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A W  'BOLO
íPremiešame slová, veci, 

uvidíme výsledok^

Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV) 
6:30-6:45
5.2. - Slovo do dňa
6.2. - Slovo do dňa
7.2. - Slovo do dňa
9.2. - Slovo do dňa
10.2. -  /1 2:30/ Lekár v pralese - 

misijné príbehy z Afriky 2 
- / 1 2:45/ Naplnení 
spravodlivosťou 
a milosrdenstvom

12.2. - Slovo do dňa
13.2. - Slovo do dňa
14.2. - Slovo do dňa
16.2. - Slovo do dňa
17.2. - /1 2:30/ Lekár v pralese - 

misijné príbehy z Afriky 3 
- / 1 2:45/ Naplnení 
spravodlivosťou 
a milosrdenstvom

ASTRA 11.038 GHz v.pol. zvuk 7.74 MHz 
17:00-17:30
5.2. - Myšlienky a názory
6.2. - Pre malých i veľkých
7.2. -Ž iť  najlepšie ako sa len dá
8.2 - Nejla. 2 .časť
9.2. - Mikuláš Ludvig 

Zinzendorf. 2 .časť
10.2. - Viera a láska. /Ján./
11.2. -Vieš svoje dieťa vypočuť? I.
12.2. - Myšlienky a názory
13.2. - Pre malých i veľkých
14.2. - Ako sa dá stratiť byt 

/príbeh/
15.2. - Nejla. 3 .časť
16.2. - Odkiaľ môžem vedieť, 

že je Boh?
17.2. - Diskutovať, či 

nediskutovat?
18.2. - Vieš svoje dieťa vypočuť? II.

1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
5.2. - Výchova v rodine I.
6.2. - Ezdráš
7.2. - Nájomník/príbeh/
8.2. - Poznanie a viera
9.2. - Jan W illiams-misionár 

medzi kanibalmi. 1.časť
10. 2. - Kristovi spoludediči
11.2. -Lukáš 9 :3 7 -1 0
12.2. - Výchova v rodine II.
13.2. - Ezechiel
14.2. - Aj tak mala posledné 

slovo /príbeh/
15.2. - Poznanie a viera
16.2. - Jan W illiams-misionár 

medzi kanibalmi. 2.
17.2. - Zabil som ženinho 

milenca!
18.2. -  Lukáš 11. kapitola

Zásuvl(a si lezie po stene 
a žiarový znovu Hryzie l̂ ábk. 

Jedna mucha na tužfyvé baterfy 
balada pol(rol(u.

0\[edá sa písať pred otvorenou tlamou 
písacieho íeva.

Spútaní reťazami zo samého zlata  
stávame sa otrolqni slobodného 

sveta.

Zlatý íqúžol{na perách...
‘Kto la vlastní dieťa?

‘Dieťa dvadsiateho storočia.
“Kto je  pánom životaľ

Sloboda s mobilným číslom v  pästi. 
Sloboda? Otroctvoľ

Sloboda? Chaos?
Prejdime rad radom spoločnosť. 

Äle... Slobodu, poríadol{apol(gj? 
‘Ušetl^o zísl(gš, a/Qnoje slová 

zachováš.

Je tuzá/(gn, čo slobodu ti dá, 
poriadol( vôl(gl teba zachová, 

a dodá ti pof^oja.
“Dá sa všetl(g bez starosti a bez boja?

‘Všetfy príde, no ty  vytrvaj.
Ja  tiež žijem  podlá tohto záJ(ona. 

Ä j ty hlodáš šťastie?
Sl(ús ž iť  podlá tohto záf^ona.

Pavol Dolinský

Nabudúce
Príhovor od o. Františka Dancáka; Fatima - zjavenie Panny Márie (pokračovanie); 
Sv. Faustína - ruženec Božiemu milosrdenstvu; Sviatosť krstu od o. Michala 
Zorvana; Držme sa reťaze - svätého ruženca

Slovenský rozhlas - náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich i 
neveriacich; 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 j

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

05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky 
05:10-05:25; 19:30-19:45 -če sky

Rádio LUMEN
92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice; 94,4 
Košice; 97 ,8  Stredné Považie; 102 ,9  
Pohronie, Tatry; 103,3 Michalovce; 104,5 
Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC FEBRUÁR

• Aby deti už nikdy neboli nútené k účasti na ozbrojených konfliktoch, 
ale aby oslobodené od nenávisti a násilia mohli v pokoji prežívať detstvo 
a tešiť sa priateľstvu v rodine, škole a spoločnosti.

• Aby sa rodina prijatím evanjelia stala nástrojom evanjelizácie, a tak 
vytvárala z ľudstva skutočnú rodinu národov.
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Človek sa od počiatku svojej existencie snažil 
stretávať s Bohom. Videl v tom akúsi výsadu, keď 
on, obyčajný smrteľník sa mohol stretnúť s Nes
mrteľným. Toto stretnutie bolo odjakživa opradené 
tajomstvami. Prvé takéto stretnutie nám opisuje 
Biblia. Hovorí o tom, ako sa Boh prechádzal 
v Edenskej záhrade blízko človeka. Ten len počul 
jeho kroky a hlas.

O snahe stretnúť sa s Bohom svedčia veľkolepé 
stavby starých civilizácii'. Toto stretnutie už bolo 
určené len vyvoleným. Obrovské egyptské pyra
mídy, sumerské či aztécke chrámy, ktoré sa týčili 
k oblohe ako vrcholy majestátnych hôr na rovinách, 
boli miestom, kde sa človek stretával s Bohom. Vo 
všetkých týchto prípadoch to boli stavby, ktoré 
vybudoval človek, aby sa stretol s Neprístupným. 

Boh však nebýva v chrámoch zhotovených ľudskou rukou, hovorí Sväté písmo. 
Tak ani tieto stavby, ktoré boli neraz pokropené krvou aj tisíckami ľudských obetí, 
nikdy neposkytli človeku ozajstné stretnutie s Bohom. Na stretnutie musia byť dvaja 
a ak jeden nemôže svojimi silami dosiahnuť Nedosiahnutelhého, rozhodol sa On, 
že vstúpi do sveta nás -  ludí. Tým, že sa Nedosiahnuteľný stal pre každého prístupným 
človekom, zmenil sa aj charakter stretnutia. Už nebolo toto stretnutie človeka 
a Boha tajomstvom. To tkvelo v jeho počatí, dalo by sa povedať v zľudštení Boha. 
Týmto prejavom svojej lásky nás Boh zároveň povolal do zbožštenia, ktoré vyviera 
práve zo stretnutia s ním. Stretnutie bolo odrazu také jednoduché a prirodzené ľudskej 
duši, že vo svojej prostote sa stáva každodenným chlebom pre človeka.

Prvé stretnutie človeka a Boha v ľudskej podobe poznačilo aktérov na celý život. 
Jozef a Mária zmenili svoje životy práve pre toto stretnutie s malým dieťaťom. Pastieri 
zanechali svoje stáda a mudrci svoje paláce. Každé z týchto stretnutí sa odohrávalo 
v prirodzenom prostredí-vjednoduchom príbytku obyčajného človeka. Stretnutie, 
ktoré sa však odohralo v chráme, bolo niečím zvláštne. Chrám je pradávnym miestom, 
kde sa stretával človek a Boh. Nikdy sa však toto stretnutie neuskutočnilo tak 
prirodzene ako práve v ten deň, keď Jozef a Mária prinášali malé dieťa, aby ho 
obetovali Bohu. Zároveň však bolo veľkolepým prejavom Božej moci a lásky k človeku. 
Keď Simeon zbadal dieťa, vzal ho na ruky a pozdvihol. Akoby ho obetoval a zároveň 
ukazoval celému svetu nádheru, ktorú on môže prežívať. Celý zmysel jeho života sa 
naplnil v tomto okamihu. Držal Boha na svojich rukách. Úplne prirodzene ako dieťa, 
malé bezbranné a čisté dieťa. Jeho srdce muselo zaplesať, lebo už nemohlo v sebe 
udržať túto radostnú zvesť. Teraz prepustíš Pane svojho služobníka, lebo ja som sa 
stretol s tebou, spásou pre celý svet a splnením prisľúbení, ktoré si dal našim otcom.

Tak sa toto stretnutie stáva akýmsi predobrazom každého ďalšieho stretnutia 
Boha a človeka. Opakovalo sa v dejinách už tisíckrát. Boh prichádza v tichosti 
a dobrovoľne sa vydáva v okamihu tohto stretnutia do rúk človeka, ktorý ho môže 
prijať alebo zavrhnúť. Ak si však človek uvedomuje velkosť tejto chvíle a nemá kamenné 
srdce, dochádza nielen k prijatiu Boha, ale aj k pochopeniu vzťahu, ktorý sa touto 
chvíľou začal. Odrazu človek vníma všetko ináč. Tam, kde doteraz Boha nevidel, ho 
odrazu stretáva. Tam, kde nechápal jeho kroky, ich od tejto chvíle nasleduje. Robí 
nepochopiteľné, ba priam nemožné veci. Dokáže predtým nepredstaviteľné. To všetko 
preto, lebo sa stretol so svojím Bohom, s tým, od ktorého pochádza a ku ktorému 
smeruje. Konečne vstúpil do pravdy o svojom bytí, ktorá ho oslobodila od všetkých 
trápení, ktoré prinášal jeho doterajší život. A v tomto poznaní a realite tejto svojej 
novej existencie volá k Bohu: „Teraz prepustíš. Pane. svojho služobníka, lebo som ťa 
uzrel, lebo som spozoroval tvoje kroky a začul tvoj hlas. Konečne som našiel teba 
a skrze teba aj seba. Našiel som nový život v tvojom živote, šťastie v tvojom šťastí 
a radosť v tvojej radosti.“

Ak človek nezažil stretnutie s Bohom, je chudobným bedárom, keď ho zažíva, 
stáva sa kráľom stvorenstva, Božím vyvolencom a miláčikom. Otvára sa Bohu do
korán, aby mohol prijímať všetko, čo mu Boh dáva. A práve toto je zmysel nášho 
života. Prijímať a dávať. Prijať Boha do svojho života a rozdávať ho všetkým ľudom, 
ktorí chcú počúvať jeho hlas.

Mgr. Juraj Gradoš
šéfredaktor
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Cirkev -  sprostredkovateľa
sviatostí

Ú plnou sam ozrejm osťou každého 
kresťana by mala byť snaha o dosiahnutie 
príkladného života na zemi a samozrejme 
živá túžba po dosiahnu tí b laženosti 
v nebi.

Cirkev učí, že každý skutok konaný člo
vekom na zemi má byť zameraný na po
zemský život i na večnosť. Samozrejme, 
že vykonané dobro napom áha vytvárať 
novú zem a p rib ližu je  nás k večnej 
blaženosti a že zlo ničí stvoriteľské dielo 
nášho Boha a nás odďaľuje od neho 
a teda aj od prežívania večnej nebeskej 
radosti.

V učení naša Cirkev vymenúvava ako 
jednu kategóriu či vlastnosť skutkov ve
dúcich do Božieho kráľovstva „nadpri- 
rodzenosť“. Tento rozmer ľudského skutku 
napomáha sám Boh svojou milosťou. To 
je vtedy, keď konáme svoje skutky za po
moci Božích milostí pomáhajúcich a sa
mozrejme o to viac posväcujúcich. Tieto 
nám vo veľkej miere sám udeľuje zvlášť cez 
sviatostné dary, viditeľné znaky neviditeľnej 
Božej milosti, ktoré zveril svojej Cirkvi, aby 
ich rozdávala všetkým, ktorí po nich ú- 
prim ne túžia a chcú byť nimi 
posilňovaní. Cez Cirkev nám teda 
ponúka sviatosti ako vonkajšie 
nadprirodzené prostriedky na 
dosiahnutie dobroty života aj 
nebeského kráľovstva.

Z morálneho hľadiska nie sú 
sviatosti len darom, ale aj povo
laním -  pozvaním k intenzív
nejšiemu životu s Bohom. Ako 
také nesú so sebou aj záväznosť 
odpovede človeka na toto povo
lanie -  pozvanie. Každý kresťan 
by mal spĺňať vo svojom živote to, 
čo sviatosti naznačujú. Sviatostný 
život kresťana spôsobuje, že jeho 
morálne zásady sa stávajú záro
veň aj náboženskými. Prijímaním 
sviatostí totiž vyznáva svoju ná
božnosť. Postoj k sviatostiam je 
tak vždy aj vyjadrením základného 
vzťahu k Bohu. Ťažko hovoriť
o kresťanskej nábožnosti, keď ako 
kresťania nepristupujeme p ra
videlne a často ku sviatostiam.
Častosť prijímania sviatostí je 
charakteristickým znakom vykro
čenia na cestu spásy. Človek je cez

sviatosti pozvaný do života s Kristom a v 
Kristovi. Cez sviatosti dostáva dary viery, 
nádeje a lásky, odpovedá na ne vierou, 
nádejou a láskou a zároveň sa v ňom viera, 
nádej a láska cez sviatosti prehlbujú.

Predstavme si, že by nám niekto daroval 
auto a my by sme s týmto darom nakladali 
tak zle, že jeho blízke zničenie by bolo 
priam viditeľné, alebo by sme tento dar ne
používali na to, na čo má slúžiť. Ako by sa 
asi cítil darca vidiac naše počínanie? Pri
najmenšom by ho to mrzelo. Pokúsme sa 
pomenovať správny postoj človeka k da
rom sviatostí a samozrejme tak aj k Bohu 
Darcovi a k Cirkvi sprostredkovatelke.

Samozrejme na prvom mieste je pot
rebné povedať, že kto sa neusiluje spoz
návať Boha a jeho obdarúvajúcu lásku, 
nevie správne prijať ani dary, ktoré mu dáva 
a nevie pochopiť ich hodnotu. Skúsme sa 
vo svojom okolí opýtať tradičných kres
ťanov napríklad takúto otázku:

„Čo z toho máš, že si pokrstený alebo 
pobirmovaný?“ Keď sa opýtame na „Desať 
Božích prikázaní'' to si ešte spomenú, keď 
na „Hlavné pravdy“, zopár ich ešte ostalo

kdesi v pamäti, ale rozprávať s nadšením
o sviatostiach, vidieť v nich úžasné daiy, 
vedieť ich pomenovať a používať a byť po
tom za ne i naozaj vďačný, to je mnohým 
veru neznáme. Samozrejme, keď sa nevie 
začo byť vďačný, neuvažuje sa ani komu, 
či už je to sám Darca, alebo ním ustano
vený Sprostredkovateľ. Prvým vážnym pos
tojom  k daru  sviatostí teda m usí byť 
ochota poznať ich. Samozrejme ono poz
nanie je nevyhnutne spojené s ochotou ve
riť, čo o týchto daroch zjavuje Boh cez 
Sväté písmo a čo o nich silou Svätého Du
cha vedená Cirkev učí.

Priam zbytočným by sa javilo, ak by sme 
niekomu vysvetľovali do najmenších pod
robností osožnosť užívania napríklad ovo
cia a aký to má vynikajúci vplyv na zdravie 
na vývoj a podobne, keby dotyčný nikdy 
neochutnal, ba pravidelne by ich nekonzu- 
moval a tiež keby sme mu ich neumožnili 
konzumovať. Také vedomosti by boli oby
čajným teoretizovaním a nie pomocou. 
Tak aj druhý vážny moment týkajúci sa 
sviatosti je ich jednoznačné praktizovanie. 
Nechceme teraz rozoberaťjednotlivé svia

tosti, to niekedy nabudúce, 
ale rozhodne sa m usí 
poukázať na to, že len prija
tím darov Božích, môžu oni 
v nás pôsobiť.

Kiež sa teda všetci nad
chneme pre hlbšie poznanie 
a intenzívnejšie prežívanie 
toho, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho hľadajú a milujú. 
Nech rastie naša láska aj 
k Cirkvi, ktorú Pán ustanovil 
ako sprostredkovateľku Bo
žích milostí. Naše modlitby 
nasmerujme k Bohu a po
korne ho prosme, aby odstrá
nil vo svojej štedrosti všetky 
prekážky, ktoré sa stavajú do 
cesty nádherného spojenia 
veriacich s ním cez dary, ktoré 
nám dáva. Nech všemohúci 
Boh obdarí služobníkov Cir
kvi veľkou múdrosťou a hor
livosťou aj v službe vysluho
vania týchto darov večného 
života.

Michal Zorvan



Každý rok prežívame pekný ^ ___ ___  dne i v noci modlitbou a pôs-
sviatok Stretnutie Pána. Ak sa tom. Spoznala tiež v dieťati
hlbšie zamyslíme, s Pánom sa 1 Éí 11111111*1 1 i l l l n  Spasiteľa a hovorila o ňom
stretávame každý deň. Prečo B  U l l l l  tým. čo očakávali vykúpenie
čakať celý rok? S Pánom  sa Jeruzalema.
stretávame každý deň vo svojich prí
buzných, v spolupracovníkoch, alebo 
v náhodnom  okoloidúcom, ktorý nás 
osloví. Môžeme sa s ním stretnúť aj 
v chráme pri modlitbe, v Božom slove,
i v Najsvätejšej Eucharistii, kde sa nám 
sprítom ňuje Kristus pod spôsobom  
chleba a vína. Teda vidíme, že s Bohom 
sa stále stretávame, nielen iba raz v roku. 
Sú naše stretnutia také ako stretnutie so 
svojím Stvoriteľom a Spasiteľom? Pozrite 
sa, ako sa Simeon stretol so svojím 
Darcom a Pánom života.

Simeon bol muž spravodlivý a ná
božný, ktorý očakával spásu Izraela. 
Svätý Duch mu dal vedieť, že nezomrie, 
kým neuvidí Mesiáša a Spasiteľa Izraela. 
On ho priviedol do chrámu v čase, ked

tam bola Panna M ária, M atka Ježiša 
s pestúnom Jozefom, „aby Ježiša pred
stavili Pánovi, ako je  napísané v Pánovom 
zákone: «Všetko mužského rodu, čo ot
vára lono matky, bude zasvätené Pánovi,» 
a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár 
hrdličiek alebo dva holúbky“ (Lk 2, 22- 
24).

Simeon uvidel malé dieťa, ktoré drží 
v náručí jeho matka Mária. Vzal ho do 
náručia a takto zveleboval Boha: „Teraz 
prepustíš. Pane svojho služobníka v po 
koji podľa svojho slova, lebo moje oči 
uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred 
tvárou všetkých národov, sve tlo  na 
osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho 
ľudu“ (Lk 2, 29-32). V chráme bola aj 
prorokyňa Anna, ktorá slúžila Bohu vo

Na príklade Simeona a Anny vidíme, 
ako sa spravodliví a bohabojní služobníci 
Boha stretli s M esiášom a Spasiteľom 
ľudí. Simeon čakal Spasiteľa, aby mohol 
zomrieť, teda prejsť do večnosti a zves
tovať Adamovi, že videl Spasiteľa sveta, 
večného Boha v podobe dieťaťa. Na 
večierni pred sviatkom Stretnutia Pána 
spievame: „On je svetlo tých. čo prebývajú 
v tem n o tách . Veseľ sa aj ty, S tarec 
spravodlivý, lebo si mal v náručí Spasiteľa 
našich duší, toho čo nám daroval vzkrie
senie.“ (Tropár sviatku) „Syn tróniaci 
s Otcom na večnom prestole, zostúpil 
z nebies a narodil sa z Panny. Večný Boh 
sa stal dieťaťom. Simeon ho prijal na ruky 
a radostne volal: Potešil si svojho slu
žobníka, dobrotivý Pane. Teraz ma už 
prepusť do večnosti.“ (Sidalen z utierne) 
„Starý vekom, Dieťa telom, na rukách 
Panenskej Matky vstupuje do chrámu. 
Plní príkaz vlastného zákona.“ (Stichira 
z večierne) Tieto stichiry z utierne a ve- 
čierne sviatku vyjadrujú všetku tú krásu, 
ktorú zažil vtedy Simeon. Môžeme sa 
zamyslieť, ako vyzerá naše každodenné 
stretnutie s Pánom. Podobajú sa aspoň 
trochu naše pocity pocitom Simeona, 
ktorý sa stretol s Pánom? Máme dosť úcty 
a bázne pred tým, ktorý nás spasil? Ako 
prijímame svojho blížneho, v ktorom je 
Ježiš? Ako prijímame Božie slovo, ktoré 
počujeme v chráme? Možno pri spyto
vaní svedomia, alebo pri nejakej kate- 
chéze, ktorú sme počuli v chráme, sme 
zistili, že to to  naše stretnutie sa ani 
zďaleka nepodobá tomu Simeonovmu. 
Prečo vlastne? Je to preto, že sme ešte 
Jež iša  neprijali za svojho osobného 
Spasiteľa. Iba on nás môže zachrániť pred 
za tra ten ím . Boh poslal svojho jed- 
norodeného Syna, aby nás vytrhol z pút 
diabla, ktorý spútaval ľudstvo už celé veky. 
Kristus je tým záchrancom, ktorý dokázal 
poraziť diabla svojou dokonalou pokorou 
a odovzdanosťou Bohu. Dokážeme sa aj 
my odovzdať do rúk Boha? Spása bez 
milosti je nemožná. Simeon prosil Pána, 
aby ho prepustil zo života na zemi, a aby 
ho prijal do večnosti. Chcel prejsť zo 
starého života do nového.

Po s tre tn u tí s Pánom  nem ôžem e 
zostať ľahostajní. Tento zážitok nás musí 
prinútiť k tomu, aby sme aj my zanechali 
starý život, aby sme zanechali hriešny 
život a zlé skutky. Máme sa stať novými 
ľuďmi, aby sme stále nanovovo a s čistým 
srdcom prijali Pána.

D. Cipka
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Ján Mikuláš Magúr, OSBM
1919-1951

D ňa 15. ja n u á ra  si pripom ínam e 
50 rokov od smrti, keď tento mladý kňaz 
rehoľník z rádu sv. Bažila Veľkého vo 
svojich 31 rokov života odovzdal dušu 
Stvoriteľovi.

Narodil sa 3. decembra 1919 v Se
čovciach v štvordetnej rodine. Jeho otec 
bol stolárom. Z detí bol Mikuláš naj
starší. Po absolvovaní meštianskej školy 
prijal pozvanie Pána a so svojím rodákom 
M ichalom  H laváčom  (neskôr otcom  
Manuelom) bol prijatý do rádu sv. Bažila 
Velke'ho v Mukačeve, kde prijal rehoľné 
meno Ján.

V roku 1938 obsadzuje územie Pod
karpatskej Rusi horthyovské Maďarsko. 
V šetkých slovenských sem inaristov  
a kňazov rádu sv. Bažila Velkého vyhostili 
na Slovensko. Vyhostených baziliánov sa 
ujal otec biskup Pavol P. Gojdič, OSBM 
a umiestnil ich na gréckokatolíckej fare 
v Medzilaborciach.

Nevhodné podmienky a vojnové uda
losti zaútočili na zdravie mladého se
minaristu, keď po silnom nachladnutí 
ochorel na pľúcnu chorobu . Ď alšie 
obdobie prežíval striedavo štúdiom  
a liečením vo Vysokých Tatrách.

Svoj veľký deň -  vysviacku na 
kňaza, prežíval v rodnom meste.
Dňa 2. apríla 1944 ho prešovský 
biskup Pavol P. Gojdič, OSBM 
vysvätil spolu s rodákom  
otcom M anuelom M icha
lom H laváčom , OSBM  
a o. Hieronýmom Andrejom 
Fedorofikom, OSBM.

Pôsobiskom otca Jána sa 
stal Kláštor baziliánov v Tre- 
bišove, kde pod  vedením  
starších spolubratov  tejto 
komunity o. Polykarpa Bulvka.
o. Polykarpa Oleára a Mariána 
Sučku, zapojil sa s mladíckou 
vervou do služby veriacich v tre
bišovskom kláštore. Venoval sa najmä 
mládeži. Ako veľký ctiteľ Panny Márie 
pracoval v M ariánskej kongregácii. 
Nacvičoval a propagoval slovenské 
náboženské piesne. Obľúbila si ho 
najmä mládež. V hojnom počte 
ju bolo vidieť na májových 
a októbrových pobožnostiach 
pri m odlitbe sv. ruženca .
S veľkým nadšením  prijali 
chlapci návrh otca Jána založiť

futbalovú jedenástku ŠK Bažil. Radosť 
vyvrcholila, keď otcovia baziliáni zakúpili 
moderné futbalové dresy pre celú fut
balovú jedenástku a prihlásili ich na 
futbalový turnaj zemplínskej mládeže 
v Michalovciach, kde za účasti žiackych 
družstiev Zemplín Michalovce, Juventus 
Michalovce, HAC Humenné a ŠK Bažil 
Trebišov vyhrali Pohár víťaza turnaja.

V roku 1947 prevzali treb išovskí 
baziliáni redigovanie a adm inistráciu 
časopisu Cyril a Metod, kde práve otec 
Ján mal na starosti administráciu ča
sopisu.

Radostný rozlet činnosti o. baziliánov
i o. Jána zakončila aprílová noc z 13. na 
14. v roku 1950, keď štátna bezpečnosť 
zlikvidovala kláštor v Trebišove a interno
vala ôsmich baziliánov. Týmto dňom 
začína sa obdobie temna pre Grécko
katolícku cirkev na Slovensku a pokračuje 
dňom 28. 4. 1950, kedy bol zvolaný 
Prešovský sobor, na ktorom bola zlikvi
dovaná Gréckokatolícka cirkev. V ten deň 
bol zatknutý aj prešovský biskup Pavol 
P. Gojdič, OSBM. Vpád barbarov nezas
tihol o. Jána v kláštore. Bol na liečení

v T a trách . 
N akoľko 

sa do 
k lá š 

to ra  už nem ohol vrátiť, ukrýval sa 
v Trebišove u vdovy, pani Cimermanovej. 
Znovu sa prihlásila choroba. Do Tatier 
na preliečenie ísť nemohol, preto bol 
prem iestnený do bytu pána M ichala 
Suchožu, ktoiý býval v susedstve doktora 
Incingera, ktorý mu poskytoval lekárske 
ošetren ie . Aj napriek  lekárskej s ta 
rostlivosti doktora Incingera a obetavej 
starostlivosti pani Suchožovej, začiatkom 
jú la  sa mu otvorila pľúcna kaverna, 
am bulantná starostlivosť už nestačila.
V noci ho tajne odviezli do košickej 
nemocnice.

10. januára 1951 ho matka odváža 
z nemocnice do rodných Sečoviec. Svia
tosťami ho ešte zaopatril o. Pavol Tirpák. 
Dňa 15. januára 1951 odovzdal o. Ján 
M ikuláš M agúr, OSBM  dušu Stvo
riteľovi. V tento  deň bol vynesený aj 
rozsudok nad prešovským biskupom 
Pavlom P. Gojdičom , OSBM na d o 
životné väzenie.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 
súčasne aj posledným gréckokatolíckym 
pohrebom v Sečovciach. Za účasti obrov
ského množstva veriacich z Trebišova, 
Sečoviec a okolia, ktorí prišli odprevadiť 
nebohého na jeho poslednej ceste.

Ako je možné, že o. Ján za taký krátky 
čas svojho života vyoral takú hlbokú 
b rázdu  v srdciach našich veriacich? 
O dpoveď nám  dáva oslavná pieseň 
z utierne sv. Bažila Veľkého: „Bol si 
milovníkom pravej múdrosti, všetky vecí 
ti pripomínali Boha.“

Našu spomienku na o. Jána nech oživí 
ešte venovanie, k toré mi napísal do 
darovaného zborníka v roku 1949:

„Až raz, keď ti na mňa zostane ako 
spomienka iba táto kniha, 

zašli v nej zbožný vzdych i prosbu za 
toho, ktorý ti tento dar venuje.
Nech ho Pán za všetko odmení, 

večná m u pamiatka.
Tu v zem i pravého života budem  

čakať na Vás.
Keď prídete za mnou spojení 

s Bohom, 
budeme večne chváliť jeho  

milosrdenstvo. “

Andrej Jakim 
Snímka: archív
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Svätý Charalampés,
mučeník

(10. február)
Charalampés, ktorého grécke meno 

znamená radosťou svietiaci, sa narodil 
v roku 89 po Kristovi. Bol biskupom 
mesta Magnézie v Malej Ázii (dnešné 
Turecko) a veľmi úspešne tam ohlasoval 
vieru vo vteleného Božieho Syna. Ked' 
však na rímsky cisársky trón zasadol 
Septimus Severus (193 - 211), zdvihla sa 
ďalšia mohutná vlna prenasledovania 
kresťanov, predovšetkým katechumenov, 
novokrstencov a duchovných. Nový cisár 
dal totiž zozbierať všetky dovtedy platné 
zákony, týkajúce sa kresťanov, a v roku 202 
vydal edikt, ktorým vyhlásil prijatie krstu 
za trestný čin.

V uvedenom období spravovali malo
ázijskú oblasť Lukianos a Lucius. Keď sa 
dozvedeli o C haralam povi, dali ho 
zadržať a predviesť. Na otázku, prečo 
odvrhuje modly, a tak nerešpektuje rímske 
zákony, Charalampés odpovedal, že sa 
pridŕža zákonov Ježiša Krista, ktoiý za 
svojich nasledovníkov obetoval vlastný 
život. Lukianos a Lucius prikázali Chara
lampovi, aby priniesol obetu bohom  
a zriekol sa Krista, lebo v opačnom  
prípade bude musieť podstúpiť mučenie. 
Ked to napriek vyhrážkam odmietol, bez 
ohľadu na jeho vysoký vek (mal vtedy 
stotrinásť rokov) pristúpili k donucovacím 
prostriedkom. Zobliekli mu šaty a jeho 
te\o trhali železnými hákmi, kým mu 
nezodrali kožu od hlavy až po nohy. 
Charalampés sa obrátil k svojim mu
čiteľom a mocným hlasom  povedal: 
„Ďakujem vám, že ste mi ohobľovali telo, 
lebo tým ste obnovili môjho ducha v Kris
tovi.“ Vtedy mučiteľom vypadli háky z rúk, 
pričom dvaja z nich, Porfyrios a Baptos, 
uverili v jediného Boha a nahlas osla
vovali Spasiteľa. Rovnako sa zachovali aj 
tri ženy, ktoré boli svedkami Chara- 
lampovho mučenia. Na príkaz sudcov 
boli všetci piati sťatí mečom.

Keď jeden  z vojakov pokračoval 
v trhaní Charalampovho tela, ochrnuli 
mu ruky. Zhrozený kričal na Lucia, aby 
mu pomohol. Ten pristúpil k C hara
lampovi a napľul mu do tváre. Vtedy sa 
stal ďalší zázrak, lebo Luciovi sa otočila 
hlava do neprirodzenej polohy a zostala 
tak. Prenikla ho hrôza a začal prosiť o zľu
tovanie. Po svätcovej modlitbe obidvaja 
mučitelia vyzdraveli. Vtedy mnohí z prí

tomných uverili v Krista, patril k nim aj 
Lucius, ktoiy volal: „Veľký je Boh kres
ťanov .“

Správca maloázijskej oblasti Lukianos 
podal správu o týchto veciach cisárovi, 
ktorý sa v tom čase zdržiaval v Antiochii 
Pizídijskej (južná časť Malej Ázie). Cisár 
vydal rozkaz priviesť Charaľampa k nemu. 
Prevoz obvineného sa uskutočnil s neví
danou krutosťou, lebo mu priviazali 
povraz k brade a vláčili ho po zemi. Cisár 
nariadil páliť ho ohňom a prepichovať mu 
hrudník, ale Božia moc spôsobila, že 
zostal nedotknutý. Okrem toho sa začali 
diať nové zázraky, keď svätec pred očami 
všetkých uzdravil človeka, ktorý bol 
tridsaťpäť rokov posadnutý zlým duchom, 
a ked vzkriesil mŕtveho mladíka. Prítomný 
ľud začal oslavovať K rista Spasiteľa, 
pričom v Božieho Syna uverila aj cisárova 
dcéra Galéna a svojou modlitbou dva 
razy rozbila modly v pohanskom chráme. 
Septimus Severus však zostal neoblomný 
a spolu so svojím veľmožom Krispom sa 
začal Ježišovi rúhať a posm ešne ho 
vyzývať, aby zostúpil na zem a ukázal 
svoju silu. Zrazu nastalo zemetrasenie, 
akási sila vyzdvihla obidvoch do vzduchu 
a spútala neviditeľnými okovami. Keďich 
oslobodila až Charalampova modlitba, 
cisár na chvíľu zaváhal, ale potom znova 
upadol do bludu a vydal rozkaz sťať ho 
mečom. Svätec si radostne kľakol a polo
žil svoju hlavu pod meč. Vtedy sa mu 
zjavil sám Spasiteľ a Charalampés ho 
prosil, aby na mieste, kde spočinú jeho 
kosti, nebol ani hlad ani choroba, ale 
pokoj, úrodnosť, odpustenie a spása. Pán 
mu sľúbil, že splní jeho žiadosť a vzal jeho 
dušu so sebou do neba. Ked kat pozdvihol 
meč, aby Charalam povi odťal hlavu, 
zbadal, že má pred sebou iba jeho mŕtve 
telo. Cisárova dcéra Galéna ho vzala 
a pochovala s veľkou úctou. V súčasnosti 
sa svätcove pozostatky nachádzajú v mo- 
nastieri svätého Štefana v M eteorách 
(Grécko), kde sa do dnešných dní konajú 
zázraky. Obráťme sa aj my k svätému 
mučeníkovi Charalampovi a prosme ho
o milosť vytrvať vo svojej viere v Krista 
napriek všetkým protivenstvám. Prosme 
ho, aby nás ochraňoval a neprestajne nám 
pomáhal.

Mgr. Marcel Gajdoš

Liturgický kalendár
Do 9. februára menlivé časti vo všedné dni okrem 
piesne na vchod ačilanísa spievajú ako 2. februára 
Pondelok 5.2. -  Agáta, mučeníčka; 2 Pt 1,20-
21; 2,1-9, zač. 66; Mk 13,9-13, zač. 59
Utorok 6 .2 . -  Bukol, prepodobný; 2 Pt 2,9-22, 
zač. 67; Mk 13,14-23, zač. 60 
Streda 7 .2. -  Partenios, biskup; 2 R  3,1-18, 
zač. 68; Mk 13,24-31, zač. 61 
Štvrtok 8.2. -Teodor Stratilát, velkomučeník; 1
Jn 1,8-10; 2,1-6, zač. 69; Mk 13,31-37; 14, 
1-2, zač. 62
Piatok 9 .2 . -  Ukončenie sviatku Stretnutia FSna;
Okrem čítanívšetkoako2. februára. 1 Jn 2,7-17, 
zač. 70; Mk 14,3-9, zač. 63
Sobota 1 0 .2 . -  Charalamp, mučeník; Menlivé 
časti zo soboty (rúcho svetlé) alebo o mučení
kovi (rúcho červené). 2 Tim 3,1-9, zač. 295; Lk 
20,46-47; 21,1-4, zač. 103

Nedeľa 1 1 .2 .-  Blažej, mučeník 
-  Nedeľa o márnotratnom synovi -  2. hlas;

Evanjelium na utiemi je druhé. Rúcho svetlé. Anti- 
fóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva kondákz triode,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričas- 
ten z hlasu. 1 Kor 6,12-20, zač. 135; Lk 15,11 - 
32, zač. 79
Pondelok 1 2 .2 .-  Meletios, biskup; Rúcho svetlé. 
Menlivé časti z pondelka alebo o biskupovi. 1 Jn 
2,18-29; 3 ,1 -10a, zač. 71; Mk 11,1-11, zač. 
49
Utorok 1 3 .2 . -  Martinián, prepodobný; Rúcho 
svetlé. Menlivé časti z utorka alebo o prepodob- 
nom. 1 Jn 3 , 10b-20, zač. 72; Mk 14,10-42, 
zač. 64
Streda 14.2. -  Deň odchodu do večnosti sv. Cy
rila, učiteľa Slovanov; Menlivé časti zo služby 
o prepodobnom. 1 Jn 3,21-24; 4,1-6, zač. 73; 
Mk 14,43-72; 15,1, zač. 65
Štvrtok 1 5 .2 . -  Onezim, apoštol; Rúcho svetlé. 
Menlivé časti zo štvrtku. 1 Jn 4,20-21; 5,1 -21, 
zač. 74; Mk 15,1-15, zač. 66
Piatok 1 6 .2 .- Ramfil, Portýra spol., mučeníci;
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku alebo
0 mučeníkoch. 2 Jn 1,1 -13, zač. 75; Mk 15,20. 
22.25.33-41, zač. 68
Sobota 17.2. -  Teodor Tyran, velkomučeník 

-Zádušná sobota;
Rúcho tmavé. Antifóny každodenné. Tretia s ref
rénom za zosnutých, čo sa spieva aj na vchod. 
Tropár, Sláva kondák, Bohorodičník o zosnutých. 
Prokimen, aleluja a pričasten o zosnutých. 
Namiesto „Dôstojné je..“ sa spieva „Najčistejšia 
Bohorodička“ . 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 
24-30, zač. 16; Panychída.
Nedeľa 18.2. -  Lev Veľký, pápež 

-  Mäsopôstna nedeľa -  3. hlas;
Evanjelium na utierni je tretie. Rúcho svetlé. Anti
fóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva kondákz triode,
1 teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z triode. 1 Kor 8,8-13; 9,1-2, zač. 
140; Mt 25,31-46, zač. 106 

  Vojtech Boháč
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Mäsopôstna nedelá
Hovorí sa, že dobrý právnik vždy 

dokáže nájsť nejakú medzeru v zákone. 
Ak ju využije na dosiahnutie spra
vodlivosti pre svojho klienta, tak je 
všetko v poriadku. Ale ak svoju šikovnosť 
využije na obhájenie nespravodlivosti, 
koná nesprávne a vo väčšine prípadov 
zo zištných dôvodov.

Ľudská spravodlivosť je v rukách ľudí. 
A tak sa môže stať a stáva sa často, že 
nespravodlivosť ostane nenapravená 
a zločin nepotrestaný.

Jestvuje však spravodlivosť, ktorá 
súdi podľa pravdy. Neplatia na ňu žiadne 
právne kľučky. Je to spravodlivosť 
Božieho súdu. Ježiš Kristus nás dnes 
informuje o tomto procese, kde bude 
zhodnotený život každého človeka. Tu 
sa ľudstvo rozdelí na dve časti. Spra
vodlivým sa otvoria dvere do večného 
života so zdôvodnením: „ Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich naj
menších bratov, mne ste urobili" (Mt 25, 
40). Ostatným sa otvoria dvere do 
večného trápenia so zdôvodnením: 
„Čokoľvek ste neu rob ili jedném u  
z týchto najmenších, ani mne ste to 
neurobili" (Mt 25. 45).

Evanjelium nám takto otvára nový 
pohľad: láska k blížnym je láska ku 
Kristovi. Nie je to nejaká náboženská 
metafora, ale skutočnosť, ktorá vyplýva 
z pochopenia Cirkvi, ako Kristovho 
tajomného tela. Apoštol Pavol hovorí: 
„Lebo ako je  jedno telo a má mnoho 
údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, 
hoci je  ich mnoho, tak aj Kristus. (.. .) 
Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ 
(1 Kor 12, 12.27). Atak každý skutok 
lásky alebo nelásky prejavený blížnemu 
je skutok prejavený Kristovi. Pekne to 
vykresľuje rozprávanie Skutkov apoštolov 
o obrátení apoštola Pavla. Keď bol na 
ceste do Damašku, aby tam zajal 
a v putách predviedol do Jeruzalema 
tých, ktorí uverili v Ježiša Krista, dostalo 
sa mu zjavenia. Kristus sa ho spýtal: 
„Šavol, Šavol, prečo ma prenasle
duješ?“ (Sk 9, 4). Neprávosť voči kres
ťanom je Kristom chápaná, ako ne
právosť voči nemu samotnému.

Pochopenie tejto evanjeliovej náuky 
je veľmi dôležité. Blížny sa tak pre nás 
stáva prostriedkom, cestou k dosiahnu

ci COM SVEDČIA DOKUMENTY...

V nadväznosti na tradíciu Krásno- 
brodskej školy 18. storočia a pedagogické 
názory Alexandra Duchnoviča silnelo 
v období po prvej svetovej vojne úsilie 
zakarpatskej inteligencie založiť vlastné 
gymnázium v tomto regióne. Záležitosť 
školstva však m ala v prevažnej miere 
politický charakter. Hoci sa v roku 1918 
sta lo  územ ie Z akarpatska  súčasťou 
Československej republiky, s tab ilné 
hranice boli viac želaním niektorých 
politikov ako skutočnosťou. Práve nesta- 
bilita „československo“-ukrajinských 
vzťahov bola príčinou, kvôli ktorej sa 
založenie „národného“ gymnázia odďa
ľovalo. Hoci v Prešove existovali dve 
slovenské gym náziá, m nohí študenti 
cestovali za vzdelaním do Užhorodu či 
Mukačeva.

Zásluhou mnohých obetavých osob
ností (E Rojkovič, I. Pješčak, M. Du- 
bajová...), ale predovšetkým zásluhou 
snáh otca biskupa Petra Pavla Gojdiča, 
Ministerstvo školstva v Prahe listom zo 
dňa 27. 4. 1936 schválilo 
založenie gymnázia, kto
rého prvý názov znel: 
G réckokatolícke ruské  
reálne gymnázium v Pre
šove. Prví vyučujúci spolu 
s riaditeľom Dr. Mikulá
šom  Bobakom  začali 
svoju prácu so 48 študen- 
tami v priestoroch siro
tinca (dnešný Gr. kat. 
seminár P. P. Gojdiča) na 
Sládkovičovej ulici. Počas 
ďalších dvoch rokov boli 
triedy umiestnené v inter
náte Alumneum, neskôr 
v prenajatom eparchiál- 
nom  dom e na Ulici 
A. Duchnoviča a v dome eparchiálnej 
správy na Jarkovej ulici. Po troch rokoch 
existencie školy sa v názve začalo vyne
chávať slovo „reálne“. Až do roku 1945 
bol jej chod financovaný zo zápisných 
poplatkov, z darov rodičov, darov cirkvi 
a rôznych kultúmo-spoločenských spol
kov. Zaujímavosťou je, že inventár tried 
zabezpečovali mecéni, k torí mali na 
starosti každý jednu triedu. Boli to napr. 
Dr. V Hopko, Dr. Semen Smandraj, Jozef 
Hanula (Cleveland, USA), Dr. M. Bes
kýd, Dr. M. Bobak a iní.

Po druhej svetovej vojne sa charakter 
školy zmenil -  už to nebolo gymnázium 
cirkevné, ale Štátne ruské gymnázium -  
a to až do roku 1953, kedy v súvislosti 
s reformou školstva boli gymnáziá zme
nené na jedenásťročné stredné školy  
a následne od roku 1960 na stredné vše
obecnovzdelávacie školy. Rok 1968 zna-

Škola
ZŠ a Gymnázium

menal návrat k pôvodnému pomenovaniu 
gymnázium.

V súčasnosti škola sídli na Dilongovej 
ulici 13 v Prešove (od roku 1957; pôvodný 
názov ulice -  Revolučná).

O 65 ROKOV NESKÔR

Ak sa dnes prejdete po Dilongovej 
ulici, iste vás zaujme príjemné prostredie 
plné zelene. Ani ruch susednej hlavnej 
ulice nenaruší pokoj stare j budovy, z prie
čelia ktorej okolitých chodcov sleduje 
reliéf T. H. Ševčenka, ktorého m eno  
nájdete v názve tejto unikátnej školy.
V čom spočíva tá to  unikátnosť? Pod 
jednou strechou (strechou materiálnou i

„strechou“ jej vedenia) tu počas školského 
roka denno-denne trávia svoje študentské 
dni žiaci deväťročnej základnej školy i štu
denti štvorročného gymnázia. Ale uni
kátov je oveľa viac.

V „podtitule“ tejto inštitúcie nájdete 
poznám ku -  „s vyučovacím jazykom  
ukrajinským “. N eznam ená to, ako si 
m nohí mylne myslia, že podmienkou 
zápisu je znalosť tohto jazyka. Naopak. 
Vedenie školy ochotne prijíma tých, ktorí 
ho neovládajú, ale chcú sa ho naučiť. 
Prijíma aj študentov, ktorí po návrate 
z Ukrajiny ovládajú lepšie ukrajinčinu ako 
slovenčinu. A keď sa takíto žiaci ocitnú 
v jednej triede, vyučovanie v nej je často 
skutočným „dobrodružstvom“.

Ako pedagogický zbor zvláda takúto 
bilingválnu situáciu? Veľmi jednoducho. 
Vyučovanie v triedach vychádza vždy 
z konkrétnej situácie (alternatívne vyu
čovanie). Ak je v nej prevažná väčšina
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rodinného typu
T. H. Sevčenka v Preševe

tých, ktorí sa hlásia k národnosti ru- 
sínsko-ukrajinskej, p reb ieha výklad 
v tomto jazyku. Ak je zastúpenie rôz
norodé, použije sa simultálny výklad. Tak 
sa žiaci nenásilnou formou zdokonaľujú 
v obidvoch jazykoch. Neraz aj na hodi
nách slovenského jazyka nájdete na tabuli 
popri slovenskej terminológii ukrajinské 
ekvivalenty a žiakom nerobí problém si 
vedomosti z obidvoch jazykov porovnávať 
a vzájomne ich využívať. Veď nakoniec, 
ukrajinčina a slovenčina patria medzi 
základné maturitné predmety. Paleta 

jazykov však nekončí len pri nich. V roz
vrhu hodín nájdete aj anglický, nemecký 
a ruskýjazyk.

Chod oboch škôl zabezpečuje 21 
členný pedagogický kolektív, ktorého 
práca nekončí po odučení základného 
úväzku. Nie je frázou, že velká pozornosť 
sa venuje mimoškolskej činnosti. D o
kazujú to i samotné výsledky. Spomeniem 
predovšetkým Paed.Dr. Ivetu Svítkovú, 
ktorá vedie spevácko-tanečný súbor 
(zatiaľ bez m ena). Prezentuje sa na 
rôznych podujatiach mesta Prešov, pri
pravuje predstavenia pre rodičov i žiakov 
školy, spríjemňuje sviatočné udalosti. 
Práca I. Svítkovej sa neobmedzuje len na 
tento detský súbor, ale venuje sa aj 
talentovaným študentom  gymnázia. 
Dokazujú to akcie ako „M ikulášska 
nádielka“, Novoročný koncert a iné. 
Dobrú tradíciu má aj divadelný súbor. Ved 
piáve z tejto školy vyšla väčšina hercov 
terajšieho Divadla Alexandra Duchnoviča 
(napr. Michal Hudák, Sergej Hudák, 
Jarka Sisáková...). V minulom roku 
nacvičil divadelný krúžok práve v spo
lupráci s DAD francúzsky vaudeville 
Facka, s ktorým sa úspešne prezentoval 
na Festivale drámy a umeleckého slova 
v Medzilaborciach. A ked sme už pri 
tomto podujatí, nedá sa zabudnúť na dlhé 
zoznamy jeho víťazov práve zo študentov 
našich dvoch škôl.

Že už je tej chvály dosť? Myslím, že 
ešte nie. Veď by boli sklamaní tí, ktorí napr. 
v minulom roku získali popredné miesta 
v celoslovenskom kole SOČ v oblasti 
chémie a potravinárstva a v odbore 
matematiky a fyziky, víťazka celoslo
venského kola ruskej olympiády Irina 
Zacharčenková, ktorá je aj víťazkou 
celoslov. kola Vansovej lomnicky ako aj 
spomínaného festivalu v M edzilabor
ciach; a sklamaní by boli aj azda budúci

spisovatelia, ktorí získavajú ocenenia 
v literárnych súťažiach vlastnej tvorby 
(Natália Grešlíková, Katarína Žigrajová, 
Ivan Bondra...)

Vyzerá to, že žneme len úspechy. Ale 
za všetkým je predovšetkým tvrdá ná
maha a mnoho prekonaných starostí. Čo 
v súčasnosti najviac trápi, vystihol riaditeľ 
oboch škôl Mgr. Juraj Muličák v roz
hovore pre Prešovský denník (15.6.2000, 
s. 4): „Zatiaľnajväčím problémom je  pre 
nás budova školy. Situácia je  v štádiu 
r ie š e n ia Na rozdiel od minulosti chý
bajú „mecéni“, ktorým osud v minulosti 
prvého gréckokatolíckeho národnostného 
gymnázia nie je ľahostajný.

Titulok „škola rodinného typu“ nie je 
frázou, pretože podmienky, aké tu štu
denti m ajú, pozornosť, k to rá  im je 
venovaná počas vyučovania i mimo 
neho... to všetko dnes už naozaj nie je 
možné vo veľkých školách, kde priemerný 
počet žiakov v triedach prevyšuje normy. 
Ale nielen v tom  je škola „rod inná“.
V dnešnom rozdelenom svete je tou, ktorá 
„spája“. Ak by ste listovali v triednych 
katalógoch, našli by ste v kolonke nábo
ženstvo uvedené pravoslávne, gréckoka
tolícke i rímskokatolícke, v kolonke národ
nosť -  slovenskú, rusínsku i ukrajinskú... 
(platí to nielen pre žiakov, ale i pedago
gický kolektív). A ak by ste si dali námahu 
urobiť anketu medzi študentam i, ne
myslím, že by sa niekto sťažoval na 
diskrimináciu. Naopak, sú tu vytvorené 
podmienky pre vzájomnú koexistenciu 
v porozumení, bez zbytočnej polarizácie 
či nenávisti. Alternatívne vyučovanie 
v oblasti jazykov, ponuka výučby kato
líckeho i pravoslávneho náboženstva, 
zohľadňovanie individuálnych tradícií 
a spôsobov slávenia sviatkov, hľadanie 
a zvýrazňovanie spoločných črt... to 
všetko by mohlo mať ešte jeden titulok; 
„ekumenizmus vpraxľ.

Azda málokto z tých, ktorí ráno čo 
ráno prechádzajú dverami školy vedia, že 
od septembra tohto školského roku tu 
spolu s nimi vchádza i pravnúčik jej 
prvého riaditeľa Dr. M. Bobáka. Dušan 
je chlapec tichý, o to viac šikovný a usi
lovný. Pradedko sa iste teší rozhodnutiu 
jeho rodičov. A iste by do tejto školy, ktorej 
venoval kus svojho tvorivého života, 
priviedol i mnohých ďalších.

-vi-
Snímka: archív autorky

Mäsopôstna nedelá
tiu neba. A to určite poznačí naše skutky, 
slová i myšlienky.

Sv. Gregor Veľký vyrozprával túto 
príhodu.

Istý mních, Martyrius, išiel navštíviť 
¡gumená blízkeho monastiera. Cestou 
natrafil na človeka, ktorý v bezvedomí 
ležal na kraji cesty. Martyrius, pohnutý 
súcitom, zabalil ho do svojho plášťa, 
vyložil na chrbát a vykročil k monastieru.

Keď ich zbadal igumen monatiera, 
zakričal na mníchov: „Ponáhľajte sa! 
Otvorte bránu! Prichádza Martyrius 
a nesie nášho Pána!“ (Georges Barrois, 
Scripture Readings in Orthodox Worship, 
St. V ladim ir's Seminary Press, Crest- 
wood, New York 1977, s. 29)

Zmysel tohto rozprávania koreš
ponduje s dnešným evanjeliom. V kaž
dej dobe nájdeme veľké množstvo 
rozprávaní v tomto zmysle, čo je sve
dectvom nielen správneho pochopenia 
Božieho slova, ale hlavne konania ľudí, 
ktorí sa ním dali ovplyvniť.

Dnes Ježiš Kristus pozýva nás, aby 
sme sa dali ovplyvniť touto informáciou 
o Poslednom súde. Ak prijmeme jeho 
pozvanie, vydáme sa na neľahkú cestu. 
Dotýkať sa blížneho láskou znamená totiž 
neraz zrieknutie sa vlastných predstáv, 
plánov i pohodlia. Táto cesta vylučuje 
každé klamstvo, nespravodlivosť a útlak. 
Môže sa stať, že takto bude neraz „ľudská 
spravodlivosť“ nad nami triumfovať, ale 
na poslednom súde nám bude určená 
výzva: „Poďte, požehnaní môjho Otca, 
zaujmite kráľovstvo, ktoré je  pre vás 
pripravené od stvorenia sveta" (Mt 25. 
34).

Hovorí sa, že šikovný právnik dokáže 
nájsť a využiť každú medzeru v zákone 
pre prospech svojho klienta, či už ide 
o spravodlivú vec či nespravodlivú. 
V Božej spravodlivosti toto neplatí. 
Snažme sa teda kráčať po ceste, ktorú 
nám ukázalo dnešné evanjelium. Nech 
je každé naše stretnutie s blížnym 
stretnutím s Kristom. Takto náš život 
bude pravdivý a spravodlivý. A zaiste 
obstojí v okamihu Božieho súdu. Amen.

Miron Keruľ-Kmec
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Hyacinta, František a Lucia

Pyrenejský polostrov dnes patrí k naj
častejšie navštevovaným  turistickým  
m iestam  Európy. N ádherné stavby, 
história siahajúca tisíce rokov dozadu 
a úchvatná príroda dávajú tomuto kraju 
čaro neopakovateľnosti. Najeho území sa 
vystriedalo množstvo národov a vládcov, 
ktorí poznačili túto zem. Najvýznamnejší 
je arabský vplyv. Arabi okupovali tento 
polostrov od roku 711. Keď začala moc 
A rabov upadať, začali sa na  severe 
vytvárať kresťanské štáty -  Portugalsko 
a Španielsko. A práve tu začína príbeh 
Fatimy.

Fatim a bola arabským  dievčaťom, 
ktoré sa 24. júna 1158 vybralo v spo
ločnosti ďalších dvorných dám a eskorty 
na prechádzku pozdĺž rieky Sado. Ich 
sprievod prepadol Goncalo Herminques, 
šľachtic a kresťanský bojovník za slobodu. 
Fatima sa mu zapáčila, preto, keď zvíťazil 
v tejto potýčke, rozhodol sa ju vypýtať od 
portugalského kráľa Alfonza Henriqueza 
za ženu. Ten súhlasil pod podmienkou, 
že Fatima sa stane kresťanskou. Táto 
mladá deva, ktorej bol Goncalo určite 
blízky, s tým súhlasila a prijala meno 
O ureana. Ako svadobný dar dostali 
dedinu Abdegas, ktorú vojvodca pre
menoval na Oureana (dnešný Ourém). 
Na nešťastie nevesta zomrela veľmi mladá 
a Goncalo vstúpil do kláštora v blízkosti 
tejto dediny. Po určitom čase dal pred
stavený kláštora preniesť telo mladej 
šľachtičnej do neďalekého kostolíka. Toto 
miesto dostalo pomenovanie Fatima.

Hrával na píšťalke a hier sa zúčastňoval 
len keď ho pozvali. Bol pokojný a nemal 
rád spory. Hyacinta bola zase živá a tvr
dohlavá, no zároveň jemná a zdvorilá. 
Tiež mala rada prírodu, zvieratká a obľu
bovala tanec. Neraz zaniesla baránka 
domov na pleciach, len aby sa neunavil.

V roku 1915Luciazačala pásťdomáce 
zvieratá, ktoré jej rodina vlastnila. V jeden 
deň okolo poludnia, keď sa deti začali 
modliť ruženec, sa nad lesíkom zjavila 
postava. Nedalo sa rozoznať jej črty, stála 
vo vzduchu a zdala sa byť priesvitnou. 
Keď to zbadali aj ostatní pastieri, boli 
zvedaví, čo je to. Ale keď sa domodlili 
ruženec, postava zmizla. V dedine nastal 
šum. Keď sa Luciina matka spýtala Lucie, 
čo videla, tá  odpovedala: „Neviem“. Keď 
sa po určitom čase znova pastieri vrátili 
na vŕšok Kabéso, tá istá vec sa znova 
zopakovala. Stalo sa to ešte raz.

Odvtedy sa život 
na to m to  m ieste 
zm enil. P ribúdali 
obyvatelia i domy.
M alá Fatim a žila 
svoj život pokojne.
Neotriasali ňou ani 
hospodárske krízy, 
ani protináboženská 
propaganda. Na za
čiatku s to ro č ia  tu 
žilo dvetisíc obyva
teľov. V roku 1917 sa 
však život dedinky od 
základu zmenil. Ne
zapríčinila to svetská 
vrchnosť, ani revolú
cia, ale žena, ktorú 
uvideli traja pastieri.

Na západ od Fa
timy sa nachádza malá osada Aljustrel.
V nej sa narodili Lucia, František a Hya
cinta. Najstaršia Lucia sa 
narodila 22. marca 1907. 
jej bratranec František a je
ho sestra Hyacinta sa na
rodili 11. júna 1908 a 11. 
marca 1910. Keďže bývali 
v malej osade a navyše boli 
aj v príbuzenskom vzťahu, 
trávili spolu veľa času.
Lucia bola poslednou z de
tí a tak s ňou ostatní sú
rodenci pozorne zaobchá
dzali. Už ako šesťročná 
pristúpila k prvému svä
tém u prijím aniu po dô 
kladnej príprave, na ktorú 
sa podujala jej sestra M á
ria Róza. Táto udalosť 
mala hlboký vplyv na život 
to h to  dievčatka. Až do 
svojich siedm ich rokov 
nemala Lucia žiadne po
vinnosti. Často sa spolu 
s Františkom a Hyacintou 
hrávali pri svojich starších 
súrodencoch  na lúkach 
alebo v domácnosti.

František a H yacinta 
neboli iní. Obaja boli citliví 
a staro stliv í. F ran tišek  
miloval prírodu, mal veľmi 
rád  zvieratká a pre z á 
chranu vtáčika raz obe
toval všetky svoje úsporv.

Loca de Cabego; miesto zjavení anjela
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tavenie anjela
V nasledujúcom roku začali pásť ovce 

aj František a Hyacinta. Aby mali viac 
času na zábavu a hry, rozhodli sa deti 
modliť modlitbu sv. ruženca rýchlejšie.

Studňa pn Luciinom dome, zvaná Ameiro

Posúvali zrnká ruženca a pri každom 
opakovali len „Zdravas’, Mária“; „Zdra- 
vas’, Mária“; „Zdravas’, Mária...“ a na 
konci dodali len dve slová: „Otče náš“.

Raz keď sa rozhodli malí pastierikovia, 
že pôjdu pásť svoje stáda na pole, ktoré' 
natrilo rodičom Lucie, nečakane sa 
zdvihol prudký vietor a nad olivovým 
sadom sa ukázala bieloskvúca postava. 
Keď sa približovala, deti si všimli, že ide 
o veľmi pekného bieleho mladíka, pries
vitného ako krištáľ. Ten sa prihovoril 
prestrašeným deťom: „Nebojte sa! Som 
anjel pokoja. Modlite sa spolu so mnou!“ 
Keď si pokľakol a sklonil hlavu, jeho ústa 
vyriekli pre deti novú modlitbu: „Bože 
môj, ja verím v teba, klaniam sa ti, dúfam 
v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie 
pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú 
sa ti. nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“

Potom ich požiadal, aby túto modlitbu 
opakovali tri razy a dodal: „Modlite sa 
takto! Srdcia Pána Ježiša a Panny Márie 
sú pozorné pre hlas vašich vrúcnych 

modlitieb." František síce 
videl anjela, ale nepočul, čo 
hovoril. Modlitbu sa naučil 
od dievčat. Toto zjavenie 
anjela tak silne zapôsobilo 
na deti, že stratili predstavu 
o čase. Ani sa medzi sebou 
nerozprávali, ba nehovorili
o tom ani doma.

Druhé zjavenie anjela sa 
udialo ešte v lete toho is
tého roku. Pri studni za 
domom Lucie, kde sa deti 
hrali, sa zjavil anjel a po
vedal: „Čo robíte? Modlite 
sa, veľa sa modlite! N aj
svätejšie srdcia Pána Ježiša 
a Panny Márie majú s vami 
plány m ilosr
denstva. Neus
tá le  obetu jte  
N a jv y ššiem u  
svoje modlitby 
a obety .“ Na 
otázku Lucie, 
aké obety  sa 
majú obetovať, 
anjel odpove
dal: „Obetujte 
Pánu Bohu 
všetky obety, 
ktoré Vám len 

budú možné, ako zadosťuči
nenie za hriechy, ktorými ho 
urážajú, aby ste vyprosili 
obrátenie hriešnikov. Takto 
získate pokoj pre našu vlasť.
Ja som jej anjel strážca, anjel 
Portugalska. N adovšetko 
prijmite a pokorne znášajte 
u trpen ia , ktoré vám Pán 
pošle.“

Od tej chvíle sa deti zme
nili. P resta li sa zaoberať 
hrami a vyhýbali sa rovesní
kom. Boli zahĺbené do mod
litby a rozjímania. Ani ten- 
to k rá t F ran tišek  nepočul 
slová anjela.

Tretíkrát sa anjel zjavil 
deťom v jaskyni na vrchu

stáda. Zjavenie bolo výnimočné. 
Anjel sa zjavil a v rukách držal čašu 
a hostiu. Z hostie kvapkali do čaše 
kvapky krvi. N araz sa od čaše 
vzdialil, pričom ona i s hostiou 
ostali vo vzduchu a pokorne kľačiac 
vyriekol ďalšiu m odlitbu: „Naj
svätejšia Trojica, Otec, Syn a Svätý 
Duch, obetujem ti predrahé telo, 

krv, dušu a božstvo Ježiša Krista, prítom
ného vo všetkých bohostánkoch sveta ako 
zadosťučinenie za všetky urážky, sväto
krádeže a ľahostajnosť, ktorými ho ľudia 
urážajú. Pre nekonečné zásluhy jeho 
Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie, ťa prosím za obrá
tenie úbohých hriešnikov.“ Keď modlitbu 
dokončil, vzal čašu a dal ju  deťom so 
slovami: „Vezmite telo a pite krv Ježiša 
Krista, ktorého nevďační ľudia hrozne 
urážajú. Robte zadosťučinenie za ich 
zločiny a potešujte vášho Boha.“ Po 
tomto zvláštnom prijímaní anjel zmizol. 
Deti si uvedomili čas až vtedy, keď sa 
zotmelo a doviedli ovce domov.

spracoval Juraj Gradoš 
pokračovanie v budúcom čísle 

Snímky: archív redakcie

Valinhos, kde deti pásli svoje
Rodičia Hyacinty a Františka
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Nie je možné robilMalá poradňa

AK SI) RODIČIA RÔZNYCH OBRADOV, 
DO KTORÉHO PATRÍM?

Dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 14 rok 
života, je krstom zapísané do cirkvi 
svojho práva (obradu), v ktorej je 
zapísaný katolícky otec, Ak je katolíčka 
len matka, alebo obaja rodičia o to 
žiadajú spoločným súhlasom, môže byť 
dieťa zapísané do cirkvi svojho práva 
matky, (CCEO, can. 29, § 1) Tento 
spoločný súhlas však nestačí deklaro
vať ústne, ale musí byť deklarovaný 
písomne alebo zápisom ako poznámka 
o krste. Ak sa dieťa narodilo nevydatej 
matke, je zapísané do cirkvi svojho 
práva matky. Ak sú rodičia neznámi, 
alebo dieťa bolo adoptované, vzťahujú 
sa na neho ustanovenia vo vzťahu 
k cirkvi svojho práva rodičov ako 
v prípade prirodzeného dieťaťa (viď 
CCEO, can. 29, § 1). Ak je od rodičov, 
ktorí nie sú pokrstení, je zapísané do 
cirkvi svojho práva toho, ktorý prevzal 
na seba povinnosť výchovy v katolíckej 
cirkvi. (CCEO, can. 29, § 2) Niektoré 
ustanovenia cirkevného práva týkajúce 
sa katolíkov východného a západného 
obradu sú v právnych normách roz
dielne. Vtedy je potrebné sa riadiť 
ustanoveniami podľa cirkvi svojho 
práva, do ktorej má dieťa patriť, teda 
stránky otca.

MÔŽE SA PRIJÍMAf EUCHARISTIA 
IBA POD JEDNÝM SPÔSOBOM?

Áno. Eucharistia sa môže prijímať 
pod obojím spôsobom, teda pod spô
sobom chleba a vína, alebo pod jed
ným spôsobom, pričom je platne pri
jatá Eucharistia ako pod spôsobom 
chleba, tak pod spôsobom vína. V ta
kejto Eucharistii je Kristus prítomný 
celý -  telo i krv, jeho duša i jeho bož
stvo. A aj keď je chlieb „rozdelený na 
malé čiastočky... Jednorodený je celý 
a nerozdelený vo všetkých čiastočkách, 
pretože On je všade jedným.“ (Sv. Cyril 
Alexandrijský: Na Jána 19, 24, PG 74, 
660). Prijímanie pod obojím spôso
bom bolo pravidelným až do 13. sto
ročia, avšak aj v staroveku dochádzalo 
k prijímaniu pod jedným zo spôsobov 
(deti, chorí, sv. prijímanie v domoch).

- jg -

Náš duchovný otec nám  stále zdô
razňuje: „Ak chcete niekomu pomôcť, 
urobte všetko, čo je vo vašich silách. Pán 
Boh od vás nikdy nežiada to, čo by ste 
neboli schopní urobiť.“

Laickém u apo što lá tu  sa venujem  
s Božou pomocou dvadsať rokov. Väč
šinou sa venujem starším pánom, niekedy 
aj nad 90 rokov. Za tie roky som bol 
svedkom mnohých zmierení medzi mo
jimi navštevovanými priateľmi a Bohom, 
alebo medzi rodinami.

Toto svedectvo píšem nie pre svoju 
chválu, ale pre väčšiu Božiu slávu.

S mojím nebohým priateľom Jozefom, 
ktorý bol svedkom Jehovovým som sa 
zoznámil pred tromi rokmi pri návšteve 
m ôjho, te raz  už nebohého  priateľa 
M ichala v Domove dôchodcov. Nav
števoval som ho v nedeľu popoludní. 
Viackrát sa ale stalo, že už predo mnou 
ho navštívil Jozef a presviedčal ho, aby 
vstúpil k svedkom Jehovovým. Určite ma 
pochopíte, že som sa veľmi chcel stretnúť 
s Jozefom a porozprávať sa s ním, aby 
nezvádzal starého dedka. Michal mal 
to tiž  67 rokov. V jedno  nedeľné p o 
poludnie som sa skôr ako inokedy vybral

na návštevu do Dom ova dôchodcov 
a mal som šťastie. Pri Michalovi bol na 
návšteve aj Jozef. Michal nás zoznámil 
a ja  som bol rád, že som ho spoznal. 
Poprosil som ho, aby nezvádzal Michala 
na klamy, ktoré šíri. Navrhol som mu, 
samozrejme ak má záujem, aby sme sa 
stretli a na túto tému sa porozprávali 
u nás doma. Jozef si zapísal moju adresu 
a prisľúbil, že určite v krátkom čase príde. 
Kedze dlhší čas sa neozýval, ale do 
Domova dôchodcov chodil stále, tak som 
išiel za Michalom na návštevu trochu 
skôr. Znovu sme sa tam stretli. Povedal 
som mu, že som sklamaný, že svoj sľub 
nedodržal. Znovu prisľúbil, že príde, ale 
neprišiel. Stretli sme sa až pri ďalšej 
návšteve môjho priateľa Michala. Preto 
som mu navrhol, aby sme išli spolu 
k nám, že ho zveziem autom. Súhlasil, ale 
cestou sa ešte zastavil doma po pomôcku 
-  mylnú literatúru.

(Chcem podotknúť, že na stretnutia so 
svedkami Jehovovými mám súhlas od 
nášho duchovného otca. Ním som bol 
poučený a dostal som na tento úmysel aj 
požehnanie.)
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úspešný apoštolát bez modlitby
Doma som posadil Jozefa na pohovku 

pod obraz Panny Márie, Matky Usta
vičnej Pomoci. (Spomínam to, lebo pred 
rokom si odmietli sadnúť na toto miesto 
iní dvaja svedkovia Jehovovi. Vraj sa kla
niame modlám a preto ušli preč.)

Hneď som ho odporúčal do ochrany 
Nebeskej matky.

Celé nedeľné popoludnie sme sa 
rozprávali o pomýlenom učení, ktoré šíri 
táto sekta. S Božou pomocou som sa 
snažil vyvracať ich všetky skreslené teórie 
a vysvetliť božstvo Ježiša Krista, ktorého 
svedkovia Jehovovi neuznávajú, hoci vo 
Svätom písme, na ktoré sa odvolávajú, 
sa spomína približne 30-krát.

Jozef bol slobodný a žil veľmi prísnym 
asketickým spôsobom života. Nejedol 
mäso, bol bylinkárom a každému ochotne 
radil, čo má jesť a aké bylinky mu určite 
pomôžu. Od tohto nášho stretnutia už 
do Domova dôchodcov nechodil, ale „ná
hodne“ sme sa stretávali v meste. Po
rozprávali sme sa o bežných veciach. 
Stále bol aktivistom a ešte aj tohto roku 
2000 v lete, na jednom festivale robil 
agitáciu priamo v amfiteátri. Zahŕňal 
som ho do svojich každodenných mod
litieb, aby mu Svätý Duch osvietil rozum, 
aby sa obrátil. Tiež pri každom požehnaní 
kňaza, alebo pri požehnaní Najsvätejšou 
Eucharistiou, som myslel na všetkých 
svedkov Jehovových, ktorých poznám.

Koncom júla 2000 som bol hospitali
zovaný v nemocnici, kde som sa dozvedel, 
že môj priateľ Jozef je po mozgovej 
príhode a už mesiac je hospitalizovaný. 
Hneď som ho išiel navštíviť. Bol síce vo 
veľmi zlom zdravotnom stave, ale pri 
plnom vedomí. Rozprávali sme sa, ako 
starí priatelia. Pýtal som sa ho. ako je 
možné, že pri takej životospráve akú 
viedol, je na pokraji smrti. On mi od
povedal, že každému pomáhal, len sebe 
nemôže pomôcť. Povzbudil som ho, že 
Pán Boh mu určite pomôže, lebo on je 
dobrý a má ho veľmi rád. To bolo vo 
štvrtok. Od tejto návštevy som začal 
intenzívny apoštolát na záchranu nie tela,

, ale duše môjho priateľa Jozefa. Mal som
I dosť času, a tak som sa veľa modlil v ne

mocničnej kaplnke a prosil som nášho 
Spasiteľa, aby mu dal milosť obrátenia. 
Z domu som si dal priniesť posvätené 
medailónky Panny Márie, obrázky a svä
tenú  vodu. N a d ruhý  deň som  mu 
zaniesol medailónik Panny Márie a za
vesil som mu ho na krk. Do zásuvky som 
mu dal obrázok Panny Márie. Modlil 

som sa pri ňom modlitby 
za ťažko chorých a zo
mierajúcich. On nič ne
namietal. Pohladkal som 
ho po hlave a hovoril 
mu, že Boh ho veľmi 
miluje. V sobotu k nemu 
prišla na návštevu jeho 

m atka (90-ročná), sestra a brat. S a
mozrejm e, že za ním prišli aj dvaja 
svedkovia. Odišiel som do kaplnky. Pri 
návšteve v nedeľu som zbadal, že me
dailónik už na krku nemá. Hneď som mu 
zavesil iný. Modlil som sa nad ním a na 
konci návštevy som ho pokropil svätenou 
vodou. Navrhol som mu, že privediem 
katolíckeho kňaza. On mi odpovedal: 
„Uvažujem o tom.“ V kaplnke som prosil 
prítomného Ježiša, aby sa zmiloval nad 
dušou môjho priateľa Jozefa, aby mu dal 
milosť zmierenia, veď aj za jeho spásu 
trpel. Tiež som veľmi naliehavo prosil 
môjho aj jeho nebeského patróna, svä

tého Jozeľa za milosť obrátenia. Po 
nedeľnej sv. liturgii v nemocničnej kaplnke 
som sa stretol s nemocničným kňazom 
a povedal som mu o celej záležitosti. Otec 
ma vypočul, ale v ten deň mal ešte iné 
súrne prípady. V pondelok bol Jozef už 
vo veľmi zlom stave. Ťažko dýchal a mal 
zvýšenú teplotu. Mal zápal pľúc, čo je 
v jeh o  veku (70 rokov) veľmi vážne. 
Pomodlil som sa pri ňom ruženec k Bo
žiemu milosrdenstvu, pokropil ho svä
tenou vodou a išiel na sv. liturgiu. Po nej 
som šiel za kňazom a povedal o ťažkom 
stave, v ktorom  je môj priateľ. V ne
mocničnej izbe pri Jozefovej posteli bola 
jeho matka a brat. Keď sa ho kňaz spýtal, 
či sa chce zmieriť s Kristom, súhlasne 
prisvedčil. Všetci sme odišli na chodbu. 
Keď kňaz vyšiel a hovoril, že všetko je 
v poriadku, povedal som: „Bože, ďakujem 
Ti!“

V utorok som bol prepustený z ne
mocnice. Vo štvrtok som šiel navštíviť 
svojho priateľa, ten, tam už ale nebol. 
Svoju dušu  odovzdal Stvoriteľovi 
v utorok.

K aždý apoštolát od začiatku až do 
konca m usí sprevádzať modlitba. Nie je  
m o žn é  ro b iť ú sp ešn ý  a p ošto lá t bez 
modlitby.

Čo symbolizuje palica, ktorú nosí biskup?
BISKUPSKÉ ŽEZLO A KRÍŽ

V gréčtine jeho pomenovanie znie 
rabdos paterisa, čo znamená spojenie slov 

pastierska palica a otec - otcovská vý
chovná ruka. Je znakom pastierskej moci 
nad veriacimi a otcovskej starostlivosti 

tí^verené stádo. Na biskupskom žezle je 
uprostred dvoch hadov znázornený kríž. 
Hady symbolizujú múdrosť a opatrnosť 
služby biskupa. Kríž zase pripomína, že 
Cirkev treba viesť v mene Ježiša Krista. 
Biskupský kríž pripomína, že biskup je 
povinný nosiť nielen Ježiša Krista vo 

svojom srdci, ale aj vyznať Ukrižovaného 
svojím životom. Mnohé biskupské kríže 
obsahujú relikvie z pôvodného Pánovho 
kríža. Podobne ako kríž, biskup nosí aj 

panagiu. Je to velký okrúhly obraz Spasi
teľa alebo Bohorodičky. Podobne ako kríž, 

aj ten častokrát obsahuje pozostatky sv. 
¡¡¡|relikvií. M á pripomínať, že aj biskup musí 

mať v srdci Krista a nasledovať čnosti 
svätých.

-jg-

„Ak chcete niekomu pomôcť, urobte 
všetko, čo je vo vašich silách. Pán Boh 

od vás nikdy nežiada to, čo by ste 
neboli schopní urobiť.“
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Nový prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi

10. januára 2001 - inaugurácia 
nového prefekta

Ako oznámil Vatikán, Svätý Otec Ján 
Pavol II. oficiálne menoval 26. novembra 
nového prefekta Kongregácie pre vý
chodné cirkvi. Stal sa ním Sýrsky katolícky 
Patiarcha Antiochie Ignatious M oussa I 
Doaoud. Nový prefekt bude pravdepo
dobne za krátku dobu m enovaný za 
kardinála a nastúpi na čelo kongregácie, 
ktorú doteraz viedol kardinál Achille 
Silvestrini. Kardinál Silvestrini (talian- 
ského pôvodu), ktorý stál na čele vý
chodnej kongregácie od roku 1991 sa 
vzdal svojho úradu vzhľadom na svoj vek 
(77 rokov). Silvestrini bol pravou rukou 
Vatikánskeho štátneho sekretára kardi
nála Agostina Casaroliho. Títo dvaja 
kardináli sa rozhodnou mierou angažo
vali v politike dialógu medzi Vatikánom 
a komunistickými krajinami.

Patriarcha Ignatious Moussa I Daoud, 
pôvodom zo Sýrie, vyštudoval kanonické 
právo na Pápežskej Lateránskej Univezite 
v Ríme. Za biskupa so síidlom v Káhire 
bol m enovaný r. 1977 pre sýrskych 
kresťanov. Roku 1994 bol povýšený za 
arcieparchu v Homs-Hama. O štyri roky 
neskôr, 13. októbra 1998, bol Posvätnou 
synodou Sýrskych katolíkov zvolený za 
patriarchu.

Historická poznámka. Sýrska katolícka 
cirkev má svoju kolísku v Antiochii, kde

prvýkrát nazvali učeníkov Ježiša kres
ťanmi. Antiochijská Apoštolská cirkev 
aramejskej tradície, založená apoštolmi, 
bo la  vždy nositeľkou evanjeliového 
posolstva vAzii. Táto cirkev si napriek 
štrnástim storočiam tureckej dominancie 
udržala vernosť svojej kresťanskej tradíci. 
P a triarichát Sýrskej katolíckej cirkvi 
datuje svoju históriu od r. 1662.

Počas križiackych výprav panovali 
medzi katolíckymi a sýrskymi pravo
slávnymi biskupmi veľmi dobré vzťahy. 
Sýrski biskupi boli priaznivo naklonení 
únii s Rímom. M isionárkse aktivity 
jezuitov a kapucínov, ktorí začali pôsobiť 
medzi sýrskymi pravoslávnymi v Aleppe 
r. 1626 prispeli k tomu, že keď sa roku 
1662 uvoľnil stolec patriarchu, katolícka 
časť cirkvi zvolila za patriarchu Andreja 
Achidjana. Počas ťažkých prenasledovaní 
sýrskych katolíkov v 18. stor. v Turecku, 
prešla táto cirekv do podzemia. Roku 
1782 bol zvolený za patriarchu metro
polita Igantius Michael Jarweh z Aleppa. 
Ten sa vyhlásil za katolíckeho, ale musel 
utiecť do Libanonu, kde založil Monastier 
Našej Pani v Sharfeh. Odvtedy existuje 
neprerušená postupnosť sýrskych kato
líckych patriarchov.

Roku 1829 oficiálne uznala Turecká 
vláda túto východnú katolícku cirkev a od 
r. 1831 sa stalo sídlom patriachu Allepo. 
Roku 1850 sa prenieslo sídlo patriachu 
do M ardin (južné Turecko). Vytrvalé

prenasledovania tejto cirkvi vyvrcholili za 
prvej svetovej vojny; začiatkom dvadsia
tych rokov sa napokon Patiarchálna 
rezidencia presídlila do Bejrútu v Liba
none, kde ušlo mnoho sýrskych kresťanov. 
Je zvykom, že patriacha tejto cirkvi si vždy 
zvolí ako prvé meno Ignatious. Sýrski 
katolíci žijú okrem Libanonu aj v Sýrii, 
Iraku a D iaspóre. Na svete je podľa 
štatistík okolo 130 tisíc sýrskych katolíkov.

Menovanie východného katolíckeho 
patriarchu  na čelo Kongregácie pre 
východné cirkvi je zvlášť signifikantne, 
lebo hlava jednej zo starobylých cirkvi, 
reprezentujúc slávnu a prastarú tradíciu 
východu znovu obsadí miesto prefekta 
tejto kongregácie. V histórii na jej čele stál 
už Arménsky katolícky patriarcha, Gre- 
goire-Pierre XV Agagianian (1895 -  1971) 
a Duraisamy Šimon Loudusamy, pred
tým arcibiskup Bangalore, India.

Poslaním vatikánskej kongregácie pre 
východné cirkvi je byť jednotiacim spoji
vom pre všetky východné katolícke cirkvi, 
podporovať ich vzrast, ochraňovať ich 
práva, a udržiavať, živiť tradíciu východ
ného kresťanstva v rámci Katolíckej cirkvi 
vedľa dedičstva latinskej cirkvi.

podľa Zenitu
Stano Gabor

SVÄTÝ OTEC ŽIADA VÝVOJ V ODPÚŠŤANÍ DLHOV
Pokračovanie a ďalší vývoj svetovej 

iniciatívy na odpusten ie  dlhov n a j
chudobnejším krajinám žiadal pápež Ján 
Pavol II. v príhovore k účastn íkom  
m edzinárodnej odbornej konferencie 
v Ríme 4. decembra. Povedal, že ním 
podnietená iniciatíva k Svätému roku 
2000 motivovala kresťanov i nekresťanov 
k novým snahám v boji proti chudobe. 
Poďakoval všetkým, ktorí nasledovali jeho 
výzvu a vyzval ich, aby vo svojich snahách 
pokračovali. Varoval pred tým, aby ľudia 
neupadli do únavy alebo pohodlnosti po 
roku 2000. „Toto nie je prípustné, pretože 
ide o prežitie najchudobnejších,“ zdô
raznil. V súvislosti s pokračujúcim i

stratégiami po Jubilejnom roku Svätý 
Otec vyhlásil:

„Odpustenie dlhov je súčasťou ďale
kosiahlych snáh založiť medzi národmi 
nové vzťahy.“

Pápežskú radu pre spravodlivosť a po
koj, k torá  rokovaniam i so Svetovou 
bankou a Svetovým menovým fondom 
spolupôsobí pri snahách o odpustenie 
dlhov, pápež povzbudil, aby v tom  
pokračovala. „Je dôležité, aby sa odpus
tenie dlhov uskutočnilo  rýchlo, aby 
najchudobnejšie krajiny mohli čoskoro 
sami vziať do rúk boj proti chudobe.“ 

Sekretár Rady pre spravodlivosť a po
koj, biskup Diarmuid Martin po audiencii 
vyhlásil, že síce nie je spokojný s tým, čo

sa dosiahlo, ale cez iniciatívu Svätého 
roku sa nepochybne d osiah li veľké 
pokroky. „Úplne revolučné sú zmeny 
v Svetovej banke a Svetovom menovom 
fonde, ktoré teraz svoje stratégie otvorene 
diskutujú a už nekonajú za zatvorenými 
dverami. V postihnutých krajinách sa tiež 
rozvinul široký proces diskusie. Bez 
demokratizácie rozvojových programov 
nemôžeme dosiahnuť trvalé pokroky,“ 
zdôraznil biskup Martin.

Z ástupcovia 19 veľmi zadlžených 
krajín a 8 cirkevných nadácií sa v Ríme 
radili o nových perspektívach v boji proti 
zadíženosti a chudobe.

K P / T K K B S
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Jasličková pobožnost'v Topolánoch
Mládež našej farnosti oslovila duchov

ného otca Slavomíra Gerega s nápadom 
nacvičiť jasličkovú pobožnosť ako bolo

želkou. Súčasťou hry boli scénky pri brá
ne, ktorú sme si sami zhotovili z kartónov. 
Aby brána vyzerala ako skutočná, bolo

skutočná. Záujem o účinkovanie v hre 
o Ježišovom narodení bol skutočne veľký, 
preto  sme pristúpili k losovaniu jed 

notlivých postáv  a rozdeľovaniu 
úloh, aby nikto nebol ukrivdený. 
Vianoce sa neúprosne blížili a času 
na skúšanie bolo veľmi málo. Často 
sme nacvičovali dlho do noci. Po 
nacvičení scén nám  zostala  ešte 
jedna úloha -  zabezpečiť kostýmy. 
Niektoré kostýmy sme mali z pred
chádzajúcich rokov a niektoré sme si 
pozháňali medzi sebou. Vystúpenie 
bolo v prvý deň Vianoc. Veľmi sme 
sa tešili, ale zároveň sme mali aj 
strach ako to  zvládneme. Keď sa 
skončila posledná scéna, v cerkvi sa 
rozsvietilo a my sme počuli veľký 
potlesk. Chvíľku sme sa cítili ako 
skutoční herci. V druhý deň Vianoc 
sme išli spestriť vianočnú náladu aj 
ľuďom z filiálky Lesné. Tam nás 
taktiež odmenili potleskom. Všetkým 
účinkujúcim chceme zo srdca poďa
kovať a povzbudiť ich k takejto  
činnosti aj v budúcnosti.

zvykom aj v predchádzajúcich rokoch. Pn 
napísaní scenára nám veľmi pomáhali 
staršie dievčatá a otec Slavomír s man-

Dňa 7.1. 2001 sa v kultúrnom dome 
v Sadoch nad Torysou konal 10. ročník 
.Vianočnej akadémie“, ktorú usporiadala 
Gréckokatolícka cirkev - farnosť Zdoba 
v spolupráci s Obcou Sady nad Torysou. 

Medzi prítomnými hosťami boli:
Jeho Excelencia Alojz Tkáč - košický 

arcibiskup: senior reformovanej cirkvi Ján 
Semjan; o. Michal Vasiľ - bývalý správca 
gréckokatolíckej farnnosti v Zdobe; 
farárka reformovanej cirkvi v Bysteri Jana 
Tabačková; o. Peter M ajerník, farár 
rímskokatolíckej farnosti v Košickej 
Polianke; o. Jozef M iňo. farár gréc
kokatolíckej farnosti v Zdobe; poslankyňa 
NR SR - Mária Sabolová; poslanec NR 
SR - Rudolf Bauer; prednosta okresného 
úradu Košice-okolie - Ľuboš Pástor; 
tajomník okresného centra KDH Košice- 
okolie - František Lacko; starostka obce 
Sady nad Torysou Gabriela Hertnekiová.

Na akadémii vystúpili s duchovným 
programom: 

veriaci reformovanej cirkvi z Bystera; 
veriaci rímskokatolíckej farnosti z Bystera; 
veriaci gréckokatolíckej farnosti zo Zdoby;

potrebné ju omaľovať. V zápale práce sme 
sa rozutekali domov po štetce. Netrvalo 
dlho a brána stála zafarbená, skoro ako

hosť Katedrálny zbor sv. Cyrila a M e
toda z Košíc.

Vianočná akadém ia nám  priblížila 
čaro Vianoc. Program akadémie pramenil 
z prežívania vianočných sviatkov v jed
notlivých cirkevných spoločenstvách. 
Uvedomili sme si, aký pozorný je k nám 
Boh, že nám poslal na svet svojho Syna, 
a tak i my chceme byť k sebe pozorní 
a láskaví. Božia láska zvestovaná prí
chodom Ježiša Krista na svet môže byť 
prítomná v každodennom živote človeka, 
ak jej otvorí svoje srdce.

Na záver akadémie sa všetkým prí
tomným aj účinkujúcim prihovoril o. 
arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý ocenil 
spolunažívanie reformovaných, grécko
katolíckych a rímskokatolíckych veriacich 
žijúcich v obci a poprial veľa lásky a po
rozumenia do nového roku 2001.

Poďakovanie za hodnotný program 
patrí všetkým organizátorom  a účin
kujúcim.

Iveta Ivančencová

L. Kurajdová, Topoľany 
Snímka: -top-

KOLEDY PRED 
IKONOSTASOM

(PREŠOV) - K spríjemneniu krásnych 
vianočných dní prispel a zároveň ponúkol 
duchovný a umelecký zážitok aj prešovský 
katedrálny starosloviensky zbor. V stredu 
27. decem bra na sviatok sv. Štefana, 
prvomučeníka vystúpil s pásmom via
nočných kolied a piesní. Ako povedal 
jeden z organizátorov podujatia , Dr. 
P. Krajňák: „Východné vianočné koledy, 
ktoré spieval odpradávna náš ľud, sú 
vzácnym klenotom  našej duchovnej 
hudobnej kultúry a dedičstvom našich 
predkov a je potrebné ich zachovať pre 
ďalšie generácie.“ V stredu večer pred 
ikonostasom  katedrály ožili vianočné 
trad íc ie  a p risp e li k a tm osfére  tých 
skutočných dávnych Vianoc tak, ako ich 
prežívali naši veriaci po stáročia v našich 
východných  chrám och  a vo svojich 
skrom ných príbytkoch. V program e 
večera vystúpila s veľkým úspechom aj 
znám a interpretka rusínskych a šariš
ských ľudových piesní Mária Mačošková.

-kraj-

Vianočná akadémia
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Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj Ihdbm dobrej vôle...

26. decembra, na druhý vianočný deň 
sa zišli obyvatelia obce Nový Ruskov 
v m iestnom  kultúrnom  dom e, aby si 
pripomenuli zvyky a tradície Vianoc, ktoré 
sa pomaly vytrácajú z dnešného uponáh
ľaného života. Pre starších na oživenie, 
pre mladších na poučenie a uchovanie do 
budúcnosti. Najkrajšie kresťanské sviatky 
roka -  Vianoce, sviatky pokoja, mieru 
a lásky.

V kultúrnom  dom e ná javisku bol 
pripravený improvizovaný dobový stôl. 
„Viľija večer“ -  prichádzali členovia 
rodiny, aby slávnostne zasadli za 
štedrovečerný stôl. Gazdina ulo
žila pod obrus zrno, kukuricu, aby 
bolo dosta tok  poživne počas 
celého roka. Gazda doniesol pod 
stôl reťaz a slam u, pretože aj 
Ježiško sa narodil na slame. Po 
zapálení sviečky a slávnostnom 
„O tčen áši“ zavinšoval gazda  
a gazdiná urobila krížiky s me
dom  na čelo všetkým členom 
rodiny. Cesnak sa jedol pre zdra
vie a nasledovali ďalšie jedlá -  
„kozáre“, „bobaľky“ s makom 
a kapustou. V izbe nechýbal „je- 
zulanok“ (vianočný stromček) oz
dobený salónkou z chleba alebo 
kockového cukru ako kedysi. Č o
koládové „kolekcie“ a elektrické 
sviečky boli v minulosti veľkou 
neznámou.

„Christos raždajetsja!“ ozvalo 
sa na javisku a do izby prichádzali 
koledníci. Z aznel pekný vinš 
a v podaní dievčat z Ruskovčanky 
sa ozývali koledy -  „Ej, slama, 
slam a ...“, „nebo i žemľa ...“ 
a ďalšie. Pekným vinšom a kole
dou k vianočnej atmosfére prispeli 
aj deti z m aterskej školy v N. 
Ruskove. Narodenému Spasite
ľovi sa prišli pokloniť aj B et
lehemci.

V závere malej vianočnej slávnosti 
Vianočných pastorálov v N. Ruskove 
zaznel hlahol zvonov a pozýval všetkých 
na polnočnú. Svetlá v sále zhasli, so 
sviečkami a prskavkami v rukách pri
chádzali všetci účinkujúci na polnočnú. 
Zaznela „Tichá noc, svätá noc ...“ tá 
každoročne sa opakujúca a ničím nenah
raditeľná „hymna Vianoc“.

Záverečnými slovami sa prihovorila 
konferencierka podujatia: „Nech naro
dený a túžobne očakávaný Ježiško prine
sie do Vašich domovov lásku, pokoj, 
zdravie a Božie požehnanie. Pretože 
Betlehemské dieťa v chudobných ja s 
ličkách h lása  aj dnes celém u svetu 
skromnosť, čistotu a lásku. Hviezda, 
ktorá zasvietila nad Betlehemom a dosiaľ 
svieti na tisíckach vianočných jedličiek nie 
je len ozdobou, ale symbolom smerovky 
k Ježiškovi. Nech Betlehemské svetlo 
a radosť z narodenia m alého Ježiška

prenikne do Vašich sŕdc a ostane v nich 
počas celého roka.“

Starostka obce p. Viera Chomová sa 
poďakovala účinkujúcim a divákom za 
účasť na vianočnom podujatí „Vianočné 
pastorále v N. Ruskove“.

K slávnostnej vianočnej atm osfére 
prispeli svojou účasťou o. Pavol Dancák 
a traja bohoslovci z N. Ruskova.

Nový Ruskov -  obec, ktorá sa počtom 
obyvateľov radí medzi menšie obce okresu

Trebišov. Avšak zvyky a tradície Vianoc 
v tejto obci nezahynú. Každoročne počas 
Vianoc ožívajú v podaní dvoch skupín 
Betlehemcov, ktorí navštevujú domác
nosti a s ta rš í m ládenci „Viflejemci“ 
spievajú okračunskú pieseň „Viflejemi 
tajno sja zjavila...“

A naša obec je raritou ešte niečím. Žije 
v nej p. Jozef Porchinčák, ktorý sa venuje 
sakrálnej drevorezbe. Jeho insitný drevený 
Betlehem je prekrásny a môžu ho obdi
vovať návštevníci vo vlastivednom múzeu 
v Trebišove. Svojou tvorbou -  ľudovým

rezbárstvom je známy v rámci Slovenska. 
Za svoje diela bol ocenený mnohými 
vyznamenaniami. V rodnej obci sa konala 
po prvýkrát jeho výstava v apríli 1999 
a bola sprievodným podujatím okresnej 
prehliadky cirkevných speváckych zborov 
okresu Trebišov. Svojou účasťou v N. 
Ruskove ju poctil vladyka Milan Chautur, 
biskup košického apoštolského exarchátu.

K. Porhinčáková
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Kalendárium
5. február Agáta
6. február Dorota
7. február Vanda
8. február Zoja
9. február Zdenko

10. február Gabriela
11. február Dezider
12. február Perla
13. február Arpád
14. február Valentín
15. február Pravoslav
16. február Ida
17. február Miloslava
18. február Jaromír

Blahoželáme!

R .  Č a n a k y

TAK PRÍĎ
a F C F

1. Keď vstávam z pádov, dvíhaj 
G a

ma iba ty sám. 
a F  C

Keď prídeš za m nou až nadol,
F G a
podám ti len svoju dlaň.

C G  a e F C F  G 
R. /: Ty dávaš mi nádej, láskou 
ma dvíhaš,

a e F G a 
ja z hĺbky vzlietam, som slabý, no 
e a 

ty si môj Pán.:/

2. Keď skúšam vzhliadnuť, všetko 
m a bolí, som sám.
Príď rýchlo mi vládnuť, postav si 
vo mne svoj chrám.

R .:...

3. Kráľ môj, cítim, ako ťa ľúbim, 
no viem,
že sú dni, kedy len padám , je to 
ako na srdci tieň.

R. /: Tak príď! Pán môj, príď, 
nádej mi vráť!
Nech z hĺbky vzlietnem, som 
slabý, no ty si môj Pán.:/

ICDr. Cyril VasH; SJ: Gréckokatolíci - Dejiny - 
osudy - osobnosti

Byzant, Košice 2000,144 strán

Spolu s kalendárom pre prvý rok tretieho milénia 
členovia Spolku sv. Cyrila a M etoda dostali do rúk 
knihu známeho cirkevného právnika a historika doc.
ICDr. Cyrila Vasiľa, SJ.

Na 140 stranách publikácie sa autor zamýšľa nad 
históriou Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá súvisí s misiou 
solúnskych bratov na Velkej Morave. Tu pramení 
a postupne sa zakoreňuje na území našich predkov, 
nepriazňou časov prenasledovaná, častými búrkami 
rozčesnutá a zrazená na kolená, ale znova oživená, 
zocelená, pevná. Z útrap vyšla stále víťazne.

Knihu vydal Byzant s. r. o. Košice, vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach, v roku 2000. Zredigoval ju Mgr. Pavol Kušnír, graficky upravil 
Karol Neupauer, ktorý do nej zaradil portréty cirkevných predstaviteľov a spestril 
viacerými zábermi, napríklad Černečej hory pri Mukačeve, snímkou pamätnej 
tabule, odhalenej svedkom viery na budove Košického apoštolského exarchátu pri 
príležitosti 50. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi a 40.výročia smrti biskupa 
Pavla P. Gojdiča, OSBM a ďalšími. Prvú stranu obálky zdobí Mandylion, štvrtú 
Chrám Zoslania Svätého Dueha redemptoristov v Michalovciach a nový chrám 
sv. proroka Eliáša v Sečovskej Polianke.

Autor sa v úvodných kapitolách venuje početnej misijnej činnosti solúnskych 
bratov sv. Cyrila a Metoda, ktorí „položili základy pre historický vznik východnej 
cirkvi na našom území a napojili ju na Rím“, čo v úvodnom príhovore tlmočí 
čitateľom o. ThLic. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
pokračujúc slovami: „Tu sa začal náš vlastný cirkevný, národný, kultúrny a vysoko 
civilizovaný život. Z cyrilometodskej misie ako z prameňa vyteká živá voda pravej 
viery do sŕdc našich predkov až do našich čias.“

Čyril Vasiľ svoje názory a vyjadrenia o misijnej činnosti prvoučiteľov na Velkej 
Morave podopiera citátmi zo Života Konštantína, Života Metoda, Života Klimenta, 
čím text oživuje, ale aj usvedčuje v pravdivosti. Svoje tvrdenia konfrontuje s od
bornou literatúrou.

S cyrilometodským kultom autor spája aj kult sv. Demetera, patróna Solúna, 
ktorému je v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zasvätených viacero chrámov. 
Zmieňuje sa o biskupovi Benediktovi a rozvíja úvahy o nástupcovi arcibiskupa 
Metoda sv. Gorazdovi, ktorý „svojím duchovným rozmerom a významom prerastá 
rámec miestnej cirkvi či spoločenstva a dobových súvislostí, spomedzi ktorých 
vyšiel.“ Jeho osobnosť spája východnú i západnú tradíciu v počiatkoch kresťanstva.

V ďalších kapitolách prináša veľa faktografických údajov o živote byzantského 
kresťanstva v arpádovskom Uhorsku, hovorí o dimenziách valašskej kolonizácie, 
o kláštoroch ako prvých náboženských a administratívnych centrách, vysvetľuje, 
ako došlo k Užhorodskej únii a kanonickému erigovaniu Mukačevskej eparchie 
a neskôr k založeniu Prešovského biskupstva.

Prostredníctvom literárnych pamiatok a archeologických nálezov dokumentuje 
zachovanie kontinuity cyrilometodského obradu na Slovensku. O dejinách cirkvi 
svedčia osobnosti biskupov, osudy kňazov, veriacich. V medailónoch biskupov 
oboch eparchií potvrdzuje spletitosť náboženského a národného života katolíkov 
byzantského obradu.

V záverečnej kapitole autor poukazuje na golgotu Gréckokatolíckej cirkvi, jej 
likvidáciu v roku 1950 komunistickým režimom, jej legalizáciu v roku 1968, ale 
tzv. normalizáciou sa dostala pod prísny dozor, živorila, bola sledovaná štátnymi 
orgánmi. No prežila. „Ale každá obeta a utrpenie zoceľuje a vnútorne obnovuje“ -  
píše v úvode o. Michal Hospodár a pokračuje: „Gréckokatolíci povstali od smrti 
k životu a každý deň píšu nové stránky dejín pod zvrchovaným Božím pohľadom.“

Publikácia je veľmi vzácna a potrebná. Odporúčame ju veriacim, záujemcom 
a najmä mladej generácii, lebo každý gréckokatolík by mal poznať dejiny svojej 
cirkvi, ak chce byť rozsievačom Kristovej pravdy, neochvejným obrancom  
a propagátorom živej viery, šíriteľom cyrilometodského odkazu.

Ernest Sirochman
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Žalm 57
Austrálsky
medvedík

1. časť taj
ničky

C hasa
Pom ôcky: 
Erie, Nali, 

Leise, ETG

2. č asť  taj
ničky

Babylonský 
boh  neba

Ligot 49 v Ríme 3. časť taj
ničky

2x znížený 
tón

ŠPZ
K arlových

Varov

M esto v Predložka

Zosilňovač
svetla

Stočené
vlasy

Zazelenela 
sa hora

Liek pre 
opilcov

Babička po 
nemeckv

Predložka

Tichý po 
nemecky

O rech

Sprav
opevnenie

Starorímsky
peniaz

Túz Vo vnútri
Pracovný

táborOznačenie 
pre  kus

N ákladné
autá

Autor: -vk-

K ropí Francúzsky
expres

Budhistický
kňaz

K ane.
skratka

M užský hlas
R uská rieka Vojenské

Zatopené

Primát
Uviazol

N aparuj

Zaútočí
Španielska
pestúnka

Pridával soP

O dborníci
Jemný
tabak
Valčík

K anadské
jazero

Vonku

Š P Z  Tmavý
Ú rad pre 
atómovú 
energiu

O sobné
zámeno

EČ K ež
marku

O sobné
zámeno

Zásaditosť
Taliansky

súhlas

Napichli ste

Z bohom  po 
francúzsky

4 . časť taj
ničky

Krížovku zaslal p. Komanický z  Humenného. 
Správne ňešenie sa dozviete v dalšom čísle.
Správne riešenie z minulého čísla: „Povedzte áno večnému životu. “

miléniová súťaž s PETROU
KUPÓN Z***
Dnešné otázky:

1. Kde sa narodil J. M. Magúr, OSBM?
A-Sečovce; B-Košice; C-Trebišov
2. Kde bol sv. Charalampés biskupom?
A-v Istrii; B-v Alúminii; C-v Magnézii
3. Ako sa nazývala studňa pri Luciinom dome vo Fatime, kde sa pastierikom zjavil 
anjel?
A-Oreiro; B-Arneiro; C-Mareiro

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie 
s označením: miléniová súťaž do 28 .02 . 2001. alebo ich doručte do redakcie na 
Hlavnej 3 v Prešove.

Vo velkonočnom čísle uverejníme mená desiatich výhercov, ktorí získajú vecné ceny 
(1. 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.)
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S úsmevom na záver
Kúpil som ti niečo na krk, milá!

-  hovorí Skót svojej žene.
Náhrdelník?

- Nie.
Zlatú retiazku?

- Nie.
A čo je to teda?!
Mydlo, drahá!

Policajt sedí doma. Niekto klope na 
dvere.

Kto je tam?
Ja.
Ja??? -  čuduje sa policajt.

Teta, prosím  si krém na to 
pánky.

Na aké?
Na pätky...

. - j
Letí to a keď to spadne, urobí to 

mňau. Čo je to?
Hocičo, ale m usí to spadnúť na 

mačku.

N a hodine chémie:
M ik u láš , z čoho  sa skladá

uhlie?
Z auta, prosím.

Anička, čo je bližšie? Amerika 
alebo Mesiac?

M esiac, lebo ho vidíme, ale 
Ameriku nie.

í

zamyslenie
Moja praca je kvapkou vody 
v oceáne. Ale keby som ju 

. . -i :■■■:■ . - 
v oceáne chýbala. Keby som 
pred mnohými rokmi nebola 
pomohla umierajúcej žene na 
ulici, nebola by som potom 
zachránila ani ďalších 43 tisíc... 
Moje dielo patrí svetu, ale moje 
srdce Bohu.

(Matka Terézia)

Boh je radosf. Preto pred svoj 
dom postavil slnko.

(sv. František z Ässissi)



SPOLOK SVÄTÉHO

Hl) CYRILA A METODA

ŠTEDRÉ SRDCIA

Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me
toda prispeli:

členovia spolku z Čertižne'ho 770 Sk, 
z Iňačoviec 200 Sk, z Kráľovského 
Chlmca 140 Sk, Ing. Ľubomír Porhinčák 
z Bratislavy 100 Sk a Jolana Šecková 
z Mariánky 120 Sk.

Z Hriadok po 70 Sk: Helena Baju- 
sová, Mária Buzinkajová, Anna Čaba- 
lová, Helena Frankašová, Anna Ferenčí- 
ková, Mária Vincenčíková, M ária Zlat
nícka.

- po 40 Sk: Helena Buzinkajová, Anna 
Danková. Verona Danková, Kamila Ho- 
lošová, Mária Jakabová, Mária Kocú
rova, Helena Miňová, Jolana Miňovská, 

Alžbeta Pejová a Mária Stašová.
Z Kolbasova po 20 Sk: Vasil Kič, 

Božena Múdra a Zuzana Urstová.
Z Milhostova -  Helena Dušecinová 

40 Sk,
- po 20 Sk: Viera Brindová, Michal 

Ciberej, Jolana Kobulkaničová a Anna 
Záhorská

Z Porúbky pri Humennom -  po 70 Sk:
Irena Lučková, Anna Olexová a Janka 
Struňáková.

Z Vojčíc po 70 Sk: Mária Ferenčíková, 
Gréckokatolícky farský úrad, M ária 
Hvastová, M ária Kandraková, Júlia 
Konferedáková, Anna Olšakovská, Mária 
Ševčíková a Anna Tomčíková.

- po 20 Sk: Veronika Bánovská, 
Radoslav Černák, Michal Ivanič, Mária 
Ivanova a Anna Kolodyová.

M ária Kopečková 200 Sk a Anna 
Kuzmová 120 Sk.

Za dary Pán Boh zaplať.

SPOMÍNAME I

v ňom,
len cestička k hrobu zostáva von. 

Dňa 24. 1. 2000 uplynul rok 
od chvíle, keď nás opustil 

náš drahý manžel, otec a starý 
otec

Juraj Turek z Toiysiek.

NAŠI JUBILANTI

V januári t. r. sa významného život
ného jubilea dožívajú títo naši členovia:

M onika Belejová z dlhého Klčova 
a Helena Bialková z Drieňová.

Ing. Ján  Čverčko z Košíc, Vojtech 
G irm en z H rane , H elena H ata lova  
z Kežmarku, Alica Kancová zo Sobra
niec, Margita Kavčáková z Veľkej Tŕne, 
Helena Petrová zo Svidníka, Ján Sabol 
z Fulianky a Viera Štefaničová zo Se
čoviec.

Juraj Bereščík z H oroviec, M ária 
Ivanová zo Slivníka, Anna Kaščáková 
z Dlhého Klčova, Mária Karafová z Čer
venej Vody, Ján M acan zo Stretavky, 
Michal Sivčo z Humenného, Jozef Šoltés 
z nového Ruskova a Alžbeta Vyžinkárová 
z Košíc.

Anna Chavalčáková zo Stakčína, Ján 
Majzeľ zo Soli, Anna Pancáková z Poz- 
dišoviec, Anna Sokolová z N ižného 
Hrabovca a Anna Vargová z Kravian.

Anna Bačišinová z Hlinného, Mária 
Melničáková z Certižného, Ján Onuško 
zo Sečovskej Polianky a 'Já n  Tajboš 
z Ružomberka.

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

ĎALŠIE SPOLKOVÉ OZNAMY

- Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal vo 
vydavateľstve Byzant s. r. o. Košice pre 
vnútornú potrebu liturgický kalendár 
Gréckokatolíckej cirkvi (32 strán). Je to 
dar spolku pre kňazov a kantorov.

- O. ICDr. Cyril Vasil’navštívil v posle
dnú nedeľu minulého roka farnosť sv. 
Petra a Pavla v Košiciach. V miestnom 
chráme odslúžil dve sv. liturgie a prí
tom ným  podpísal niekoľko desiatok 
vlastnej knihy Gréckokatolíci, dejiny -  
osudy -  osobnosti.

- Prvé zasadnutie výboru Spolku sv. 
Cyrila a M etoda v novom miléniu bolo 
17. januára v Michalovciach. Jedným 
z bodov rokovania boli podujatia v pr
vom polroku 2001.

- Sv. liturgia za členov spolku bude 17. 
februára t. r. v Chráme sv. Petra a Pavla 
v Košiciach.

BLAHOŽELANIE

Dňa 26. 1. 2001 sa náš duchovný otec, správca farnosti Bardejov -  Vinbarg, 
Peter Cap dožíva požehnaných 30-tich rokov.

Ďakujeme Nebeskému Otcovi za to, že našu farnosť obdaroval kňazom podlá 
Ježišovho Srdca, ktorý ju v láske a Božej bázni spravuje.

Za pastoračnú činnosť Vám môžeme len a len ďakovať.
Pri tejto príležitosti Vám srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božích 

milostí, dary Svätého Ducha, mocnú ochranu a pomoc Panny Márie.
V deň Vašich narodenín myslíme na Vás ďakovnými modlitbami.

Veriaci zo  sídliska Vinbarg v Bardejove

O Z N A M

Jezuiti ako ľudia poslaní Ježišom Kristom slúžia v akejkoľvek úlohe na 
hociktorom mieste sveta; na univerzitách, vo farnostiach, v masmédiach, v službe 
chorým a opusteným, všade kde ich Cirkev potrebuje a všade tam, kde ide 
o ľudskejší život pre všetkých. Snažia sa podľa svojej spirituality nachádzať Boha 
vo všetkých ľuďoch a vo všetkých stvoreniach.

Ak si myslíš, že aj teba chce Ježiš poslať do sveta, aby si ho mohol premieňať 
na ľudskejší ako kňaza či rehoľného brata východného obradu v Spoločnosti 
Ježišovej, môžeš si podať žiadosť o prijatie do rehole do 30. apríla 2001 na adresu:

Provinciál Spoločnosti Ježišovej. P. O. Box 173. Bratislava 814 99

K žiadosti je treba priložiť doklad o vzdelaní, krstný list. rodný list, sobášny 
list rodičov, krátky životopis a lekárske svedectvo o zdravotnom stave.

P. Ladislav Šofranko, SJ  
Promótor povolaní S  J

S láskou a úctou spomína smú
tiaca rodina.

Vičnaja pamjať!
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\  1 W M  slovensky a, cirkevnoslovanský
Uvedené tituly si môžete zakúpiť v predajni PETRA 
na Hlavnej č. 3 v Prešove, alebo objednať dobierkou 
na adrese vydavateľstva: 
Náboženské vydavateľstvo PETRA 
Hlavná 3, P. O. Box 204 
080 01 Prešov

Pozývame Vás do predajne
PETRA

na Hlavnej 3 v Prešove,

kde Vám ponúkame:

náboženskú literatúru, 
bohoslužobné predmety, 

darčekové predmety,
liturgické víno, 

kopírovanie, ružence, 
obrázky, samolepky, 
pohľadnice a pod.....

Chýlia Vám tu niečo?
Áno, toto je miesto pre

Vašu reklamu.
Výhodné cenv 

v novom roku 2001. j 
Neváhajte, urobte reklamu 

svojej firme a podporte svoju 
katolícku tlač. 

Reklamné podmienky na tel. č.: 
0905 430 402, 
091/7733323

(+ poštovné a balné)


