoľných povolan í pre Yorktonsku
provinciu so sídlom vo Winnipegu.
Roku 1987 sa stal riaditeľom seminára
v torontskom dome Naj sv. Vykupiteľa.
Vtedy sa o. Jan znovu spojil s o. biskupom
M ichalom Rusnakom, vysluhoval sv.
liturgie v slovenskej gréckokatolíckej
eparchii Sv. Cyrila a Metoda a najmä
v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Oshawe.
V
roku 1990 sa vrátil do farnosti Sv.
Petra a Pavla v Saskatoone, tentoraz už
ako pároch. Bol poradcom saskatoonskej
provincie a pokladníkom výboru pre
cirkevný majetok. Od roku 1999 doteraz
bol parochom farnosti Sv. Jo z efa vo
Winnipegu. Ako Redemptorista prednášal
na viacerých misiách, duchovných cviče
niach a je stále zapojený v hnuti „Mar
riage Encounter“. Je taktiež poradcom
„m im oriadného redem ptoristického
provinčného výboru“.

Jozef E. Suchý
ločenstvo podľa Ježišovej výzvy: „Milujte
sa navzájom, ako som ja miloval vás.“
Tieto tri spôsoby reálnej prítomnosti
Krista vo svete - živý Kristus v slove Písma,
živý Kristus v Eucharistii a živý Kristus
v spoločenstve bratov a sestier - sú záru
kou, že napriek všetkým prekážkam, ktoré
bude Zlý naďalej klásť na cestu putujúcej
cirkvi, táto bude naďalej znamením spásy
pre svet a bude zárukou, že iba v Kristovi
je naše pravé šťastie, skutočná novosť člo
veka, pravá sloboda a konečné zavŕšenie
vmilujúcom Božom náručí.

Prosme si preto všetci spoločne na
začiatku tretieho tisícročia, aby nás Svätý
Duch viedol k poznaniu Krista v Božom
slove, aby nás Svätý Duch viedol k stotož
neniu sa s Kristom v Eucharistii a aby nás
Svätý Duch viedol k reprezentácii Krista
v spoločenstve všetkých žijúcich v nastá
vajúcom tisícročí. Prosme si, aby sme sa
všetci stali jeho nefalšovanými svedkami,
ktorí posvätia celú túto zem, ako Ježiš
posvätil tú, po ktorej chodil.

RNDr. Jozef Voskár

Nedelá o Zachejovi
Človek od začiatku svojich dejín sa sna
žil dotknúť Boha. Túžil po jeho spoločnosti.
Pre túto túžbu bol ochotný urobiť čokoľvek.
Staval pamätníky, vztyčoval veľké stĺpy
a budoval stavby, ktoré aj dnes vzbudzujú
úctu a rešpekt. To všetko preto, aby mohol
byť s Bohom. V jeho prítom nosti prežíval
pokoj a šťastie. Jeho túžba po tom to ta
jom ne bola taká silná, že začal vidieť Boha
v tých, ktorých obklopoval závoj istej ta
jom nosti, m oci a sily. Tak sa faraóni Egypta
či rím ski cisári stali bohm i. Množstvo hr
dinov svojej m inulosti povýšil na tento pie
destál. Toto všetko robil preto, aby cítil
Boha všade, kde sa pohne, aby Boh bol
s ním - tajom ná a m ocná sila, ktorá spre
vádzala jeho život.
Zvyčajne, keď nastalo plné spojenie
s Bohom, bolo sprevádzané obetami, ktoré
mali zaistiť pripravenosť človeka pozrieť sa
na Boha, prežívať jeho prítomnosť samým
sebou. To isté sa stalo aj Zachejovi. Aj on
túžil vidieť Boha, aj on sa rozhodol vyliezť
na planý figovník, aby ho mohol zbadať
a aj on obetoval, lebo cítil, že je nehodný
tejto veľkej výsady - žiť s Bohom, pokiaľ
nebude jeho srdce i život v súlade s jeho
vôľou.
Táto túžba človeka postupne zmenila
adresáta. Dnes vynakladáme nesmierne
úsilie, aby sme dosiahli šťastie, pokoj, ra
dosť i lásku. Sme ochotní preto vybudovať
a zrealizovať čokoľvek. Vidíme Boha v tech
nike, v m oci či peniazoch. Tam hľadáme
svoje šťastie. Len ho nenachádzame. M ys
lím , že nehľadáme na správnom mieste.
V šetky náro d y pred nam i ich h ľadali
u Boha. Národy pred nami boli možno málo
vyspelé, chudobné a nepočetné, ale žili
tieto krásy s Bohom. Človek, ktorý m iloval
Boha bol šťastný, radostný, pokojný, pre
žíval lásku i život naplno.
Skúsme nasledovať Zacheja a m iliardy
ľudí m inulých dôb. Hľadajme krásu života
u jeho pôvodcu, lebo len tam ju možno
nájsť. Je potrebné to „staré“ : vyjsť do výšav, z tohto sveta do iného, do Božského
a nezabudnúť n a to , že je potrebné sa pri
praviť na toto stretnutie s Bohom. M ojžiš
si vyzul topánky, Zachej rozdal polovicu
svojho majetku a napravil krivdy. Od nás
sa chce len jedno - zmeniť svoje srdce.
M iesto srdca techniky, peňazí a m oci si
vložiť do hrude srdce plné Boha, plné jeho
života, lásky, radosti, šťastia i pokoja.
Srdce, aké má Ježiš Kristus.
-jg-
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CELOEXARCHATNA PUT DO SV. ZEME
vaný iba kláštor sv. Kataríny ležiaci na
Ranné chvály na Sinaji
úpätí Sinajského pohoria. Toto pohorie
Izrael - územie, ktoré si vybral Boh,
aby osobitným spôsobom oslovil ľudstvo s mnohými vrcholmi sa nachádza medzi
Suezským zálivom a zálivom Akaba.
tejto zeme, najmä príchodom Mesiáša Naším cieľom bola Džebel Mussa, ako
Ježiša Krista, je krajinou, ktorá evokuje
vo veriacom človeku také duchovné tu nazývajú M ojžišovu horu, ležiacu
zážitky, ktoré sa nedajú prežiť nikde inde 2 244 m nad morom a ktorá je jednou
z najdôležitejších vrchov pohoria. Väčšina
iba tam.
Táto úžasná a zároveň rozporuplná bádateľov sa zhoduje v tom, že Džebel
M usaje starozákonnou horou Horeb, na
krajin a, duchovná križovatka troch
ktorej bol Izraelu vydaný Zákon. Meno
najväčších monoteistických náboženstiev,
bola cieľom tohtoročnej už 4. celoexar- hory však predstavuje istý problém: vedľa
chátnej púte do Svätej zeme, ktorá sa označenia „Božia hora“ máme v textoch
Starého zákona aj označenie „Horeb“,
konala v dňoch od 20. 11. —28. 11. 2000
alebo „hora Sinaj“. Pravdepodobne sa tu
pod duchovným vedením košického
jedná o dve odlišné tradície mien pre túto
exarchu vladyku M. Chautura.
Konkrétnu predstavu o tejto ceste sme horu. Meno Sinaj totiž bolo kvôli svojmu
nadobudli vtedy, keď sa nám dostali do pôvodnému spojeniu s Edomom, ktorý
rúk prospekty z cestovnej kancelárie, bol nepriateľom Izraela, nahradené
ktorá nás podrobne informovala o pláno menom Horeb.
Oproti Mojžišovej hore sa rozprestiera
vanej ceste. Mnohí z nás mali pred sebou
vidinu cudzej zeme, ktorú sme viac-menej planina er-Rácha, ktorá je podľa báda
teľov miestom, kde sa utáborili Izraeliti.
poznali z počutia, alebo z literatúry.
Všetci sme sa tešili na program, ktorý nám P lan in a v ro zlo h e 312 ha má totiž
bol ponúkaný: prehliadka miest Svätej výbornú akustiku, takže bola vhodná
zeme, kúpanie v mori, exotické prostredie. k prečítaniu Zákona i k táboreniu. Bib
Hrejivé slnečné lúče pravého poludnia lické správy hovoria, že ľud Izraela sem
privítalo 69 pútnikov Kočického exarchátu došiel 3 mesiace po odchode z Egypta
v Tel Avive. A odtiaľ sa začalo naše puto a že vrchol Mojžišovej hory bol viditeľný
vanie po miestach, kde pred 2000 rokmi z táboriska, ktoré bolo umiestnené tesne
pod ňou. Tu sa odohrali najdôležitejšie
kráčali nohy nášho Pána.
V
meste Tiberias pri Genezaretskomudalosti v dejinách „vyvoleného národa“.
jazere, kde sme boli zároveň ubytovaní, Jadrom týchto udalosti je teoľánia, teda
sme ráno slávili sv. liturgiu v chráme sv. Božie zjavenie, ktorého hlavným účelom
Petra, odkiaľ sme sa pobrali na horu Bla- bolo slávnostné ohlásenie Božej vôle vo
forme dekalogu (desatora Božích priká
hoslavenstíev. Pri prameni rieky Jordán
sme si všetci obnovili krstné sľuby a nasle zaní"). Ústrednú rolu tu hrá Mojžiš. Iba
dovalo mesto, ktoré bolo domovom sv. on sám smel vystúpiť na horu Sinaj, kde
apoštola Petra - Kafarnaum. Úžasným s ním Boh hovoril osamote, zatiaľ čo ľud
počúval obďaleč. M ojžiš tu dostal aj
dojmom na nás zapôsobila Tabga miesto Petrovho primátu a chrám roz ďalšie Božie príkazy, a oznámil ich ľudu.
A toto všetko je nakoniec potvrdené
množenia chlebov a iýb.
Tretí deň pobytu v Izraeli sme využili uzavretím Zmluvy. Teda M o jž iš tu
na krátke kúpanie sa v Mŕtvom mori obdržal hlavné podklady pre náboženský
a zároveň sme m ali m ožnosť vidieť život Izraela. Vyvolený národ chápal tieto
Masadu - ruinu starej Herodesovej pev základné prvky ich náboženstva ako svoje
nosti a jaskyne, kde boli v roku 1946 náj vlastníctvo, ktoré musia vymedziť a brániť
dené Qumránske zvitky pochádzajúce z 2, voči náboženstvu pohanov. Môžeme teda
povedať, že Mojžišova hora a zmluva,
stor. pred Kr. - 2. stor. po Kr.
O polnoci sme sa dostali na izraelsko- ktorá bo la pod ňou uzavretá m ala
egyptskú hranicu. O tretej hodine ráno význam pre zrodenie Izraela: izraelský ľud
sme už stáli na úpätí pohoria Sinaj. Toto mal byť zvláštnym ľudom, nad všetky
divoké skalnaté pohorie, poprerývané ostatné národy, národom svätým. Sinaj
úzkymi hlbokými údoliami, kde zriedka je však aj miestom, kde sa Izrael sprene
veril Bohu a klaňal sa zlatému teľaťu, keď
tečie voda, sa skladá z prahornych
útvarov, z južnej strany pokrytých pies sa M ojžiš zdržal na hore. Tu bol ľud
kovcom, alebo vápencom. Táto posvätná Izraela sčítaný, zorganizovaný, tu boli
krajina bola hneď od počiatku kresťanskej stanovené povinnosti levitov.
Cesta na Božiu horu trvala 3 hodiny,
éry posiata kostolmi a kláštormi, ktoré
z väčšej časti ležia v ruinách. Je zacho pričom pútnikom pomáhali po kamenistej
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a kľukatej ceste beduíni s ťavami. Ešte za
šera sme sa dostali na samý vrch hory.
Všetci sme sa dívali so zatajeným dychom
na lúče vychádzajúceho slnka.
Náhle slnko zalialo celú krajinu a svitol
nový deň. Božia hora zažiarila neopísa
teľným jasotn. Človek si v tejto chvíli
spomenul na zvyk svojich dedov a prade
dov, ktorí pri pohľade na vychádzajúce
slnko zastali, sňali si klobúk z hlavy
a prežehnávali sa.
Pár minút po zrode nového dňa prvé
slnečné lúče pohládzali a zohrievali
premrznutých pútnikov. Zároveň v nás
vzbudzovali neopísateľný zážitok. Božiu
prítomnosť sme však pocítili v plnej miere,
keď sme spolu s otcom biskupom, vladykom Milanom, začali sláviť sv. liturgiu
v otvorenom priestranstve „svätej hory“.
Po sv. liturgii sme sa pomaly presúvali
dole, cestou späť po schodoch, ktoré sa
kľukatili pom edzi skaly a ktoré tak
precízne vytesali ruky mníchov.
Asi o dve hodiny sme zišli ku kláštoru
sv. Kataríny, ktorý je známy objavom
rukopisu Starého zákona v roku 1844
a v roku 1859, pochádzajúceho zo 4. sto
ročia po Kr. (tzv. Sinajský kódex). Po
poludní tohoto istého dňa sme sa ešte
okúpali v Červenom mori, ktoré nám
farebnou pestrosťou rýb pripomínalo
velké akvárium.
Ďalšie dni boli venované hore Tábor,
prehliadke mesta Nazaret, s navštívením
chrámu Zvestovania a deň sme ukončili
obnovou manželských sľubov v Káne
Galilejskej.
Sobota patrila Olivovej hore a mestu
Jeruzalem, kde sme videli Chrám Božieho
hrobu, gréckokatolícky patriarchát, chrám
Zosnutia Bohorodičky. V mestečku Ain
Karem sme videli chrám Navštívenia. Ako
posledné sme navštívili mesto Betlehem,
kde na nás hlboko zapôsobil chrám naro
denia Pána, chrám sv. Jo z e fa a pole
pastierov.
C esta za duchovným poznaním sa
teda skončila. Myslím, že každý z nás si
odnášal vo svojom srdci kúsok Svätej
zeme, či už vedome alebo nevedome.
Plamienok Božej prítomnosti nás totiž
zapálil rovnako ako našich predkov pred
2000 rokmi. Dotyky Božej milosti sme
cítili tak intenzívne, akoby sa v nás stretla,
dotýkala a prehnala minulosť s prítom
nosťou.
Vďaka Ti Pane, že si sa nám opäť
pripomenul, tak netradične a zároveň tak
jednoducho.

M. Timková

160 rokov od smrti prvého prešovského biskupa

Gregora Tarkoviča
Medzi významné osobnosti na prešov skom jazyku a taktiež vydaním kate
skom biskupskom stolci patrí nepochybne chizmu.
Jeh o súkromný život bol v tom to
prvý prešovský biskup Gregor Tarkovič.
V týchto dňoch si pripomíname 160-té o bd obí naplnený skutočne štúdiom.
Vynikal vedom osťam i a poznatkam i
výročie jeho smrti.
Gregor Tarkovič sa narodil 20. novem v štúdiu svätých Otcov. Spamäti ovládal
bra 1754 v Pasike v Berežskej župe na Za závery jednotlivých cirkevných koncilov.
karpatskú. Prvé vedomosti čerpal
v rodičovskom dome, nakoľko
jeho otec bol kantorom a starý
„Kedykoľvek ho niekto
otec gréckokatolíckym kňazom.
stretol, vždy mal v rukách
Už ako chlapec, skôr ako začal
navštevovať latinskú školu, vedel
nejakú knihu. Bol to biskup
spamäti odriekať celý žaltár
dobrého
v staroslovienskom jazyku. Gym
a
nežného
srdca. “
názium vyštudoval v Užhorode.
Bol neobyčajne nadaný, usi
lovný. ale aj nábožný. Dosahoval
vždy vynikajúce študijné výsledky. Po Velkú záľubu mal zvlášť v gréckom a cir
ukončení gymnázia pokračoval v štúdiu kevnoslovanskom jazyku. V roku 1813 sa
filozofie vo Veľkom Varadine. Teológiu stal košickým vikárom a o dva roky na to
absolvoval vo Viedni, kam ho poslal na kapitulným vikárom v Mukačeve. V tejto
štúdia biskup Andrej Bačinský. Ten ho aj funkcii sa zúčastnil na uhorskom sneme
vysvätil na kňaza 1. januára 1779 na a zoznámil sa s vedúcimi osobnosťami
Černečej Hore pri Mukačeve.
Uhorska.
Ako vzdelaný kňaz začal pôsobiť ako
Ked v roku 1815 cisár František I. na
profesor teológie v Užhorode. V roku základe patronátneho práva vytvoril
1793 bol menovaný za farára do Haj- prešovské biskupstvo vyčlenením z roz
dudorogu a následne v roku 1797 sa stáva siahlej mukačevskej eparchie, za prvého
farárom v Užhorode, kde úspešne pôsobil biskupa menoval práve Gregora Tarko
do roku 1803. V tomto roku odchádza do viča. Stalo sa tak 20. marca 1816 (C. Vasiľ:
Budapešti, kde je menovaný za cenzora Gréckokatolíci, Dejiny - osudy - osob
slovanských kníh. Túto funkciu zastával nosti Byzant 2000, str. 103; Schem a
až do roku 1831 a jeho úsilie bolo koru tizmus 1948, str. 17). V nasledujúcich
nované zredigovaním Svätého Písma Sta dvoch rokoch Tarkovič prebýva vo Viedni
rého a Nového zákona v staroslovien a vyvíja úsilie, aby dotiahol kanonický
proces ustanovenia prešovského
biskupstva. To sa udialo 22. sep
tembra v roku 1818 bulou pápeža
Pia VII. Relata semper. Následne
Svätá Stolica potvrdila jeho nomi
náciu na biskupa 26. septembra
1818. Po vyriešení najväčších finan
čných ťažkostí, týkajúcich sa mate
riálneho zabezpečenia novovzniknutého biskupstva, p rich ád za
v novembri 1820 do Prešova. Kňazi
a veriaci ho privítali s veľkou slávou.
Ubytoval sa v kláštore minoritov,
ktorý bol v schátralom stave a mal
sa stať novou biskupskou rezi
denciou.
Na biskupa bol vysvätený 17.
jú n a 1821 v kláštore baziliánov
v Krásnom Brode. Jeho svätiteľom
bol mukačevský biskup Alexej Pócsy.
Následne bol slávnostne in šta 

lovaný v Prešove za účasti členov svojej
kapituly, kňazov a veriacich. Pred novým
biskupom stala veľmi zložitá úloha zorganizovať novovzniknutú eparchiu.
S velkým elánom sa dáva do práce.
Opravuje rezidenciu, zriaďuje biskupskú
kanceláriu, knižnicu a archív. Vo svojich
obežníkoch povzbudzuje kňazov, aby si
statočne plnili svoje povinnosti. Prikazuje,
aby sa dôsledne viedli matriky, ďalej
nariaďuje vedenie pokladničných kníh
príjmov a výdajov. Uvedomuje si ťažké
postavenie jednoduchého veriaceho ľudu,
ktorého odrazom bola negramotnosť, ako
znak absencie základného vzdelania.
P reto zaklad á pod vedením kňazov
cirkevné školy. Vo svojej dušpastierskej
starostlivosti pamätá aj na väzňov a za
jatcov a nariaďuje kňazom, na ktorých
území sú väznice alebo zajatecké tábory,
aby sa starali o ich duchovné potreby.
Biskupovi Tarkovičovi, ako skutočne
vzdelanému pastierovi, veľmi záležalo,
aby jeho kňazi boli duchovne a vedo
mostne na patričnej úrovni. Nakolko
biskupstvo vo svojich počiatkoch nemalo
prostriedky na založenie vlastnej teolo
gickej školy a seminára, pričinil sa velkou
mierou o založenie a zveľaďovanie bis
kupskej knižnice, ktorá sa stala zdrojom
pre vedomostno-teologický rast kňazov.
Od svojho priateľa Jana Kováča z Buda
pešti dostáva vzácny dar - 1 200 zväzkovú
bibliotéku.
Posledné roky biskup Gregor Tarkovič
vyčerpaný m nohým i úsiliam i, ktoré
súviseli s organizáciou novovzniknutého
biskupstva prežíva v utiahnutosti od
verejného života. Riadenie eparchie
zveruje vo velkej miere do rúk svojich
tajomníkov. Sám sa oddáva svojej velkej
záľube a to štúdiu. Jeho súčasník Alexan
der Duchnovič o ňom podáva svedectvo:
„Nebol človekom praktickým, ale teore
tickým, túžiacim po stále väčšom poz
naní. Rád sa oddával štúdiu bohoslovec
kých kníh. Kedykoľvek ho niekto stretol,
vždy mal v rukách nejakú knihu. Bol to
však biskup dobrého a nežného srdca.“
Z om iera 16. ja n u á ra v roku 1841
v Prešove a je pochovaný v krypte v kated
rále. Jeho život bol naplnený mnohými
úsiliami pre dobro gréckokatolíckej cirkvi
a preto mu patrí čestné miesto v rade
prešovských biskupov.

P. Šturák
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Malá poradňa

Žijem s Ježišom?

PRÁVO
Každý človek si kladie otázky o svojej
viere, cirkvi, obrade a mnohokrát na nich
nenachádza odpoveď. Preto ľudia študujú
posvätnú teológiu, preto čítajú náboženské
knihy a časopisy. Hľadajú odpovede na
svo je otázky. Je to v člo ve ku - jeh o
zvedavosť a s ila kráčať stále dopredu.
Hľadať a nachádzať.
Keďže Vaše lis ty , ktoré nám p riš li
v priebehu roku 2000, obsahovali podobné
otázky, rozhodli sme sa zaviesť túto rubriku.
V nej Vám budeme prinášať odpovede na
otázky, ktoré položíte. Svoje otázky môžete
zasielať na adresu redakcie (SLOVO poradňa, PO.Box 204, 080 01 Prešov),
a le b o z a te le fo n o v a ť č i z a fa xo v a ť na
telefónne číslo 091 / 77 333 23. Ak Vás
táto rubrika bude zaujímať, budeme sa ňou
zaoberať po celý rok 2001. Preto Vás
vyzývam e, aby ste , ak c h c e te p o ču ť
odpoveď, položili aj otázku. Tešíme sa na
ňu.

DO AKEJ CIRKVI PATRÍM?
Krstom sa človek včleňuje do Kristovho
tela, stáva sa súčasťou Božieho ľudu. Tým
je účasný poslania, ktoré Boh zveril Cirkvi,
aby ho plnila vo svete. Táto Cirkev existuje
v Cirkvi katolíckej, spravovanej nástupcom
Petra a biskupm i v spoločenstve s ním.
(CCEO, can. 7). To neznamená, že veriaci
pokrstení v inej cirkvi, ktorá nie je v plnom
spoločenstve s katolíckou cirkvou, nie sú
našimi bratmi a sestrami v Kristovi. Avšak
pri týchto nekatoiíkoch sa vyžaduje viera
v Krista a riadny krst. Plná jednota znamená
spojenie sa s Kristom vo vyznaní viery,
sviatostiach a cirkevnom úrade. V rámci
katolíckej cirkvi existujú dve veľké skupiny
obradov - východná a západná. V západnej
skupine je dom inantným obradom rímsky
- latinský, pričom m im o neho existujú
alebo e x is to v a li ešte ď alšie š ty ri. Vo
východnej je obradov oveľa viac. Delia sa
do skupín. My patríme do Antiochijskej
skupiny západosýrskeho typu. Náš d o 
m o vs k ý o b ra d je b yz a n ts ký , p rič o m
hovorím e aj o b yza ntsko -slova nskom ,
a le b o b yz a n ts ko -s lo v e n s k o m obrade.
Takže každý riadne pokrstený gréckokatolík
na Slovensku byznávajúci Krista je členom
katolíckej cirkvi byzanstkého obradu.

i9 -
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Na chvíľu sa zastavím, pozerám okolo
seba a pozorujem. Pýtam sa: „Kto som,
čo tu robím, má to zmysel? Veď všetko
tak rýchlo plynie, každý sa niekam
ponáhľa, snaží sa niečo dokázať. Túžime
niečo dokázať, byť zdraví, mať dostatok
peňazí, žiť si pokojne. Aké by to bolo
krásne, poviem si. Snažíme sa, pracu
jem e, len aby všetko bolo tak, ako si
prajeme. Tu prichádza prvý úspech, moje
postavenie sa dvíha, myslím si, mám sa
dobre, veď mi nič nechýba. Ale čo to?
Vidím, že so mnou kráča i bolesť, nešťas
tie, choroba, smrť. Prečo to tak musí byť?
Veď mám všetko a predsa nie som šťas
tný!“ A tak stojím a hľadám.
Takéto otázky sú dnes typické pre
človeka, ktorý hľadá zmysel svojho života.
Ak sa pozrieme na to bližšie, človek, ktorý
má všetko, na prvý dojem musí vyzerať
šťastne. Ale jeho vnútro je mnohokrát
prázdne. Zisťuje, že radosť, ktorú mal
z toho všetkého, je preč. Raz som iba tak
listoval istý časopis. Nemal som ho chuť
čítať, ale jedna myšlienka ma tam veľmi
oslovila: „Náš život nemôže byť vždy plný
radosti, ale môže byť plný lásky.“ (Thomas Morus).
Vtedy som si uvedomil, aká je to
hlboká myšlienka. Náš život je sprevá
dzaný mnohými krížmi, ktoré nám bránia
byť stále veselí. Ale ako potom môžem byť
plný lásky, ak srdce mám plné bolesti?
Vynára sa tu ešte jed n a otázka. Č o
v dnešnom svete znamená láska, alebo čo
je to láska? Odpovede na tieto otázky sú
rôzne, ale jedna je zo všetkých najkrajšia:
„ Boh je láska “ (1 Jn 4 ,1 6 b ). „ Čo je láska,

poznali sme z toho, že on položil za nás
svoj[život“ (1 Jn 3, 16).
Ano, Boh je láska, pretože on miluje
bez rozdielu. On ma ľúbi takého, aký som.
On vie, že z prachu som stvorený, že som
slabý a stále mi od pustí ak ho o to
s pokorou požiadam. Náš Pán je milo
srdný a milostivý, hovorí nám sv. Pavol
v Jakubovom liste. Aké je úžasné žiť
s Ježišom . Vedieť, že je stále pri mne.
S istotou sa môžem o Ježiša oprieť ako
o velkú skalu, o ktorej som presvedčený,
že sa nepohne. Vyžaduje to síce veľa,
pretože Ježiš chce všetko, chce celé moje
srdce aj s tými zadnými dvierkami, ktoré
si častokrát ponechávam zatvorené. On
ide stále so mnou, či sa radujem, alebo
cítim bolesť. A práve v čase utrpenia ma
nesie na svojich ramenách. Ježiš chce byť
so mnou, pretože ma miluje. On stále

trpezlivo klope a čaká, kedy ho pustím do
svojho srdca.
Ježiš nás miluje a chce nám pomáhať,
stačí mu len dôverovať. Príbeh, ktorý
rozprával Gino Visentin otec kresťanskej
rodiny, sa skutočne stal. Svedčí o svojom
m im oriadne d ram atickom okamihu
života, v ktorom zakúsil silu modlitby
a živú, stále aktuálnu prítomnosť Ježiša.
Dňa 3. 3. 1990 sa jeho sedemnásťročný
syn vydal s niektorými svojimi priateľmi
na „púť“ do Fontivany. O 23. hodine
nebol ešte doma. Rodičia naňho netrpez
livo čakali, keď tu zrazu zazvonil telefón.
Sused im oznámil, že ich syn mal ťažkú
autonehodu a leží v nem ocnici kvôli
problémom s jednou nohou. Otec sa
bleskovo pobral na pohotovosť, kým
manželka musela ostať s deťmi. Celou
cestou vzýval o pomoc Boha a Pannu
Máriu. Len čo došiel do nemocnice, bolo
mu oznámené, že stav chlapca je veľmi
vážny a je v hlbokej kóme. „Zo všetkých
síl som ho zveril Pánovi“, svedčí otec.
Cítil, že iba on mu môže pomôcť. Aj keď
nasledujúcich šesť dní bolo veľmi ťažkých,
nestrácal nádej. Veľká rana prišla, keď im
primár 9. marca vysvetlil vážnosť situácie
týmito slovami: „Nemôžete chcieť odo
mňa nemožné. Môžete ísť za čarodej
níkmi, či za kým chcete, ale on je už
v rukách Pánových.“ Celí zdrvení sa vrá
tili domov. V ničom inom nevideli výcho
disko, iba v modlitbe a úplnej dôvere
v Pána. Pomoc v modlitbe našli v jednej
komunite v Camparme. Predstavený kňaz
ich vzal pred nádherný kríž spolu s obra
zom Panny Márie, kde sa modlili. Keď tu
zrazu, v modlitbe počuli: „Choďte po
kojne domov, váš syn žije, čoskoro sa
prebudí a bude zdravý.“ Uverili týmto
slovám a bez najmenšieho zaváhania sa
vrátili domov. Ráno 14. marca im dok
torka vyšla oproti so slovami: „V živote
som sa nestretla s takouto prudkou
zmenou.“
Zázrak? To nech už posúdi každý sám.
Ale jedno môžeme s istotou povedať.
Je ž iš žije a je stále verný. Takýchto
príbehov je veľa. Aj keď nie stále je niekto
telesne uzdravený. Boh pozná naše srdcia
a vie, čo je pre nás najlepšie. On je vo
svojich slovách verný. Preto mu odov
zdajme všetko a verme mu. Pretože: „Boh

je láska; a kto ostáva v láske, ostáva
v Bohu a Boh ostáva vňom“( 1 Jn 4 ,1 6b).
P. Gavala

šiel s kam arátm i si
posedieť. Keď som sa
vracal domov, v pov
znesenej nálade, boli
z toho hádky a tichá
dom ácnosť. Š tv o r
ročná Simonka a šesťročný Patrik len po
zerali, čo sa to deje. Priznám sa, deti sa
ma báli. Až raz. Náhla nevoľnosť, odpa
dol som na pracovisku. Prebral som sa
v nemocnici. Po vyšetrení mi ošetrujúci
lekár oznámil, že mám cirhózu pečene
a vysoký krvný tlak. Bol som
z toho prekvapený. Veď ne
mám ani tridsať rokov. Na ne
mocničnom lôžku som uva
žoval. V akej situácii sa teraz
nachádzam ? M ám vyso
koškolský diplom. Prečo roz
bíjam svoju vlastnú rodinu?
Keď som sa vrátil domov,
bol som rozhodnutý nepo
kračovať v starom spôsobe ži
vota. Len z časti sa mi to
darilo. Ale tohto roku v sep
tembri vyhlásil duchovný otec
trojdňovú duchovnú obnovu.
Tak som sa rozhodol, že spolu s man
želkou pôjdeme. Až tu som si uvedomil
svoju závislosť na alkohole. Boh spravil
prvý krok ku mne, že ma našiel, lebo ma
miluje. Tu som sa rozhodol povedať
s mýtnikom: „Bože, buď milostivý mne
hriešnemu.“ Ježiš, chcem, aby si bol jediný
môj Spasiteľ.
Odovzdal som tento môj problém
Ježišovi. Prosil som o modlitbu za oslo
bodenie od alkoholu. Keď sa za mňa prí
tomní modlili, slzy ľútosti naplnili moje
vnútro. Potom nasledovala svätá spoveď
a sväté prijímanie. A ja som zrazu zistil,
že nepotrebujem alkohol, ale Ježiša.

Prebudenie

Každý rok sa v našej rodine pred sviat
kami pokoja a lásky opakuje to isté. Ner
vozita a zhon. Betlehem v našej rodine ne
funguje. Nejdeme spolu s betlehemskými
pastiermi do betlehemskej jaskyne pozrieť
sa, čo sa stalo. Nejdeme spolu s mudrcami.

aby sme sa poklonili Božiemu Dieťaťu
a odovzdali dary. Ostávame spolu s He
rodesom, veľkňazmi a učiteľmi Zákona, aj
ked sme dobre informovaní o jedinečnej
udalosti, ktorá sa stala.
Ostávame pri bohatom vianočnom
stole, nádhernom stromčeku a drahých
darčekoch. Ale chýbajú tam jasle a v nich
Božie Dieťa.
Vyhovárame sa, že žijeme v takom
čase. Všetko sa zdražuje. Doba je zlá.
A tak permanentne kritizujeme, hneváme
sa a nadávame. Ked nám niekto povie
inak, hneď hádžeme po ňom kamene,
kamene zloby a nenávisti.
No a čo, ked v podniku niečo ukrad
nem, veď musím z niečoho žiť. Som neza
mestnaný, beriem podporu, ale „načierno“
pracujem. Vraj, že je to hriech? Že sa
súdim so susedom o dva metre plotu už
roky? Veďja mám predsa pravdu. Kde by
som bol, keby som všetko prepáčil? Mu
sím mať široké lakte, len tak dosiahnem
úspech v živote. A potom? Pred Vianocami
sa vyspovedám... A z roka na rok sa
čudujem, že mám pokazené Vianoce a Bet
lehem nefunguje v našej rodine. Veď čas,
v ktorom žijem, je doba milosti.

„Veďzjavila sa Božia milost ná spásu
všetkým ľuďom“ (Tit 2, 11).
Dnes chcem otvoriť dvere do našej ro
diny a povedať, že skutočne sa zjavila Bo
žia láska v našej rodine, lebo sme počuli
klopanie pocestných Jozefa a Márie a ot
vorili sme im dvere. Tak sa v našej rodine
narodil Ježiš.
V podniku, v ktorom pracujem máme
dosť často oslavy. Dôvod sa vždy nájde.
Stávalo sa, že po pracovnej dobe som odi

Na pracovisku sa naďalej oslavuje, ale
ja si dám len minerálku. Všetci sa čudujú.
Vraj som fajnovka. Veď aj oni sú kresťania.
No a čo, keď si vypijú?
Hovorím im: „Ja som sa prebudil zo
strašného sna - pliagy alkoholizmu. Pil
som. lebo som potreboval naplniť svoje
prázdne srdce a prázdne kresťanstvo. Ale
teraz je to inakšie. Po duchovnej obnove
chcem žiť tak, ako má žiť každý pokrstený.
Nerobím nič mimoriadne. Prečo sa ču
dujete? Ze pristupujeme k sviatosti zmie
renia na prvé piatky, že raz do týždňa sa
stretávame v cerkvi na modlitebnom stret
nutí. Veď teraz sa ma moje deti neboja,
ale čakajú na mňa s radosťou. Náš dom,
v ktorom boli nadávky a urážky, sa zmenil
na dom modlitby.
Aj na tohtoročné Vianoce sa pripravu
jeme, žijeme v radostnom očakávaní, lebo
sa nám narodil Spasiteľ. Spolu s pas
tiermi a mudrcami sa ponáhľame do Bet
lehema nášho srdca, kde nachádzame
najkrajší dar Vianoc - Emanuela, s kto
rým chcem prežiť každý deň a žasnúť nad
tým, aké veľké veci robí v našej rodine.
Chceme náš rodinný život budovať na Je 
žišovej pravde a jeho prísľuboch.“
„Ďakujeme ti, Ježišu, že si vstúpil do
našej rodiny s Božím pokojom a uzdra
vením.“ Viem. aké je ťažké prekonať se
bectvo a na trón svojho srdca dať Ježiša,
aby vládol nado mnou. Ale Ježiš prišiel,
aby nám dal život v hojnosti a ja chcem
žiť ako kráľovské Dieťa. Len ked je Ježiš
vo mne živý a skutočný, môžem ho po
núknuť vo svojom okolí a prostredí, kde
žijem. Verte mi, po tejto duchovnej obnove
v septembri, som začal sláviť Vianoce
a vianočná radosť je stále v mojom srdci.

Ján Karas

Ako sa volá prikrývka hlavy gréckokatolíckeho biskupa?
MITRA
Pomenovanie tejto prikrývky hlavy
pochádza z gréckeho slova mitra, resp.
mitree, čo znamená veniec na hlavu.
Pôvodne označovala cisársku hodnosť
a moc. Je okrasou cisára-kráľa a ako taká
sa nachádza aj na ikone Pantokratora Krista Vševládcu. Nakolko biskup predsta
vuje Krista Kráľa, nosí aj on toto cisárske
označenie. Zároveň však pripomína aj
tŕňovú korunu Ježiša Krista. Jej pôvod je
však oveľa starší - siaha až do starozákon
ných čias. Velkňaz ako aj kňazi už od
M ojžiša nosia ako prejav svojej hodnosti
prikrývku hlavy. Do liturgie Nového
zákona sa podľa všetkého dostala už
v apoštolských časoch, najneskôr však za
vlády rímskeho cisára Konštantína
Velkého.
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Jubilejná konferencia Sestier služobníc
„Široko, naširoko otvorte dvere Kris
tovi! “Svätýjubilejnýrok sa vyznačuje me
ditáciami o dverách. Sú znakom volania
k obnove, pripravenosti a otvorenosti pre
druhú osobu, znakom prechodu od jednej
skutočnosti k druhej, od hriechu k milosti.
Preto sa stali ústrednou témou Jubilej
nej konferencie Sestier služobníc Nepoš
kvrnenej Panny Márie, ktorá sa konala od
1. do 15. októbra 2000 v Generálnom
dome v Ríme. Zúčastnili sa jej generálna
rada a provinciálne predstavené: s. Dženis
Soľuk - generálna predstavená, s. Egídia
Pastuch - zástupkyňa, s. Regina Mitrová
- radkyňa, s. Kristína Sirotínska - rad
kyňa, s. Lubov Staržinska
- radkyňa, s. Bernardeta
Ivankiv- sekretárka; pro
vinciálne predstavené:
s. Marta Kozák z Ukra
jiny, s. Ju n ia Kunanec
z Kanady, s. Rozália Paraščuk z Brazílie, s. Mi
chaela Jachymovič z USA,
s. Sofia Lebedovič z Poľ
ska, s. Ignácia Fiľakovská
zo Slovenska, s. Nadá Vorotňak z Juhoslávie a s. Efrozínia Lukava z Argen
tíny.
Cieľom stretnutia bolo
hlbšie preniknúť do našej
kongregácie, preanalvzovať minulosť, vidieť reálnosť v sú
časnosti a naznačiť cestu do budúcnosti.
Nuž dnes, na zlome dvoch tisícročí,
v našom zložitom a protirečivom svete, je
potrebné veľmi starostlivo uvažovať
o tom, aká bude kongregácia zajtra. Tejto
témy sa dotkla generálna predstavená vo
svojom vstupnom slove pri otvorení
konferencie. „Svet sa stále hýbe, nič nestojí
na mieste. Každá z vás je nezmazatelňou
časťou Božieho diela, z ktorého sa skladá
Kristovo telo. Aj dnes, keď sa svet stáva
stále viac zmaterializovaným, ľudia okolo
nás stále viac potrebujú svedkov prav
divého kresťanského života, radikálneho
nasledovania Krista a opravdivého života
podľa Evanjelia. Preto je potrebné nájsť
si čas v samote a v tichu, aby sme počuli
k čomu nás Boh volá dnes. To, že sa
stretnutie koná v Jubilejn o m roku je
zvláštnou Božou milosťou. Dáva nám
príležitosť, aby sme sa bližšie poznali,
podelili sa so svojim i skúsenosťami,
vzájomne sa podržali, učili sa jedna od
druhej. Nezáleží na tom, že každá z nás
žije v iných podmienkach, máme podobné
zážitky a sm erujem e k istém u cieľu

a spoločnými silami budujeme Božie
kráľovstvo v konkrétnej kultúre, kde sa
nachádzame. Dnes je zvlášť potrebné
obracať pozornosť na prvé spoločenstvo
služobníc, na úctyhodnú Jozafatu Hordaševskú, aby sme obnovili prvotnú
horlivosť v našich spoločenstvách.
Veľmi d ôležitou otázkou dnes je
identita rehoľnej inštitúcie. Preto o. Fabio
Čiardi, oblat. Nep. P. Márie, odprednášal
obsažnú, hlboko duchovnú prednášku na
tému: „Identickosť a charizma.“ Vo svojej
prednáške dal mimoriadny dôraz na du
chovnosť a charizmu rehoľnej inštitúcie,
zvlášť našej kongregácie. Poukazujúc na

skutočnosťou vo svojej práci, spôsobom
života v jednotlivých rehoľných pro
vinciách. V každej z nich existuje iná
realita, spôsoby a metódy práce s ľuďmi,
zodpovedajúce podmienkam tej-ktorej
krajiny.
Okrem zasadaní, účastníčky Jubilejnej
konferencie sa zúčastnili na slávnostných
obradoch pri príležitosti Jubilejného
roka. Prvý deň svojej prítomnosti v Ríme
sa zúčastnili na slávení Veľkého jubilea
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v Sobore sv. Sofie, spolu s početnými pút
nikmi, ktorí prišli na oslavy z Ukrajiny.
Z účastnili sa aj na svätej liturgii so
Svätým Otcom, počas ktorej
zasvätil svet Najsvätejšej Boho
rodičke. Okrem toho boli na
oso b n ej audiencii u „hlavy
Cirkvi“, prechádzajúc cez sväté
dvere v rímskych bazilikách
zoznám ili sa s historickými
miestami a architektúrou „Več
ného mesta“. Jeden deň zasvä
tili modlitbe a odproseniu za
milosť kongregácie. Tento deň
bol duchovnou obnovou, dňom
poďakovania Pánovi, ktorý
„nehľadiac na naše previnenia“,
milosrdne sa skláňa „nad núdz
nym človekom“, aby mu da
roval svoju lásku.
Stretnutie sa ukončilo sláv
dokumenty Cirkvi známych autorov,
nostnou modlitbou v kaplnke generál
podčiarkol, nakoľko dôležitým je uve
neho domu. Počas prednesenia modlitby
domiť si svoju úlohu, aby sme nezávisle
za každú provinciu osobitne, sestra
od zmien v spoločnosti, zostali verní
Dženis Soľuk, generálna predstavená,
svojim zakladateľom.
odovzdala každej predstavenej provincie
Príčinou existencie rôznych rádov
ikonu ich patróna a požehnala novej misii
a k on g reg ácií je in šp irá cia Svätým
v Cirkvi i kongregácii. Uzatvárajúc Jubi
Duchom toho alebo iného zakladateľa.
lejnú konferenciu povedala: „Teraz keď
Tiež D ruhý vatikánsky koncil p od 
odchádzate domov, nech Boh bude s va
čiarkuje, že zakladatelia otvárajúc svoje
mi, drahé sestry; nech ide s vami, aby vám
rehoľné rodiny, konali pod vplyvom
ukázal cestu; nech ide za vami, aby vás
Svätého Ducha, ktorý je stále prítomný
povzbudzoval; nech ide vedľa každej ako
v Cirkvi, a ktorý vykonávajúc svoje posla
priateľ; nech bude nad vami ako och
nie, zvnútra obnovuje M ystické Telo
ranca, a nech bude vo vašom vnútri ako
darca pokoja. Posielam e Vás domov
Kristovo. Rôzne inštitúcie sú výrazom
naplnené Svätým Duchom. Drahé sestry,
tvorivosti a plodnosti Svätého Ducha.
Otec Dionizius Lachovič, generálny
choďte v mene Otca, i Syna i Svätého
predstavený o. baziliánov vo svojich
Ducha. Amen.“
prednáškach predstavil N ajsvätejšiu
Každý deň stojí pred nami dôležitá
Trojicu ako vzor zasväteného života,
úloha; otvoriť svoje srdce pre pôsobenie
Svätého Ducha, ktorý „tvorí všetko nové“
a tiež rozobral otázku identity kon
a stále povzbudzuje k oddanosti a pripra
gregácie vo Východnej Cirkvi.
V
priebehu konferencie boli rozobraté venosti odpovedať na Pánovo pozvanie,
rôzne témy, čo sa týka duchovného
a tak vykonať svoje poslanie v Kristovej
Cirkvi.'
a spoločného života, administratívy,
vedenia, formácie, apoštolátu, povolania.
Provinciálne predstavené sa delili so
Sr. Regina Mitrová, SSNPM

Snímka: archív autorky
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Hlas zJuhoslávie
Volby 2 4 .9 .2 0 0 0 a najmä udalosti z 5.
októbra boli príčinou zmeny politického
režimu v Juhoslávii. Namiesto ľavicových
strán Socialistickej strany Srbska (Socijalisičnej partiji Serbiji SP S) a Juhoslo
vanskej združenej ľavice (Juhoslavjanskej
udruženej ľavici) prevzala moc Demo
kratická opozícia Srbska (Demokratična
opzicija Serbiji DO S). Práve tento fakt
viedol k velkým zmenám v krajine. Nie sú
to len personálne zmeny vo vedúcich
pozíciách, ale ide predovšetkým o zmeny
ideologické. Do inej roviny sa dostali
vzťahy s biskupmi, m enia sa vzťahy
k štátom západnej hemisféry, vzťahy
v samotnej Juhoslávii, ktorá sa začína
otvárať svetu.
Predvídajú sa i zmeny v postavení
Cirkvi v Juhoslávii. Rokovania s pred
staviteľmi štátnej moci už začala srbská
pravoslávna cirkev. Nová vláda sa zdá byť
pripravená dať Cirkvi to, čo hľadá.
V prvom rade je to napravenie krívd, ktoré

Duchovná obnova

utrpela Cirkev od doterajších režimov, ako
aj konanie bohoslužieb tam, kde to dosiaľ
nebolo možné. Patriarcha Pavol v mene
srbskej pravoslávnej cirkvi prezentoval
stanovisko Cirkvi. Zdôraznil potrebu
rozšírenia náboženstva do škôl, kasárni,
nemocníc, väzníc... pretože i tu žijú veriaci
ľudia, ktorí potrebujú duchovnú pomoc
a útechu. Je povinnosťou Cirkvi, aby cez
náboženskú výchovu formovala v školách
budúcich občanov. Cirkev žiada, aby jej
bolo vrátene všetko, čo jej bolo po druhej
svetovej vojne odňaté a znárodnené budovy, pozemky a iný hmotný a neh
motný majetok. Krajina potrebuje naplniť
tieto požiadavky Cirkvi. Prispieva k tomu
aj nový prezident Dr. Vojislav Koštunica,
praktizujúci kresťan. Pred Cirkvou stojí
velká úloha - pripraviť odborníkov pre
svoje nové ciele: katechétov, vojenských
kaplánov, duchovných pre nemocnice
a väzenia.

Roman Miz

Slávenie sviatkusv. Mikuláša vBardejove
V Gréckokatolíckom chráme sv. Petra liturgie slova o. Pavla C han áth a do
a Pavla v Bardejove sa uskutočnilo dňa posunkovej reči.
10. 12. 2000 tradičné slávenie sviatku sv.
Prostredníctvom o. Pavla Chanátha
Mikuláša sluchovo postihnutými ve sluchovo postihnutí rodičia dostávajú
riacimi.
cenné rady do života, najmä v otázkach
Spoločenstvo mladých M aranatha výchovy detí.
zabezpečilo program, ktoiý oslovil nielen
Po skončení slávnosti sa všetci rozchá
deti, ale i sluchovo postihnutých rodičov. dzali s úmyslom opäť sa stretnúť a s cie
Moderátorom slávnosti bol o. Mgr. ľom stále viac spoznávať Ježiša Krista.
Rastilav Daňo, správca gréckokatolíckej
farnosti Geraltov, ktorý tlmočil slávenie
veriaci z Bardejova

V
dňoch 24. - 26. 11. 2000 tohto roku
sa v Ríme konal svetový kongres apoštolátu
laikov. V katolíckych farnostiach na Sloven
sku sa mali konať duchovné obnovy pre
laikov na tému apoštolskej exhortácie:
„Christifideles laici“.
Vo farnosti Fulianka, v stredu v rámci
homílie pri svätej liturgii, správca farnosti
o. František Fedor vysvetlil zmysel duchov
nej obnovy a rozobral hlavné body apoš
tolského listu CHL. Vo štvrtok po sv. liturgii
bola prednáška o aktívnej účasti v pastorácii
farnosti pre mužov, ženy, starých a chorých.
V piatok bola prednáška zameraná na
deti, mládež a ich poslanie apoštolátu.
I
ked diskusia bola skromná, účastníc
si uvedomili svoje poslanie v Cirkvi a kon
krétne vo farnosti.
Duchovná obnova vyvrcholila v sobotu
25.11.2000 púťou do Lutiny kvôli získaniu
jubilejných odpustkov. V programe púte bol
spev Akatistu k Presvätej Bohorodičke a sv.
liturgie v bazilike minor. V homílii hosť
farnosti o. Mgr. Anton Pariľák poukázal na
úlohu laikov - dosiahnúť svätosť vo svete
a žiť v dôvernosti s Bohom. Všetci pútnici
pristúpili k sviatostiam a tak splnili pod
mienky pre získanie jubilejných odpustkov.

G. Matejovská

Stretnutie s vojakmi
Tradičné predvianočné stretnutie
veliteľa posádky plk. gšt. Ing. Jaroslava
Vývleka s predstaviteľmi cirkvi regiónu, sa
u sk u to čn ilo v sále m echanizovanej
brigády v Prešove 14. decembra o 10.
hodine. G réckokatolícku cirkev z a s
tupoval prešovský diecézny biskup Mons.
Ján Hirka.

-mp-

Radosťv Rakovci nad Ondavou
V
evanjeliu podľa Jána (JN 15,1-11) z iných miest. Pán Ježiš znova ukázal, že
môžeme čítať, ako Pán Ježiš rozpráva nás má rád. Gréckokatolíckym veriacim
o sebe ako viniči a nás prirovnáva z Rakovca sa totiž od júla 1998 podarilo
k ratolestiam. Povzbudzuje nás, aby s jeho pomocou a s pomocou mnohých
sme zostali v ňom, lebo bez neho dobrodincov tak pripraviť nový chrám, že
nemôžeme nič urobiť.
vnedeľiu 12. novembra v tomto Ju b i
Život s Ježišom je to najkrajšie, čo lejnom roku 2000 najdôstojnejší otec
človek môže na tomto svete zažiť. Pán biskup Mons. Milan Chautur posvätil
Ježiš nám podobenstvo o viniči nepo v ňom prestol - oltár.
vedal len tak. On nám chcel tým
Bola to nádherná slávnosť, o to väčšia,
ponúknuť pravú radosť. Svedčia o tom že predtým v sobotu začali otcovia
jeho slová, ktorými končí stať o viniči: redem p toristi z M ich alo v iec v te jto
“Toto som vám povedal, aby vo vás ondavskorakovskej farnosti sväté misie.
bola moja radosť a aby vaša radosť Od nedele sa veriaci stretávali pri počú
bola úplná.”
vaní Božieho slova a slávení Eucharistie
Kúsok z tejto radosti mali možnosť už v novom chráme. Nádherný zážitok
zakúsiť aj obyvatelia obce Rakovec nad majú mnohí z krížovej cesty po dedine
Ondavou a tiež Moraván, Lučkoviec, v stredu večer a z obnovy manželských
Nižného Hrušova, Poše a možno aj sľubov v piatok. Samozrejme aj ostatné

misijné dni boli poznačené úprimnými
slovami otcov Jozefa Jurčenka a Antona
Vrbovského, úprimnými svätými spove
ďami a túžbou začať nanovo žiť pre Pána
Ježiša.
Keď sa v nedeľu 19. novembra 2000
tieto krásne a radostné dni končili, mnohí
boli dojatí.
Vďaka Ti, Pane Ježišu, za radosť, ktorú
si nám daroval cez nový chrám! Vďaka
Ti, za jeho dobrodincov! Vďaka za radosť
darovanú nám cez sväté misie! Vďaka Ti,
za o tco v m isionárov! Vďaka Ti, za
otvorené duše pre Teba!
Nech misijný kríž postavený pred nový
chrám na záver misií, nám stále pripo
mína, že je dôvod radovať sa!

o. Milan Mojžiš
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Velké jubileum
divadla
Slávnostným predstavením inscenácie
Miroslava Košického Stopy slova a písma
(dramatizácia Starého a Nového zákona)
vyvrcholilo slávenie Jubilea divadla na
Slovensku v Spišskom divadle v Spišskej
Novej Vsi a poslednej jubilejnej akcie
v roku 2 000. Riaditeľ divadla Jo z e f
Lapšanský privítal na tejto slávnostnej
udalosti generálneho vikára spišskej
diecézy Já n a Zentka, tajom níka te o 
logického inštitútu v Spišskom podhradí
Juraja Spuchľáka a diecézneho vikára
prešovskej diecézy Mareka Pribulu. Na
tomto predstavení sa zúčastnil tiež štátny
tajomník Ministerstva kultúry Miroslav
Gacík, primátor mesta Spišská Nová Ves
a ďalší predstavitelia kultúrneho, spolo
čenského i duchovného života. Po sláv
nostnom predstavení, ktorému predchá
dzala sv. omša, ktorú v dopoludňajších
hodinách slúžil spišský diecézny biskup
a predseda K BS Mons. František Tondra
v miestnom farskom chráme, sa v klube
Spišského divadla uskutočnilo spoločen
ské stretnutie tvorcov inscenácie s hos
ťami slávenia jubilea.

-mp-

Otec biskup Ján
Hirka predstavil
nového niaditelá

Sviatosť Myr opomazania
Celoslovenská
v Jakubanoch
jubilejná slávnosť
Nepoškvrneného
počatia Panny Márie

V milostivom roku 2 .1 2 .2 0 0 0 sav na
šom farskom chráme sv. apoštola Petra
a Pavla v Jakubanoch uskutočnila jedi
nečná slávnosť. V tento deň sme 18 detí
a 5 dospelí prijali sviatosť myropomazaV
rámci akcií konaných pri príležitosti nia. Túto sviatosť v zastúpení otca bis
Jubilejného roku 2000 bol do rímskeho kupa Jána Hirku, nám udelil generálny
i celoslovenského kalendára zaradený aj vikár o. Já n Zavacký za účasti kňazov
sviatok Nepoškvrneného počatia Pre nášho dekanátu a veriacich našej farnosti.
svätej Bohorodičky, ktorý pripadá na Na túto slávnosť sme sa pripravovali tri
8. decembra. V chráme sv. proroka Eliáša mesiace. Duchovní otcovia našej farnosti
v Sečovskej Polianke sa 9. decembra o. Peter Vansač a o Peter Tkáč nám pos
stretli mnohí veriaci obidvoch katolíckych tupne vysvetľovali jednotlivé pravdy viery,
obradov spolu so svojimi kňazmi a bis sviatosti a prikázania. Veľa nám hovorili
kupským vikárom o. Pavlom Repkom, o Svätom Duchu a o jeho prejavoch vo
ktorý v zastúpení a z poverenia otca
Svätom Písme, o pôsobení v každom čase
biskupa slúžil slávnostnú sv. liturgiu, a v každom človeku, ktorý má dobrú vôľu.
ktorej predchádzala modlitba sv. ruženca. Tejto milej slávnosti predchádzala troj
Po sv. liturgii zaznel Akatist k Presvätej dňová duchovná obnova pre celú našu
Bohorodičke, ktorý spievali tri gréc farnosť na témy: Hriechy proti Svätému
kokatolícke zbory - Zbor biskupa P.P. Duchu, Svätý Duch zostúpil na apošto
G ojdiča z Čemerného, Chryzostomos lov, Svätý Duch a jeho pôsobenie v nás.
z Vranova a domáci chrámový zbor. Do Počas konania duchovnej obnovy pred sv.
tejto nádhernej mariánskej modlitby sa liturgiou sme mali Akatist k Svätému Du
však zapojili aj všetci prítomní veriaci.
chu. Celá príprava vyvrcholila v spomí
naný deň, keď cez pomazanie kryzmou
-mp- sme prijali dary Svätého Ducha na posil
nenie a rozvoj nášho duchovného života.
Tento deň ostan e navždy v našej
pamäti.

Zakončenie
jubilejného roka

Pre celý katolícky svet je slávnosť Zjave
nia Pána - 6. január 2001 aj zakončením
jubilejného roku 2000, ktorý sa v tento deň
Prvý ponovoročný pracovný deň 2. ja  skončil zatvorením Svätej Brány v Bazilike
sv. Petra v Ríme. Tento dátum ukončenia
nuára prijal prešovský biskup Mons. Ján
Hirka šestnástich koledníkov D obrej Jubilejného roka ustanovil pápež Ján Pavol
noviny z prešovskej farnosti, ktorí pred II. v bulle Incamationis mystérium. V partiviedli krátky vianočný program spojený kulárnych cirkvách bolo toto ukončenie
s vinšovaním a medzi zamestnancami večer predchádzajúceho dňa. Aj v prešov
skej katedrále sa ukončenie Velkého jubilea
biskupského úradu vykonali zbierku.
V
tento deň tiež diecézny biskup 2000 uskutočnilo v Predvečer Bohozjavenia
predstavil a uviedol do úradu nového 5. januára 2001. Základným obradom
riaditeľa Gréckokatolíckeho biskupstva ukončenia Jubilejného roka bolo slávenie
v Prešove Mgr. Františka H anobila a zá Eucharistie v katedrálnom chráme. Svätej
roveň sa poďakoval predchádzajúcemu liturgii predsedal otec biskup Mons. Ján
riaditeľovi M ons. Jánovi Krajňákovi, Hirka, s ktorým slúžili najbližší spolupra
ktorý odišiel do dôchodku. František covníci a kňazi prešovskej farnosti. V tento
Hanobík sa narodil 18. mája 1956 v Bar deň zároveň kňazi v jednotlivých far
dejove a ordinovaný bol 2. marca 1997 nostiach biskupstva upozornili veriacich na
v Prešove. Po vysviacke p ôsobil ako skutočnosť slávenia zakončenia Veľkého
správca farnosti Rešov. Je zároveň pred jubilea v Ríme a v katedrálnych chrámoch
sedom Komisie pre pastoráciu Rómov na celom svete. Slávnosť začala procesiou
v prešovskom biskupstve a členom rovna z biskupskej rezidencie, pokračovala sv.
liturgiou Bažila Veľkého s večierňou a veľ
kej rady KBS.
kým svätením jordánskej vody.

-mp-
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Vďační birmovanci!

Gorazdov literárny Prešov
Svätou liturgiou, ktorú slúžil generálny
vikár Prešovského biskupstva o. Ján
Zavacký, vyvrcholil 9. decembra V ročník
súťaže v tvorbe umeleckej prózy, poézie a
drámy - Gorazdov literárny Prešov, ktorá
sa uskutočnila v kňazskom seminári
biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove.
Otec generálny vikár pozdravil členov
odbornej poroty ako aj okolo 50 sú
ťažiacich a okrem iného ich oboznámil
s históriou prešovskej diecézy.

-mp-

STRETM IE PREZIDENTA
S PREDSTAVITEĽMI CIRKVÍ
V stredu 3. januára sa prešovský bis
kup Mons. Ján Hirka zúčastnil slávnost
ného aktu odovzdávania štátnych vyzna
m enaní na Bratislavskom hrade a na
pozvanie prezidenta republiky Rudlofa
Schustera vo štvrtok 4. januára na Novo
ročnom stretnutí predstaviteľov cirkví
a náboženských spoločností.

-mp-

Lefevre Pierre, Perrinet Bruno: Velké pravdy
v malých príbehoch II

Kalendárium

Vyd. LÚČ, Bratislava 2 0 0 0 ,1 3 6 s.
1. január

Nový rok

2. január

Alexandra

3. január

D aniela

4. január

Drahoslav

5, január

Andrea

6. január

Antónia

7. január

Bohuslava

8. január

Severín

9. január

Alexej

10. január

Dáša

11. január

M alvína

12. január

Ernest

13. január

Rastislav

14. január

Radovan

15. január

Dobroslav

16. január

Kristína

17. január

Nataša

18. január

Bohdana

19. január

Drahomíra

20. január

D alibor

21. január

V incent

22. január

Zora

23. január

M ilo š

24. január

Tim otej

25. január

Gejza

26. január

Tamara

27. január

Bohuš

28. január

Alfonz

29. január

Gašpar

30. január

Ema

31. január

Emil

1. február

Tatiana

2. február

Erik, Erika

3. február

Blažej

4. február

Veronika

Blahoželáme!

V tejto rubrike Vám od budúceho čísla
budeme prinášať nielen kalendárium, ale
aj prehľad niektorých významných uda
lostí, ktoré si pripo m ína m e . Ak aj vy
poznáte niektoré osobnosti, alebo uda
losti, ktoré si zaslúžia, aby b o li s p o 
mínané, zašlite nám ich krátky p opis
aspoň dva m esiace pred výročím . Bu
deme radi, ak tak budeme m ôcť uverejniť
aj výročia vašich obcí, alebo farností.

redakcia

Nemecké príslovie hovorí - Dobré predsavzatieje ako
úhor; ľahšie je ho chytiť ako udržať. Ako to však súvisí
s touto knihou, ktorá ponúka zbierku poučných prí
behov? Iste sa už aj vám stalo, že ste si vypočuli alebo
prečítali takýto príbeh a povedali si: Je to úžasné, ako
Boh konal v živote tohto človeka! - alebo: Ako múdro,
ako odvážne sa zachoval protagonista! - to všetko s ná
dejou, že raz sa možno niečo také prihodí aj nám. A tak
parafrázujme spolu: Poučnýpríbeh je ... ľahšie si vypočuť

než podľa neho žiť
Keď som na jednej triednickej hodine potrebovala
zaujať deti, bez dlhého rozmýšľania som realizovala hneď prvý nápad. Na kus
papiera mali žiaci napísať zoznam triedy a vedľa každého mena dopísať dobré
vlastnosti svojho spolužiaka. Išlo im to ťažko, lebo sú zvyknutí skôr sa obviňovať
ako chváliť. Keď som im doma na lístky vypísala, čo dobré si o nich kamaráti
myslia a na ďalší deň odovzdala, bola som milo prekvapená ich autentickou rados
ťou. Deti žasli nad tým, čo sa dozvedeli - dovtedy im to nikto nepovedal. Milá
bola najmä reakcia ich rodičov. Odkiaľ je tento nápad? Práve z ponúkanej knihy
(s. 7 - Helena). Koľko kníh však ostane „len“ prečítaných!? Koľko nápadov čaká
na to, aby zasiahli do našich životov. Atmosféra v mojej triede sa postupne mení.
A kniha ponúka i množstvo iných skúseností ľudí rôznych profesií, rôzneho
spoločenského postavenia, ponúka udalosti bežného života i udalosti menej bežné,
príbehy smutné, vážne, ale i úsmevné, veselé... Je určená mužom i ženám, veselým
aj smutným, kňazom i laikom, všetkým - bez ohľadu na vzdelanie ... Nie sú to
udalosti vymyslené. Kniha je súborom skutočných svedectiev, ktoré píše sám život.
Poučí, poteší, povzbudí... Ale treba ju najprv prečítať.

- Vj-

RIEKA ŽIVOTA

Receptár

N e c h a j rie k u tie c ť
E
Esus
1. Pane biedny som
E
Esus
prosím obdar ma,
E
Esus
E
Esus
stratený k Tebe volám nájdi ma,
A
E
Esus
nechaj rieku tiecť.
2. Otvor zrak môj
chcem Teba uvidieť,
život večný Tvoj
nechaj vo mne znieť,
nechaj rieku tiecť.
A
Bsus
Nechaj rieku tiecť.
E
Bsus
Ref.: Nechaj rieku tiecť,
A
Bsus
nechaj rieku tiecť.
E
Bsus
Duchu Svätý príď
A
Bsus
s mocou k nám.
fis
A E
Nechaj rieku tiecť.

M ilí č ita te lia !
Po m n o h ý c h V ašich o h la so c h sm e
sa ro z h o d li z a v ie s ť pre S lo v o n e t
ra d ič n ú ru b rik u - RECEPTÁR. V te jto
ru b rik e Vám b u d e m e p rin á š a ť n ie le n
tra d ič n é s lo v e n s k é je d lá (h lavn e tie ,
ktoré m a jú s ú v is s c irk e v n ý m ro k o m ),
ale aj návody, ako s k rá š liť s vo je o ko lie
( v ý š iv k y s k re s ť a n s k ý m i m o tív m i
a p o d .). Touto ru b rik o u by sm e c h c e li
o b n o v iť aj z a b u d n u té s lo v e n s k é kre s 
ťanské zvyky, ktoré p ra k tiz o v a li naši
s ta r í o tc o v ia a m a te re . P re to Vás
vyzývam e , ak poznáte re c e p t na tra 
d ič n é s lo v e n s k é je d lo , ra di vyšívate
a m áte p ekné kre sťa n ské m o tív y na
v ý š iv k y , a le b o s i p am ä tá te na krásne
staré zvyky a o b y č a je , z a š lite nám ich
na adre su re d a kcie . K aždým takým to
lis to m p o m ô ž e te u c h o v a ť a ro z š íriť
t ie t o n á d h e rn é t r a d í c ie v n a š o m
m a le b n o m S lo v e n s k u .

redakcia
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Pomôcky:
Iž, Rein
Auramin

Stĺpová liala

2. časť taj
ničky

Krížovku zaslal p. Komanický z Humorného.
Správne riešenie nájdete
v ďalšom čísle.

EČ Sniny

Cudzie
ženské

Filmová
hviezda

územie
Štát
v Afrike

Podnapitý pán Kukša sa na Silvestra pýta priateľa:
Koľko chýba do polnoci?
Mne asi tisíc korún.
H ovorí manželka manželovi na silvestrovskej
zábave:
No len spievaj, spievaj!
Už sa mi nechce.
Len spievaj. Keď spievaš, tak nepiješ!
Alkohol pomáha na Silvestra zabúdať, ale na Nový
rok spomínať nepomôže.
Janko dostal k Vianociam veľkého bernardína.
Chvíľku sa pokúšal s tým štvornohým obrom hrať, ale
potom sa obrátil na svojich rodičov s otázkou:
Dali ste toho bernardína mne, alebo ste dali
mňa tomu bernardínovi?

Skončí
preclenie

Čistý po
nemecky

Program
dačoho
Egyptský
boh Slnka

Žlté umelé
farbivo

*
*
*

S úsmevom aj v novom roku:

Pred Vianocami je samoobsluha plná ľudí. Vedúci
predajne zastaví pri východe jedného strýčka a upo
zorní ho:
Počúvajte pane, nabudúce si vezmite buďdlhší
zimník, alebo zajaca s kratšími ušami!
Vianočné nákupy:
Udenárstvo a za výkladnou skriňou dlhý rad
bravčových hláv s citrónmi v tlamách. Tu sa pani
Klaudia ťukne do čela a radostne zvolá:
Konečne som prišla na to, čo dám mužíčkovi
pod stromček! Kúpim mu ľajku!

Dnešné otázky:
1. Kde mal primičnú sv. liturgiu M. Rusnak?
A-Beaverdale; B-Trhovište; C-Pozdišovce
2. Kedy bol vysvätený na kňaza G. Tarkovič?
A -l.1.1779; B -2 0 .3 .1816; C -22.9.1818
3. Ako sa volá prikrývka hlavy gréckokatolíckeho biskupa počas bohoslužby?
A-myrta; B-mitra; C-nitra
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie s označením: miléniová súťaž do
2 1 . 0 1 . 20 01 . alebo ich doručte do redakcie na Hlavnej 3 v Prešove.
Vo velkonočnom čísle uverejníme mená desiatich výhercov, ktorí získajú vecné ceny ( ľ. cena: nákup v hodnote 500,- Sk
v predajni PETRA Prešov, 2.-5. cena predplatné časopisu Slovo na rok 2002, 6.-10. cena spevník Duchovné piesne pre
gréckokatolíkov.

GO

VÝHERCOVIA z Vianočnej súťaže s PETRO U
Správne odpovede:
číslo 24: A A C
číslo 25: A B A
číslo 26: A A A
Výhercovia:

6 0

1 . - 3 . cena CD Tebe, Pane
Anna Sedláková, Renčišov; Krafčík Jozef, Stará Ľubovňa; Mikuláš Dopiriak, Starina;
4. - 6. cena M C Christos Raždajetsja
Janka Struňáková, Porúbka; Eva Fabianová, Hajtovka; Mária Pluskotová, Orlove;
7 . - 1 0 . cena M C Anastasis
Mária Fedorová, Vojčice; Alžbeta Beličaková, Olšavica; Ing. Gerarda Miškovičová, Košice; Martin
Smetana, Poprad;

Všetkým výhercom blahoželáme.
Neváhajte a zapojte sa aj vy do našej novej súťaže.
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

DVE SPOLKOVÉ VÝROČIA
Prvý rok nového storočia i tisícročia
je pre Spolok sv. Cyrila a Metoda výz
namný aj dvoma jeho výročiami. Pred 60.
rokmi - 4. mája 1941 - priekopníci cyrilometodského hnutia gréckokatolíkov po
neľahkých prípravách založili v Micha
lovciach predchodkyňu našej nábožensko-kultúrnej ustanovizne - Jednotu sv.
Cyrila a Metoda. V ťažkých vojnových
i povojnových rokoch vtedajší nadšenci
položili základy ustanovizne, ktorá pri
záchrane a zveľaďovaní dedičstva otcov
nadchýnala uvedomelých a posilňovala
slabých.
Kníhtlačiareň. kníhkupectvo s umelec
kým salónom, kalendáre, časopis Jed
nota sv. Cyrila a Metoda, Cyrilometodské slávnosti, prednášky po našich
mestečkách i dedinách - to boli výsledky
nezištnej práce vtedajších nadšencov cyrilometodského hnutia na čele s ThĎr.
Jánom Murínom a JUDr. Jozefom Pichonským.
Myšlienky spolkovej práce na M eto
dovej brázde zostali živé i po 40 rokoch
prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi.
Zásluhou niekolkých nadšencov bol cyrilometodský spolok obnovený pred de
siatimi rokmi - 2. marca 1991.
Kiežby v roku dvoch významných vý
ročí našli si cestu do nášho spolku noví
členovia, najmä z radov mladej generácie
a pribudli ďalší nadšenci cyrilometodského hnutia.

a zakladajúci člen František Slaninka zo
Sobraniec.
Anna Andrejčáková z Varhaňoviec,
Anna Barnová z Michalian, M ária Danková z Koňuša, Mária Fedorková z Kožuchova, Anna Kuklincová zo Záhora,
Anna Miková z Cabova, Helena Oreničová z Cabova a Já n Poprík z Pozdišoviec.
M ária Bosáková zo Spišskej Novej
Vsi.

Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí Na mnoho rokov,
šťastných rokov.
VZÁCNE JU B IL E U M M ICHALA
FIGELA
Jeho kroky pravidelne smerujú do
Kaplnky N arod enia J á n a K rstiteľa
vHrani. Dňa 17. januára t. r. poďakuje
v nej za Božie milosti počas 90-tich rokov
svojho života. V závere mesiaca si vzácny
jubilant Michal Figeľ, člen nášho Spolku
sv. Cyrila a Metoda, pripomenie spolu
s manželkou Máriou aj ďalšie výročie 65
rokov spoločného života.
M ichal Figeľ do roku 1960 žil pre
tvrdú roľnícku prácu. Keď mu vtedy
v apríli zobrali živiteľskú zem, až do od
chodu do dôchodku, pracoval v Inžinier
skych stavbách. Teraz, v jeseni svojho ži
vota sa m anželia Figeľovci tešia zo
svojich 14 vnúčat a desiatich pravnúčat.
Ku gratulantom sa pripájajú aj čle
novia výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda
a redaktori Slova.

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a M e
toda prispeli:
Bohuznáma, Choňkovce 200 Sk; BoPavol Kušnír huznáma, Choňkovce 150 Sk; piati čle
novia spolku z Klenová 100 Sk; Helena
NAŠI JUBILANTI
Hubaľová 200 Sk; Mária Jacková 50 Sk
V januári t. r. si významné životné
a Mária Kovaľová 100 Sk - všetky z Rajubileum pripomínajú títo naši členovia:
kovca nad Ondavou, rodina Murínová
Helena Belejová z Dlhého Klčova,
z Bratislavy 5 000 Sk a Ján Tajboš z Ru
Anna Horňáková z Košíc, Mgr. Anna
žomberka 40 Sk.
Hužvejová zo Svidníka, PhDr. Marta
Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda
Maskaliková z Bukoviec, Helena Olčáposielajte poštovou poukážkou vzor „A“
ková z Vyšnej Olšavy, Ladislav Seman zo
na účet SL SP Michalovce, číslo účtu:
Slivníka a Anna Semanová zo Sečoviec.
124240-559/0900. Na poštovej poukážke
MUDr. Anna Bordášováz Košíc, Šte
v správe pre prijímateľa na druhej strane
fan Danko z Kysty, Helena Kostovčiková
- uveďte prosím, že ide o dar. Mena dar
z Dúbravky a Ing. Alexander Roman
cov postupne uverejníme v Slove.
z Nového Ŕuskova.
Za dary Pán Boh zaplať.
Anna Blašktvá z Rakovčíka, Mikuláš
G RÉCKO KATO LÍCKY K A LEN 
Jurčenko z Dačova, M ichal Kavalec
z Miňoviec, Mária Kopcová zo Zemplín
DÁR 2001
Prosíme všetkých členov, aby si na
skej Teplice, Anna Olexová z Porúbky,
svojich farských úradoch vyzdvihli Gré
Margita Pdačová zo Sirmka, Mária Rackokatolícky kalendár 2001 a podielovú
ticová z Geraltova a Kornélia Sokolová
knihu Gréckokatolíci, dejiny - osudy z Michalian.
osobnosti od Cyrila Vasiľa a zaplatili
Anna Cigášová z Nižnej Rybnice, M á
členské na rok 2001, prípadne za pred
ria Janočková z Vavrinca, Alžbeta Ihnáchádzajúce roky.
tová z Bánoviec nad Ondavou, Helena
Doobjednávky Gréckokatolíckych ka
Košlabová zo Zemplínskeho Jastrabia,
lendárov 2001 zahláste v Gréckokatolíc
Mária Kotunová zo Záhora, Mária Kokom farskom úrade Košice-Západ, na tel.
ťuhová zo Spišskej Novej Vsi, Jozef L o
čísle 095/ 642 17 12 (o. M ichal H os
pata z Maťašoviec, Vojtech Macko z M i
podár).
chalian, Helena Sabolová zo Sečoviec

ZOZNÁMENIE
26/185 MUZ HĽADÁ NA VÁŽNE
ZOZNÁMENIE MILÉ, ÚPRIMNÉ A IN
TELIGENTNÉ DIEVČA Z O KR PO
ZN: PRAVÁ LÁSKA

Rádio TWR Slovakia
Pokračovanie zo strany 2
ASTRA 11.038 GHz v.pol. zvuk 7.74 MHz
17:00 - 17:30
- Nejla 1 .časť
1.2.
- Mikuláš Ludvig Zinzendorf 1 .časť
2.2.
- Viera a láska (Timotej)
3.2.
- Kedy sa nám dieťa zdôverí?
4.2.
1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
- Novoročný príhovor
1.1.
2.1.
- Pokoj Vám
- Životná stávka - príbeh
3.1.
- História spásy 3: Ján Krstiteľ
4.1.
- Preto ml dajte tento vrch 2
5.1.
-A ko chrániť svoje deti?
6.1.
- Lukáš 2.-3. kapitola
7.1.
-1 0 predsavzatí pre manželstvo
8.1.
- Pokoj Vám
9.1.
- Rozhovory o mladých srdciach
10.1.
-H istória spásy 4:
11.1.
Evanjelium kráľovstva
- Preto ml dajte tento vrch 3
12.1.
- Neboj sa, len ver!
13.1.
-L u k á š 4.-5. kapitola
14.1.
- Byť manželovi
15.1.
najlepšou priateľkou
- Pokoj Vám
16.1.
-Žiťnajlepšie, ako sa len dá
17.1.
- História spásy 5: Božie kráľovstvo
18.1.
- Preto mi dajte tento vrch 4
19.1.
-M o h o l som zom rieť-žijem !
20.1.
- Lukáš 6.-7:10
21.1.
- Žena o svojom mužovi I
22.1.
- Pokoj Vám
23.1.
- Ako sa dá stratiť byt - príbeh
24.1.
- História spásy 6: Dobrá zvesť
25.1.
- Preto mi daj tento vrch 5
26.1.
- Nové dobrodružstvo
27.1.
-Lukáš 7:11-8:25
28.1.
- Žena o svojom mužovi II
29.1.
- Pokoj Vám
30.1.
- Nešťastný inzerát - príbeh
31.1.
- Poznanie a viera
1.2.
- Nad listami poslucháčov
2.2.
-Tásam ota ma gniavi
3.2.

SPOMÍNAME
Dňa 16. 10. 2000
sme si pripomenuli
10-té výročie od
úmrtia môjho milo
vaného manžela J o 
zefa Terigu. Tí, ktorí
ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína man
želka s rodinou.

Vičnaja jemu pamjať!
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Kalendare
na rok 2001
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Chýba Vámtu niečo?
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nútia Presvätej Bohorodičky

Gejza
I Tamara
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Elena, Helena
Lýdia
Anabela
Jana
Tichomír
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Áno, toto je miesto pre

PETRA

Vašu reklamu.

na Hlavnej 3 v Prešove,

Výhodné cenv
v novom roku 2001.
Neváhajte, urobte reklamu
svojej firme a podporte
svoju katolícku tlač.
Reklamné podmienky na tel. č.:
0005 430 402,
001/7733323

kde Vám ponúkam e:

m
v? í

náboženskú literatúru,
b o h o slu žo b n é predm ety,
darčekové predm ety,
liturgické víno, kopírovanie,
ružence, o b rá zky a pod....,
Zároveň Vám chcem e
poďakovať za Vašu priazeň
v roku 2000 a popriať Vám
v roku 2001 veľa úspechov
a Božích m ilostí.

