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Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV)
6:30-6:45
19.2.
- Návšteva
20.2.
- Pán klopal, kým som
neotvorila
21.2.
- Ja a môj tieň
23.2.
- Z posmievača svedok
24.2.
- /1 2:30/ Lekár v pralese misijné príbehy z Afriky 4
- / 1 2 :4 5 /Budúce
požehnania teraz- 1 . časť
26.2.
-Ž alm 119, verše 33-40
27.2.
-Ž alm 119, verše 41-48
28.2.
-Ž alm 119, verše 49-56
2.3.
- Žalm 119, verše 57-64
3.3.
- / 1 2:30/ Program pre deti
- / 1 2 :4 5 /Budúce
požehnania teraz- 2 . časť
ASTRA 11.038
17:00-17:30
19.2.
20.2.
21.2.
22.2
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.

GHz v.pol. zvuk 7.74 MHz
- Myšlienky a názory
- Pre malých i veľkých
- Nešťastný Inzerát
/príbeh/
- Nejla - 4.časť
- Aká je to kniha Biblia?
- Duchovní bezdomovci?
- Ako rozprávať, aby nás
dieťa počúvalo?
- Myšlienky a názory
- Pre malých I veľkých
- Nájomník /príbeh/
- Nejla - 3.časť
-Tradícia, alebo osobná
viera?
- Drogy
- Konflikty medzi rodičmi
a deťmi

1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
19.2.
- Výchova detí III.
20.2.
- Filip
- Smrť bohatého človeka
21.2.
/príbeh/
- Poznanie a viera
22.2.
-Tradícia, alebo osobná
23.2.
viera?
- Svedčí člen britskej
24.2.
snemovne Lordov
- Lukáš 12. kapitola
25.2.
26.2.
- Sme opäť dvaja, ako žiť?
- Hagar
27.2.
-Cesta opustenej/príbeh/
28.2.
- Poznanie a viera
1.3.
- Preto ml teraz daj tento
2.3.
vrch - 9.časť
- Stvor ml čisté srdce
3.3.
- Lukáš 13.-14. kapitola
4.3.

2 • 4 /2 0 0 1 - s lo v o

S va ly nie jĹ ^ ifu I iv 1u ú .ú ju V p M '^ M ,uv¿Ľ u íi^ llv -A irV
iť u iu u ľííiiiiiy
a lp iu » ..
Q u iiá Ľ L iu ty stí
s i'.u iiitu iu s íi, al i\'ú s íty flL
š ť j l l í i i u S v iilV -ji- v l^ m i- t iu ľ iu á lt ľ y t u C H u vľľuu k A le u H
íe u .s v ä lý ja iim iu á liiy iu ľ I u v ľ ľ u u i, [ u ľ í u í ľ itíe i i u ú l 3
[u a v tlv ’ti v íd í v ľ ľ í íaUCs ¡ M v s L u lu im u s íl s ii. m
ľ u m iV lt iv l ľ íu l ľ Í ľ

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

Rádio Vatikán

Rádio LllMEN

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

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

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

Nabudúce
Prihovor od o. Marka Rozkoša; Fatimské tajomstvá (pokračovanie); Birmovanie
- sviatosť kresťanskej dospelosti od o. M ichala Zorvana; Do zázračnej vody
zázrakom - svedectvo;
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Vstupujeme do posvätných pôstnych dni,
počas ktorých sa budeme pripravovať na
najväčšie kresťanské sviatky - Vzkriesenie
nášho Pána Ježiša Krista. Dobrotivý Boh nám
tu dáva novú príležitosť k duchovnej obnove,
aby sme odpovedali na jeho volanie a aspoň
niečo zmenili k lepšiemu v našom živote. Bez
tejto snahy by bol náš život iba stagnáciou
a každá stagnácia znamená pohyb späť.
Je pravdou, že v tejto snahe nás nikto
nemôže kontrolovať. Ide o osobnú a skrytú
záležitosť. Deti sú v škole viacmenej nútené
k zvládnutiu látky, pretože sú skúšané, klasifi
kované, ich úlohy a príprava sú neustále
sledované učiteľom. Boh sa správa celkom
inak. Nikoho nenúti k ničomu, nevyvíja na
svoje deti žiadny nátlak. Ani Cirkev nekon
troluje ľudí, či sa modlia a ako sa modlia, kolko
si toho pamätajú z Božieho slova a ako si plnia svoje povinnosti. Nezapisuje
ich účasť na bohoslužbách a nežiada ospravedlnenie. Počíta s nami ako
s dospelými kresťanmi, zodpovednými a spoľahlivými. A aj keď takými nie
sme, dôveruje nám a vedie nás k tomu, aby sme sa takými stali.
Aj tento pôstny čas je pre nás príležitosťou, aby sme si to uvedomili. Je
nám daný k tomu, aby sme popremýšľali o sebe, kde je naše najslabšie miesto,
cez ktoré môže zlo najľahšie a nenápadne preniknúť do nášho života, miesto,
ktoré je treba spevniť a posilniť. A nebojme sa toho. Tam, kde človek poctivo
začne, pocíti pomoc toho, ktorému najviac záleží na tom, aby sme boli dokonalí
a dobrí.
Pred vstupom do tohto pôstneho času počúvame z evanjelia tieto Kristove
slová: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár,
aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Keď sa ty postíš, pom až si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa
postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj
v skrytosti “ (Mt 6, 16-18).
Ježiš týmito slovami chce povedať všetkým, že zbožnosť a pôst sa musia
prejaviť novým duchom. Nie navonok, ale vnútorne a úprimne. Ježiš tu
nekritizuje dobré skutky, ale zlý úmysel tých, ktorí ich robia. Farizejom nešlo
o Božiu slávu, ale o ich slávu. Preto sa modlievali na uliciach, aby ich ľudia
chválili. Podobne ukazovali svoj pôst tým, že si hlavy posypali popolom. Robili
to len navonok, pred ľuďmi a preto už dostali svoju odmenu - od ľudí. Pred
Bohom však takáto zbožnosť nemá hodnotu, ak nevychádza z vnútra človeka.
Lepšie je, ak našu zbožnosť a pôst nikto nevidí a nepozoruje. Boh vidí aj
v skrytosti, a ten nás odmení.
Pokrytectvo a formalizmus Ježiš verejne odsúdil: „Lebo hovoria, a nekonajú“
(Mt 23, 3). Počuli sme o tom aj v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi, kde
farizej neobstal pred Bohom, pretože vypočítaval všetky svoje dobré skutky
(porov. Lk 18, 9-14). Tým a podobným Ježiš hovorí: „Beda vám... Tak sa aj vy
navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plnípokrytectva a neprávosti“
(Lk 23, 27; 28). Preto aj v tomto pôstnom období nám Ježiš kladie na srdcia
tieto slová: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosťzákonníkov
a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20).
Pred časom sa v našich divadlách uvádzala hra Morálka pani Dulskej. Pani
Dulská má dospelého syna. Je veriaca a preto nechce, aby jej syn chodil
v noci po lokáloch. Do služby prijme mladé, neskazené dievča z dediny. Dievča
naletí mladému pánovi na pekné slová. Keď dievča čaká s ním dieťa, pani
Dulská ju vyhodí na ulicu. A pritom pani Dulská je veriaca žena, ktorá
nevynechá modlitbu a bohoslužby. Jej správanie je ďaleko od viery.
Tu sme pri Kristových slovách: „Hovoria, a nekonajú“ (porov. Mt 23, 3).
Preto Spasiteľ chce, aby sa aj naše správanie nerozchádzalo s našou vierou.
Aj my sa často zdáme zbožnými, pravidelne navštevujeme chrám, modlíme
sa, prispievame na potreby chrámu, zachovávame pôsty, ale na druhej strane
nenecháme na pokoji svojho blížneho, neprehovoríme s otcom, matkou, so
susedom... nežičíme si, závidíme, ohovárame, opisujeme - ako by to nebol
hriech. Často sa vyhovárame: Veďja hovorím iba pravdu! Ale k čomu je dobrá
takáto pravda? Či neraz nielen na to, aby sme zakryli svoje vlastné chyby
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a slabosti? Odsudzujeme iných, že sa
rozvádzajú, ale pritom nepovažujeme za
hriech, že náš syn či dcéra sa rozvádzajú,
že sú nepokrstené, že žijú v nedovolenom
manželstve... „Ak vaša spravodlivosť
nebude väčšia ako spravodlivosť zákon
níkov a farizejov, nevojdete do nebeského
kráľovstva“ (Mt 5, 20).
Toto sa týka aj našej zbožnosti v tomto
pôste. Pred Bohom sa nemusíme pretva
rovať, lebo on vidí aj v skrytosti. Správ
nym pochopením modlitby, pôstu a dob
rých skutkov môžeme byť sami strojcami
svojej spásy, ale aj večnej záhuby.
Parašutista si pred každým zoskokom
skladá svoj padák. Od jeho starostlivej
práce záleží jeho život. Bol by blázon,
alebo samovrah, ak by túto prácu laj
dácky odbil. Tak lajdácky by sme sa
správali aj my, ak by sme svoje kresťan
stvo, svoju zbožnosť, „odšvindľovali“,
odbili.
Sme na začiatku pôstnej doby. Možno,
že práve od týchto dní záleží naša spása.
Nech to bude čas nášho vnútorného
obrátenia... Nezakladajme si na nepod
statných veciach, nerobme naše skutky
pre lúdskú chválu, ale pre Božiu. Podľa
slov samého Boha si máme roztrhnúť
srdce, nie rúcho, (porov. Joel 2 ,13).Tento
program majme vždy pred očami, aby
sme dobre prežili nielen tento pôst, ale
i celý svoj život.
Zaumieňme si, že si z tohto milosti
vého času urobíme príležitosť k obráteniu
sa k Bohu celým srdcom (porov. Joel 2,
2). Nech to bude pohľad do celého nášho
vnútra, aby sme si uvedomili, kde je asi
naše najslabšie miesto, cez ktoré zlo ľahko
a nenápadne preniká do nášho života;
miesto, ktoré treba spevniť a posilniť.
Zamyslíme sa nad tým, čo je v nás
nedobrého, čo by sme mohli napraviť vo
vzťahu k Bohu, sebe i blížnemu. K tomu
pridajme dobré predsavzatie, že chceme
byť iní, lepší. Aspoň o trochu. Prosme
teda s Cirkvou, aby pokánie, ktoré
budeme konať aj v tomto prvom roku
nového tisícročia, pomohlo nám očistiť
sa od našich slabostí a nedokonalostí
a robiť iba to, čo je milé Bohu. Aby sme
takto hlbšie prežili nielen toto pôstne
obdobie, ale aj hlbšie poznali tajomstvo
Kristovho vykúpenia a mohli povedať
s apoštolom Filipom: „Našli sme toho,
o ktorom písal Mojžiš v Zákone a pro
roci, Ježiša, Jozeľovho syna z Nazareta“
(Jn 1,45).

Mgr. František Dancák
tit. kanonik,
odborný asistent GBF PU v Prešove
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Vo Svätom písme nachádzame viacero
zmienok o krste. V Starom zákone nie
ktoré udalosti ako napríklad potopa,
alebo prechod cez Červené more, ale
i ďalšie sú predobrazom a predpoveďou
budúceho krstu z vody a Svätého Ducha.
V Novom zákone máme na začiatku
evanjelií, zvlášť u Marka a u Jána, ale aj
u ostatných evanjelistov, predstavený krst
Jána Krstiteľa. Ježiš nás sám svojím
slovom poúča o potrebe krstu a apoš
tolom dáva príkaz udeľovať krst všetkým
národom, ako to zaznamenali evanjelisti
Marek a najmä Matúš. Samozrejme aj
iné knihy Nového zákona ako napríklad
Skutky apoštolov a Pavlove listy svedčia
o tom, že prvotná cirkev udeľovala túto
sviatosť. Je tu teda jasný zámer nášho
Boha obdarovať človeka týmto zvláštnym
darom . Nie človek si vymyslel tento
„obrad vovedenia do kresťanského ži
vota“, „začlenenia do cirkvi“, či „začiatku
nového života“. Krst je z vôle Boha a je
jeho darom.
Pokúsme sa teraz pomenovať veľkosť
tohto daru, aby sme ho vedeli správnejšie
a lepšie použiť na vlastnú radosť, šťastie
a spásu, a aby sme správnym prežívaním
svojho krstu jednoznačne prejavovali
vďačnosť tomu, ktorý nám ho daroval.
Z Božieho zjavenia a učenia Cirkvi
vieme, že prijatím krstu, dostali sme účasť
na mnohých Božích daroch a milostiach.
Avšak pre ľahšie poznanie a pochopenie
veľkej Božej dobroty v dare krstu uva
žujme teraz o troch hlavných, základných
daroch a to o dare Božieho detstva,
o dare novej Božej rodiny a o dare nového
života.
Prvým darom, ktorý Boh krstom vtláča
do duše krstenca (preto Cirkev učí aj
o nezmazateľnom znaku) je dar Božieho
dieťaťa. Počas Ježišovho krstu v Jordáne

z neba zaznel hlas: „ Ty si m ôj milovaný
Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Mk 1, 11).
Podobne - ako hovorí svätý Cyril Jeruza
lemský - ku každému hovorí Boh počas
svätého krstu: „Teraz sa stávaš mojím
dieťaťom“. Modlitby obradu krstu i litur
gické modlitby na veľké sviatky to výz
namne zdôrazňujú, kedslovami apoštola
Pavla volajú: „Ktorí ste v Krista pokrstení,
Krista ste si obliekli“, a svätý Pavol
dodáva: ,A tak už nie si otrok, ale syn;
a keď syn, tak skrze Boha aj dedič“ (Gal
4, 7). Ako sa teda zmenila naša situácia
vo vzťahu k Bohu týmto darom? Uva
žujme o hospodárovi, ktorý zamestnáva
viacerých robotníkov, ale medzi inými na
jeho hospodárstve pracuje aj jeho syn. Ak
sa niektoiy z robotníkov spreneverí a spô
sobí škodu svojmu zamestnávateľovi,
oprávnene ho hospodár vyhodí a najme
si miesto neho iného. Ak sa však sprene
verí syn? Možno, že v návale hnevu bo aj
otec vyhodí. Ale ak sa ten vráti a povie
jednoduché a úprimné „odpusť“, ostane
srdce otca zatvrdené voči synovi?
Pripomeňme si situáciu Adama a Evy
po hriechu. Spreneverili sa, boli vyhnaní.
Návrat do raja nebol možný. A teraz sa
pozrime na márnotratného syna a na jeho
návrat k otcovi. Tak sebecky povedané:
„Myslím, že sa oplatí byť synom dcérou“. Ale keďže nechceme byť sebeckí,
dar synovstva nás núti položiť si otázku:
„Ako ti máme prejaviť svoju vďačnosť za
takú úžasnú milosť, Bože?“ Odpoveď je
jednoduchá. Ako nás prijal Boh za svoje
deti, tak prijmime aj my nášho Boha za
svojho Otca. Pestovaním čnosti posluš
nosti Otcovi a jeho slovu a pravou úctou
a láskou k nemu prejavíme mu vďačnosť
aká mu právom patrí. Veď čo viac si praje
i pozemský rodič? Neočakáva od svojich
malých detí odkázaných na neho nijaké

velké dary, ale z celého srdca si želá, aby
boli poslušné a opätovali mu lásku.
Druhým darom, ktorý dostávam e
v krste je dar novej Božej rodiny. Inými
slovami sa dá povedať, že sme sa stali
členmi Katolíckej cirkvi. Z postoja mno
hých súčasných kresťanov sa však tento
dar javí ako veľmi slabý. Ich správanie
voči Cirkvi je vlažné, niekedy až odmie
tavé, ale to len do tej doby, kým niečo
nepotrebujú. A Cirkev, ako dobrá matka
a rozdávatelka Božích milostí i tieto deti
obslúži, podá pomocnú ruku. Ona plní
úlohu, ktorú jej dal Pán. očisťuje, posil
ňuje a povzbudzuje. Samozrejme sa i za
všetky svoje deti denne modlí a s otvore
nou náručou ich očakáva a s láskou objí
ma. Ona nás učí, že sme si navzájom brat
mi a sestrami a dodáva nám neustále síl
na ceste spásy, na ceste k Nebeskému Ot
covi. Ak si toto všetko uvedomíme i tento
dar krstu prijmeme s ra
dosťou a opýtame sa na
spôsob prejavovania vďač
nosti. Odpoveď je v prijatí
zodpovednosti za spo
ločenstvo Cirkvi a prijatie
jej učenia i jej autority. Sa
mozrejme aj každé úsilie
o jednotu a lásku medzi
pokrstenými - bratmi
a sestrami je krásnym pre
javovaním vďačnosti
a pestovania novej Božej
rodiny.
Tretím darom, o ktorom
chceme hovoriť, je dar
nového života. Tento dar si
majú možnosť určite viac
uvedomovať tí, ktorí prijí
mali sviatosť krstu v dospe
losti. Keď si človek jasne
uvedomuje, ako žil bez
Boha, a potom uverí, že
Boh mu ponúka nádherný
zázrak nového života. Keď
sa potom dá pokrstiť,
prežíva velkú vďačnosť za
možnosť začať znova. To
však neznamená, že by sme
my, ktorí sme boli pokrstení
v náručí svojich krstných
rodičov, nedokázali prežiť
naplno radosť z tohto da
ru. Určiteje potrebné si pri
pomenúť následok hriechu
prvých rodičov. Oni svojou
neposlušnosťou stratili Bo
ha. Všetci sme sa teda
narodili bez Boha. Cirkev
to pomenúva ako dedičný
hriech. Tento život bez
Boha. život v hriechu sa
u všetkých nás má zmeniť
na život s Bohom bez hrie
chu. Krstom sme dostali na

Pokrstení, uvedomujúc si, že ich „nový
to úžasnú schopnosť - potenciu. Je to síce
nie ľahká, úzka cesta a tesná brána ako život“ je ovocím Kristovho života a smrti,
hovorí Spasiteľ, ale radostná, živená nemôžu prijímať minimalistický pohľad
darom božskej čnosti nádeje a lásky. Ani (najnižšiu hranicu - kolko najmenej treba
nový školáčik v prvom ročníku nevie hneď urobiť, aby...) na naplnenie svojho život
písať písmená z ľahkosťou a zručnosťou ného povolania - dosiahnutia večnej
m ajstra krasopisu, ale stálym úsilím blaženosti, keď Kristus dal všetko, aby sme
a ochotou každú stránku v zošite začať mali život.
Stali sme sa teda Božími deťmi, dostali
lepšie, dosiahne napokon zručnosť majstra
pera. Tak aj kresťania v dare krstu dostá sme ako dar Matku Cirkev a bratov i sestry
vajú schopnosť obnovovať v sile Svätého a boli sme obdarovaní novým životom,
Ducha, s jeho milosťou, zničený Boží aby sme mohli napĺňať Ježišove slová: „Vy
obraz v sebe a každým dňom sa viac a viac teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš
podobať tomu, ktoiy ich z tmy povolal do nebeský Otec“(Mt 5, 48). Ako pokrstení
svojho obdivuhodného svetla. Snaha prejavujme Bohu svoju stálu vďačnosť za
o dokonalosť, ktorá je teda prejavom jeho štedrosť a nekonečnú lásku tak, že
vďačnosti za dar nového života, vylučuje správne a s čo najväčšou intenzitou
zotrvávanie v smrteľnom hriechu a v prí použijeme jeho dary na posvätenie seba
ležitosti k takémuto hriechu. Pobáda ku a sveta na jeho slávu.
každodennému zápasu zo zlými náklon
Michal Zorvan
nosťami a návykmi.
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Medzi formy úcty k Božiemu milo
srdenstvu, ktoré zanechal Pán Ježiš
blahoslavenej sr. Faustíne, patrí aj Ko
runka Božieho Milosrdenstva.
13. septembra 1935 v kláštore Kongre
gácie sestier Matky Božieho milosrdens
tva vo Viľne, sr. Faustína m ala videnie
anjela, ktorý chcel potrestať Zem. Začala
ho prosiť, aby zadržal vykonanie trestu
a sľúbila, že svet bude konať pokánie. Keď
sa však ocitla pred Božím majestátom,
neodvážila sa zopakovať túto prosbu. Až
keď vo svojej duši zacítila silu Ježišovej
milosti, začala prosiť Boha slovami, ktoré'
vnútorne počula. Vtedy uvidela bez
mocnosť anjela, ktorý nemohol vykonať
trest, ktoiý si svet zasluhoval za hriechy.
Na druhý deň, keď vošla do kaplnky, Ježiš
ju poučil akým spôsobom sa má odriekať
táto m odlitba a povedal, že slúži na
zmiernenie Božieho hnevu.
Teologický význam korunky vysvetľuje
kňaz Ignác Rozycki. Odriekajúc tento
ruženec obetujeme Bohu Otcovi telo i krv,
dušu i božstvo Ježiša Krista, Božieho
Syna. To znamená, jeho božskú osobu
a jeho človečenstvo, nie však samú Božiu
prirodzenosť, ktorá je spoločná Otcovi,

S
v.
E
udoki
a
1 .marec
Eudokia (v preklade Dobrá vôľa)
patrila k Samaritánom a bývala v liba
nonskom meste Heliopolis. Bola pohanka
a jej neviazaný spôsob života sa stal
všetkým dobre známy. Svojou mimoriad
nou krásou zviedla na hriech mnohých
mužov, predovšetkým zámožných, a na
honobila si tak značný majetok.
Cez Heliopolis prechádzal istý ná
božný mních Germanus, ktorý sa vracal
z púte, a prenocoval v susednom dome.
Ako zvyčajne, o polnoci vstal a začal sa
modliť. Spieval žalmy a prečítal zo
Svätého písm a časť, kde sa hovorí
o hroznom Kristovom súde, o blaženosti
spravodlivých a odplate pre nespra
vodlivých. Keďže domy oddeľovala od
seba iba tenká stena, Eudokia sa pre
budila a započúvala do starcových
modlitieb. Božia milosť sa dotkla jej
srdca. Spoznala, že hriechy, ktorých sa
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Synovi i Svätému Duchu a ako taká
nemôže byť obetovaná. Môžeme však
skladať Bohu v obeti celú osobu Ježiša
Krista, lebo ako učí sv. Pavol v liste
Efezanom: „Kristus vydal seba same'ho
Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej
vône!“ (Ef 5,2).
Odriekajúc korunku, zjednocujeme sa
s Ježišovou obetou, ktorú založil na kríži
„na odčinenie hriechov našich i celého
sveta“. Odvolávame sa na tú lásku, akou
večný Otec obdarúva svojho Syna a tak
tiež nä lásku, akou Boh vo svojom Synovi
obdarúva všetkých ľudí. Cez úkon obeto
vania Bohu Otcovi, jeho Syna, realizu
jeme všeobecné kfiazstvo veriacich, na
ktorom sa zúčastňuje každý kresťan od
chvíle sviatosti krstu a birmovania.
Opakovanie slov: „Pre jeho bolestné
umučenie maj milosrdenstvo s nami
i s celým svetom“ neznamená, že sa
odvolávame na zadosťučinenie, ktoré Pán
Ježiš priniesol za naše hriechy, ale skôr
sa odvolávame na milosrdenstvo Boha,
ktoré pramení z rán jeho trpiaceho Syna.
Inými slovami povedané: „Toľká námaha,
tolké umučenie nech nebude daromné.“

Odriekanie korunky je zároveň pre
javom milosrdenstva voči blížnym, lebo
prosíme v nej o milosrdenstvo pre nás
i celý Svet. Aby korunka bola skutočným
úkonom m ilosrdenstva a prinášala
prisľúbené plody, m usí byť spojená
s vnútorným postojom dôvery voči Bohu
a tiež by mala byť odriekaná vytrvalo.
To vyžaduje nielen duch pobožnosti
k Božiemu Milosrdenstvu, ale taktiež
Ježišové slová: „Treba sa stále modliť
a neochabovať“ (Lk 18, 1).
K tejto modlitbe pripojil Pán Ježiš
veľké prisľúbenia: jedno všeobecné a tiež
jednotlivé prisľúbenia. „Keď sa budú
modliť túto korunku“, povedal, „rád im
dám všetko, o čo ma budú prosiť, keď to
bude zhodné s mojou vôľou.“ Jednotlivé
prisľúbenia sa týkajú milosti šťastnej a po
kojnej smrti: „Ktokoľvekju bude odriekať,
dosiahne velké milosrdenstvo v hodine
smrti. Aj keby bol hriešnik najzatvrdnutejší, keď sa len raz pomodlí túto korunku,
dosiahne milosti z môjho nekonečného
Milosrdenstva.“ Len raz, ale v duchu
pobožnosti, teda s vierou, nádejou,
láskou, pokorou a so skrúšeným srdcom.
Prisľúbené milosti nie sú udeľované len

dopustila, ležia ako bremeno na jej duši,
a hneď ráno sa ponáhľala pozvať k sebe
tohto človeka.
Eudokia dlho počúvala Germánove
slová o Kristovej láske k hriešnikom
a jej duša sa naplnila radosťou i láskou
k Bohu. Chcela uveriť, ale predsa
pochybovala. Znelo jej to všetko príliš
dobre, aby to mohla byť pravda. „Môžem
byť aj ja spasená?“ spýtala sa. Germanus
dal zavolať jedného kňaza z miestneho
duchovenstva a spoločne jej poradili, aby
sa zatvorila na sedem dní do svojej izby
a tam sa modlila a postila. Keď sa vrátili
po siedmich dňoch, našli úboho odetú
kajúcnicu, ktorej modlitby a slzy prijal
Kristus tak, ako prijal slzy Márie Magda
lény. Eudokia bez akejkoľvek pochybnosti
vyznala svoju vieru v jediného pravého
Boha a prijala svätý krst z rúk biskupa
Theodota.
Keď m ala Eudokia tridsať rokov,
upadla do vytrženia. Videla nebeské
beztelesné mocnosti, ako sa radujú z jej
obrátenia, ale videla aj hroznú čiernu
bytosť, ktorá škrípala zubami a volala, že
bolo nespravodlivé oslobodiť takú hrieš
nicu. Keď sa Eudokia prebrala z vytrženia,

všetok svoj majetok rozdala chudobným,
odišla do monastiera a konala prísne
skutky kajúcnosti. Žila tak sväto, že po
smrti igumenky bola zvolená za vodkyňu
všetkých sestier a Boh jej daroval milosť
robiť zázraky. Jedným z jej prvých počinov
bola výstavba nového monastiera ned'a- ,,
leko mesta Baalbek, ktorý sa čoskoro stal
majákom pre tisíce duchovne i fyzicky
vyčerpaných ľudí.
Preoblečený za mnícha prenikol raz do
monastiera istý mladý pohan Filostratos ,
a rozpálený nečistou túžbou začal
prehovárať Eudokiu, aby sa vrátila do
Heliopolu a žila tak ako predtým. „Boh
pomsty nech ti zakáže,“ odpovedala
Eudokia s hnevom. Vtedy falošný mních
padol mŕtvy na zem. Sestry sa zľakli, že
ich obvinia z vraždy, a prosili Pána, aby
im odhalil svoju vôľu. Eudokii sa zjavil
vo sne Pán a povedal jej: „Vstaň, Eudokia,
kľakni si, pomodli sa a tvoj pokušiteľ
ožije.“ Po Eudokiinej modlitbe mladík
ožil a prosil sväticu, aby mu odpustila.
Dal sa pokrstiť, odišiel do Heliopolu a žil
v kajúcnosti.
Po istom čase obyvatelia Heliopola
obvinili Eudokiu u správcu mesta Aure-
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tým, ktorí sami s dôverou odriekajú
túto korunku, ale tiež umierajúcim,
pri ktorých sa ju iní budú modliť.
,.Každú dušu, ktorá sa bude modliť
túto korunku“' - prisľúbil Pán Ježiš,
„budem chránili v hodine smrti ako
svoju slávu. Alebo ked sa ju pri
zomierajúcom iní pom odlia, (zo
mierajúci) dosiahne tie isté o d 
pustky. Ked sa pri zomierajúcom
odrieka táto korunka, uzmieruje sa
Boží hnev a nekonečné milosrden
stvo obklopuje dušu“.
Je to modlitba známa na celom
svete. Ľudia sa však často nesprávne
modlia túto modlitba, to znamená
nie v takej forme, v akej ju odovzdal
Ježiš. Často je m enené .poradie
modlitieb na začiatku, ktoré má byť
takéto: Otče náš, Raduj sa Boho
rodička, Verím v Boha.
Nesprávne je tiež, ked sa dodá
vajú do textu korunky iné výrazy,
dodatočné slová, úmysly aj roz
jímania, napr. medzi jednotlivými
desiatkami.
Môžeme sa ju modliť kedykoľvek,
cez deň aj v noci. Nie je potrebné

spájať ju s m o d litb o u v hodine
M ilosrdenstva (o 15. 00 hod.).
Prosebný tón tejto korunky, ktorý sa
rozlieha z toľkých kútov sveta je
aktualizáciou a vyplnením požiada
viek, aké Svätý Otec Ján Pavo! II.
stavia pred Cirkev v encyklike Dives
in Misericordia: „Cit
dnom
čase, v žiadnej dejinnej dobe -

liána, že ukrýva v monastieri nes
mierne bohatstvá. Tri dni sa vojaci
pokúšali priblížiť k stenám monastiera, ale neviditeľná sila ich
zadržiavala. Aurelián poslal k monastieru iný oddiel pod vedením
vlastného syna. Jeho syn si však
v prvý deň cesty poranil nohu a čos
koro zomrel. Vtedy Filostratos
poradil Aureliánovi, aby napísal list
Eudokii a poprosil ju o pomoc. Ked
to Aurelián urobil, Pán na príhovor
svätej Eudokie jeho syna vzkriesil.
Vtedy Aurelián uveril v Krista a dal
sa so všetkými svojimi blízkymi
pokrstiť.
Po istom čase zosilneli p re
nasledovania kresťanov a Eudokiu
priviedli k správcovi Diogénovi.
Vtedy jej mučiteľ, vojenský veliteľ
Diodoros, dostal správu o smrti
svojej manželky Firminy. V zúfalstve
padol Eudokii k nohám a prosil ju
o jej navrátenie k životu. Keď ju
Eudokia vzkriesila, Diodor i Diogenés uverili v Krista a spolu so
svojimi rodinami sa dali pokrstiť.

Eudokia žila istý čas v Diodorovom dome a pom áhala novoobráteným kresťanom na ceste
viery. Ked raz jediného syna istej
vdovy, ktorý pracoval v sade, po
hrýzol had a zomrel, povedala
Diodorovi: „Prišiel čas, aby si
ukázal svoju vieru vo všemohúceho
Boha, ktorý vypočúva modlitby
kajúcich hriešnikov a pre svoje
milosrdenstvo vypĺňa ich prosby.“
Diodoros sa necítil hodným takej
odvahy pred Bohom, ale na pokyn
svätej Eudokie v Kristovom mene
prikázal mŕtvemu vstať. Pred očami
všetkých prítomných mladík vstal.
Eudokia sa vrátila do svojho monastiera a prežila v ňom celkovo
päťdesiatšesť rokov.
Po Diogénovej smrti sa stal
správcom mesta krutý prenasle
dovateľ kresťanov Vincent. Ked sa
dozvedel o nebojácnej vyznávačke
kresťanskej viery, prikázal ju uväzniť
a sťať. Písal sa 1. marec roku 107.

najmä v takejto rozhodujúcej ako je
terajšia - nesmie zabúdať na mod
litbu, úpenlivé volanie o Božie
milosrdenstvo proti m nohonásob
nému zlu. ktoré zaťažuje ľudské
pokolenie a hrozí mu.1'
Čím viac podlieha vedomie ľudí
vplyvom iba svetského zmýšľania
.

milosrdenstvo, čím viacej sa vzdaľuje od Boha a tým aj od tajomstva
milosrdenstva, tým viac m á Cirkev
právo i povinnosť mocným hlasom
vzývať Božie milosrdenstvo.“

Podľa časopisu
Oredzie Milosierdzia, 1999,
spracoval Peter Laca

spracoval
Mgr. Marcel Gajdoš

Liturgický kalendár
Pondelok 19. 2. - Archip, apoštol; Rúcho svetlé. Menlivé
časti z pondelka alebo o apoštolovi. 3 Jn 1,1 -15, zač. 76; Lk
19,29-40; 22, 7-39, zač. 96
Utorok 20. 2. - Lev, biskup; Menlivé časti z utorka alebo
0 biskupovi. Júd 1,1-10, zač. 77; Lk 22,39-42. 45-71; 23,
1, zač. 109
Streda 21.2. -Timotej, prepodobný; Menlivé časti zo stredy
(rúcho pôstnej farby) alebo o prepodobnom (rúcho svetlé).
Rim 14, 6-9, zač. 113; Ml 26, 57-75, zač. 109
Štvrtok 22.2. - Eugenijskí mučeníci, Katedra sv. Petra; Júd
1,11-25, zač. 78; Lk 2 3 ,1-34a. 44-56, zač. 110
Piatok 23. 2. - Polykarp, biskup, mučeník; Rúcho pôstnej
farby. Menlivé časti z piatku alebo o biskupovi, mučeníkovi.
Ef 5, 8b-19, zač. 229; Jn 19, 25-37, zač. 61
Sobota 24.2. - 1 . a 2. nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa; Pa
miatka úctyhodných otcov pôstnikov; Rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce alebo každodenné. Tropár o Jánovi a o otcoch,
Kondák o Jánovi, Sláva kondák o otcoch, I teraz podľa pred
pisu. 2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Gal 5, 22-26; 6,1-2, zač.
213; Mt 11, 2-15, zač. 40; Mt 11, 27-30, zač. 43
Nedeľa 25.2. -Taras,biskup
- Syropôstna nedeľa - 4. hlas;
Evanjelium na utierni je štvrté. Antifóny nedeľné. Tropárz hlasu.
Sláva, I teraz ztriode. Prokimen, aleluja a pričasten ztriode.
Rim 13,11 b-14; 1 4 ,1J4,. Zač. 112; Mt 6,14-21, zač. 17
Pondelok 26.2, —Porfýrz Gazy, biskup
- Začiatok Veľkého pôstu, svätej štyridsiatnice;
Rúcho počas celého pôstu je pôstnej farby, ak nie je ináč
uvedené. Menlivé časti sa spievajú podľa úmyslu liturgie alebo
dňa. Na jednotlivé dni pôstu sa preto budú uvádzať!en čítania.
1 Kor 3 ,1 8 -2 3 , zač. 129; Lk 21, 8-9; 25-27; 33-36, zač.
105
Utorok 27.2. - Prokop, prepodobný; Rim 8,14-21, zač. 97;
Mt 6,1-13, zač. 16
Streda 28.2. - Bažil, prepodobný; Na liturgii vopred posvä
tených darov: Gn 1,24-31; 2,1 -3; PrísI 2,1 -22; 2 Kor 4,1318, zač. 177; Mk 11, 22-26, zač. 51
Štvrtok 1. 3. - Eudokia, prepodobná, mučenícka; Rim 15,
30-33, zač. 119; Mt 7, 7-11, zač. 20b
Piatok 2. 3. - Teodot, biskup, mučeník; Na liturgii vopred
posvätených darov: Gn 2,20-25; 3,1-20; PrísI 3,19-34; 1
Tim 2,1-7, zač. 282; Jn 15,1-8, zač. 50
Sobota 3.3. -Teodor Tyrón, veľkomučeník; Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho. Antifóny predobrazujúce alebo každodenné. Tro
pár o velkomučeníkovi; Sláva kondák o veľkomučeníkovi; I te
raz podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o velkomu
čeníkovi. Heb 1,1-12, zač. 303; 2 Tim 2,1 -10, zač. 292; Mk
2,23-28; 3,1-5, zač. 10; Jn 15,17-27; 16,1-2, zač. 52
Nedeľa 4.3. - Gerasim od Jordána, prepodobný
-1 . pôstna nedeľa - 0 úcte sv. ikon - 5. hlas;
Liturgia sv. Bažila Velkého. Antifóny nedeľné. Evanjelium na
utierni je piate. Tropár z hlasu a z triode. Sláva; I teraz kondák
ztriode. Heb 11, 24-26. 32-40.12,1-2, zač. 329b; Jn 1,
43-51, zač. 5; Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva „Milostiplná
Matka" - „0 Tebi rádujetsja, Blahodátnaja“ .
Vojtech Boháč
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„Pôst. pohľad nie na zem, ale na nebo“
(Mt 6,14-21).
Bratia a sestry!
Kto by chce! tvrdiť, že Ježiš je proti
bohatstvu a bohatým, veľmi by sa mýiil.
Dnešné evanjelium svedčí o opaku.
Ježiš nám hovorí: „V nebi s i zhro
mažďujte poklady... “ Ba dokonca nám dnes
radí, čo robiť, aby sa nám naše bohatstvo
neskazilo, aby bolo trvácne: „N ezhro
mažďujte s i poklady na zemi, kde ich mole
a hrdza ničia a kde sa zlod eji dobíjajú
a kradnú.......... V nebi s i zhromažďujte
poklady; tam ich neničí ani m ol ani hrdza... “
(Mt 6, 20).
Z povedaného vyplýva, že Ježiš vôbec
nie je proti bohatstvu, práve naopak radí,
aby sme si zhromažďovali poklady - no nie
na zemi, ale v nebi.
Podľa Ježiša, pozemské bohatstvo nie je
samo osebe hriešne, ale je veľmi nebez
pečné. A uvádza až tri pohnútky, ktoré musí
zvážiť každý, kto sa rozhodne byť bohatý na
zemi:
1. Prvým nebezpečenstvom bohatstva je
jeho pominuteľnosť. Ježiš uvádza hrdzu,
mole a zlodejov. No existuje celý rad iných
ničiteľov bohatstva: vojny, požiare, povodne,
zemetrasenia, choroba, smrť. Vždy sa nájde
nejaká príčina, ktorá môže ohroziť pozemské
bohatstvo.
2. Druhým nebezpečenstvom bohatstva
je oslabenie duchovných záujmov. Ježiš
hovorí: „Ak sa tvoje oko zakalí, bude celé
tvoje telo vo tme" (Mt 6, 23). Tým chce
naznačiť, aké dôležité je mať správny životný
postoj. On totiž hrá v našom živote takú
úlohu, akú má oko pri telesnej orientácii.
Vieme, že ľudská hodnota a dôstojnosť tkvie
v duši - preto si kresťan musí uchovať
schopnosť vnímať duchovné hodnoty. Ten,
kto hľadí príliš vášnivo na zem. ľahko stráca
nebo z očí.
3. Tretím nebezpečenstvom bohatstva je
to, že človeka môže celkom ovládnuť a zo
tročiť. Ježiš hovorí: „Niknemôže slúžiťdvom
pánom; pretože buď jedného bude nenávidiet a druhého milovať, alebo jedného
sa bude pridržať a druhým opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu. aj mamone!“ (Mt
6,24). Teda majetok je na to, aby slúžil mne
a nie, aby som ja slúžil jemu. U koho má
bankové konto prednosť pred hlasom
svedomia, tomu jasne platia slová: Nemôžeš
slúžiť Bohu, lebo už máš svojho pána.
Tieto tri dôvody sú príčinou Ježišovho
varovania pred pozemským bohatstvom.
Preto chce, aby sme rozumne zhromažďovali
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Škola, duchovní
Osem rokov v živote človeka nie je veľa,
ale v existencii školy už niečo znamená.
Najmä ak ide o školu cirkevnú. Je to dosť
dlhé obdobie, počas ktorého sa formuje
charakter školy, jej organizačné, ale aj
obsahové fungovanie, duchovný život,
vzájomné vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi,
no aj medzi žiakmi a učiteľmi. Za toto
obdobie škola získala vlastnú podobu,
ktorá môže perspektívne zohrať dôležitú
úlohu pri vzbudzovaní verejného záujmu
0 štúdium na nej.
Takéto črty má už dnes Cirkevná zák
ladná škola sv. Juraja vo Svidníku. Avšak
okrem vonkajších znakov, ktoré sú na
pohľad viditeľné, získala táto škola za spo
mínané obdobie aj vlastnú tvár, ktorej
podstata spočíva v duchovnej obnove žia
kov i učiteľov - účastníkov výchovno-vzdelávacieho programu. A to je črta odli
šujúca cirkevné školstvo od iných škôl.
Vytvoriť si pevné zázemie v duchovnej
oblasti nie je ľahké. Je to dielo postupného
pôsobenia špecifickými prostriedkami
1 aktivitami obohacujúcimi duchovný
život zúčastnených subjektov. V tomto
procese má svoje nezastupiteľné miesto
tak učiteľ, ako aj žiak.
Dnes, po ôsmich rokoch života školy,
môžeme s potešením konštatovať, že

prostriedky použité v tomto procese ne
boli zbytočné. Odrážajú sa nielen v pros
pechu, ale predovšetkým v správaní sa
žiakov. Preto si zasluhujú pozornosť.
Významnú úlohu v duchovnom živote
školy zohral uplynulý Jubilejný rok 2000,
ktoiý sa niesol v znamení zmierenia ľudí,
vzájomnej akceptácie jednotlivých cirkví
- v znamení ekumenizmu. Jubilejný rok
dal zvláštnu pečať podujatiam organizo
vaným na škole pravidelne, ale aj takým,
ktoré sa uskutočnili výlučne pri tejto
príležitosti. Prítomnosť správcu farnosti
ThLic. Ľ. Petríka, člena pastoračnej ko
misie, zdôraznila charakter týchto po
dujatí.
Každý pondelok sa začínal (a ešte aj
začína) duchovnou pobožnosťou pred
kaplnkou. Viedol ju väčšinou o S. Garaj.
Náplňou stretnutí boli zamyslenia, úvahy,
ale aj sv. ruženec, čítanie častí textov zo
Svätého písma. Pre všetkých účastníkov
boli povzbudením, upevňovali v žiakoch
a v učiteľoch vieru a lásku. Niesli sa
v znamení slov motta: „Ak je niekto
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne
a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho
vnútra potečú prúdy živej vody“(Jn 7,3738). Ak stretnutia viedol kňaz, končili sa
požehnaním.

obnova, tradície
Každý piatok pred ôsmou boli tzv. covníkov školy sa zúčastnili predovšetkým
piatkové pobožnosti. Opäť to boli mod starí rodičia (im bolo pôvodne určené toto
litby, najmä však poďakovania (vďaky) podujatie), no aj rodičia detí i hostia.
a prosby. Prosby boli veľmi konkrétne. Nechýbal ani správca farnosti ThLic. L.
Týkali sa osobných problémov i problé Petrík. Gréckokatolícky biskupský úrad
mov školy. Napríklad modlitba za chorú zastupoval na podujatí generálny vikár o.
učitelku, neposlušného žiaka, za rodičov... Ján Zavacký, ktorý sa v úvode podujatia
Čoraz viac si účastníci pobožností prihovoril prítom ným , a pracovníci
uvedomovali, akú úžasnú silu má spo Diecézneho školského úradu pri Gréc
kokatolíckom biskupstve - diecézny vikár
ločná modlitba.
Stretnutia boli zamerané na rozvíjanie Mgr. J. Mati a metodička.
Hody lásky chápu usporiadatelia ako
biblických zásad: čestnosti, pravdovrav
nosti, srdečnosti, odpúšťania. Jednej zá „hostinu pre dušu“. Žiaci ponúkli prítom
sade sa venovala pozornosť jeden mesiac. ným (svojim príbuzným) program: básne,
Začínalo sa vždy Svätým písmom, na piesne, scénky, hru na klavíri, flautu, ta
príklad, čo hovorí Sväté písmo o odpus- nec, príbehy - ako duchovnú potravu. Vari
tení, srdečnosti... Žiaci potom mohli ani netreba hovoriť, kolko nadšenia, lásky
v priebehu týždňa opísať svoju osobnú i radosti vložili do svojich vystúpení.
V závere podujatia čakali prítomných
skúsenosť na lístku a lístok pripevniť na
nástenné noviny. Na začiatku nasledujú skutočné hody s dobrotami - cukrovin
cej pobožnosti sa tieto výpovede žiakov kami, ovocím. Hostia, žiaci i pracovníci
prečítali. Nemusíme zdôrazňovať, aký školy sa rozchádzali v dobrej nálade,
účinok mali spomínané aktivity. Roz s príjemnými pocitmi. Zaiste k tomu
hodne prispeli k rozvíjaniu morálnych prispelo aj pohostenie podávané v závere
podujatia (každá trieda pripravila pre
vlastností žiakov.
Veľmi významným podujatím v jubilej svojich hostí osobitný stôl), avšak zmys
nom roku sa stala Biblická púť. Uskutoč lom akcie bola duchovná potrava nila sa 12. novem bra vo večerných agapé. Svedčia o tom aj slová jedného
hodinách. Bola to „pešia púť“ (účastníci z konferencierov: „Skúmajme sami seba,
prešli asi 3 km), sprevádzaná spevom či aj pre nás nie sú Vianoce iba jedlo, pitie,
duchovných piesní a prerušovaná zasta rozsvietený stromček, rozličné zvyky,
veniami naplnenými čítaním úryvkov zo spomienky.“
Svätého písma. Večerný sprievod popri
O tom, že sa účastníci podujatia nad
Ladomírke so svietidlami v rukách bol týmito slovami zamýšľajú, svedčí aj
príjemným, a preto aj nezabudnuteľným výpoveď pedagogických pracovníkov
zážitkom. Zúčastnili sa na ňom nielen školy, vyslovená prostredníctvom svojej
žiaci a učitelia, ale aj rodičia, starí rodičia. zástupkyne na prahu nového tisícročia:
Bo\o to teda podujatie školy a rodiny. „Prekročili sme prah nového tisícročia
Milým prekvapením sa stala účasť 75- s vedomím veľkej zodpovednosti za
ročnej babičky, ale aj 5-ročného dievčatka. výchovu a vzdelanie našich detí. Čoraz
Na začiatku podujatia bola sv. liturgia, častejšie sa zamýšľame nad tým, ako čo
až po nej nasledovala „púť“. Chladné najlepšie plniť základné ciele a úlohy
počasie v tento deň nikoho z účastníkov kresťanskej školy, ako pôsobiť, aby sme
neodradilo.
vychovávali v duchu lásky a vieiy, rozvíjali
V piatok 8. decembra 2000 sa v školekresťanské hodnoty, aby sme nezaostali
nevyučovalo. Bol to duchovný deň. Začal vo výchove a boli dobrí vo vzdelávaní.
sa sv. liturgiou, ktorú celebroval otec Uvedomujeme si, že sme sa stali „archi
Popovec, koncelebrovali piati kňazi. Po tektmi“ doby, v ktorej žijeme, tými, ktorí
liturgii sa žiaci rozišli do tried a učitelia sa pom áhajú budovať stavbu detských
zhromaždili v zborovni. Spolu s kňazmi sa dušičiek a charakterov. Vieme, že kresťan
zamýšľali nad otázkou odpustenia a viedli ská škola má hľadať pravdu o Bohu, má
o ňom rozhovory.
pomáhať žiakom na ich ceste k Bohu.“
K významným podujatiam v jubilej
O
takúto formáciu sa usilujú v Cir
nom roku, ktoré má už na škole tradíciu, kevnej základnej škole sv. Juraja vo
patria Hody lásky. Uskutočnili sa 19. de Svidníku.
cembra - v týždni pred Vianocami. Ide
teda o predvianočné podujatie, na ktorom
K . Ichniovská, H . Varchulová,
okrem žiakov, učiteľov a ostatných pra
DŠÚ

Syropôstna nedeľa
poklady - nie pozemské, ale duchovné. Aké
duchovné poklady mal Ježiš na mysli? Sú
to zásluhy a milosti, ktoré nám Boh udeľuje
za naše dobré skutky, modlitby, pôsty,
almužny, odpustenia, obety... 0 nich sa Ježiš
dnes až trikrát vyjadril, že nebeský Otec ich
odplatí.
1. „A k odpustíte ľuďom, aj váš Otec vám
odpustí..."(porov. Mt 6,14).
2.
ak sa ty postíš, pomaž si hlavu
a umy si tvár... A tvoj Otec (a odmení, lebo
on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,17).
3. „ - kde je tvoj poklad, tam bude i tvoje
srdce“ (M16, 21).
I
ja to cítim, ako aj každý z nás, že toto
je našou slabosťou: „Radšej vrabca v hrsti
ako holuba na streche.“ Avšak to nie je
z nás. Je to z diabla. On vie dobre, ako
človeka obraf o všetko: - sľúbi mu bohatstvo.
Spomeňme si na Adama a Evu v raji, ktorým
diabol hovorí: „Budete ako Boh“ (porov. Gn
3, 5), no po vidine bohatstva ostali nahí
(Gn 3, 7).
V jednej starej legende sa rozpráva
o troch čertoch, ešte učňoch, ako prišli na
zem, aby tu ukončili svoje vzdelanie.
Rozprávali sa so Satanom, najvyšším
diablom o svojich plánoch, ako najistejšie
zviesť človeka a zničiť ho. Prvý povedal: „Ja
budem ľudí presviedčať, že niet Boha.“
Satan odpovedal: „Tým mnohých nezískaš,
lebo väčšina ľudí tuší, že jestvuje Vyššia
bytosť, ich srdcia to cítia, a to im zo srdca
nevyberieš.“ Druhý učeň hovorí: „Ja budem
ľuďom dokazovať, že niet pekla, že sa
nemusia báť pred trestami za svoje hriechy.“
Satan odpovedal: „Ani tým nezvedieš
mnohých. Rozumní ľudia vedia, že zlo nikdy
dobre neskončí, že jestvuje Vyššia spra
vodlivosť, ktorej nik neunikne.“ Tretí učeň
vysvetľuje: „Ja budem ľudí prehovárať, že
všetko sa dá odložiť, že nejestvuje nič, čo
by sa nedalo uložiť a tak zbohatnúť.“ Satan
odpovedal: „Choď do prácel Takým spô
sobom oklameš tisíce a privedieš ich do
našich rúk.“
Bratia a sestry!
Boh vždy chce naše dobro. Dnes nám
povedal, že chce aby sme boli bohatými,
no skutočne bohatými.
Dnes sa pred nami otvára 40-dňová doba
pôstu, ktorá je nám daná práve na duchovné
obohatenie. Dal by Boh, aby každý z nás
bol v čase tých 40-tich dní človekom s tvá
rou obrátenou hore a s očami upretými na
Boha; človekom, ktorého bohatstvo je
bezpečne ukryté v Bohu.
Miron Keruľ-Kmec
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Pokračovanie z minulého čísla.
Po rokoch 1915 a 1916, keď sa malým
pastierikom vo Fatime zjavoval anjel,
ubehlo len pár mesiacov. Deti i dedina sa
vrátili k normálnemu životu, pásli ovce
a chodili do chrámu modliť sa. Po nedeľ
nej bohoslužbe 13. mája 1917 sa vybrali,
tak ako bolo zvykom, pásť ovce. Vybrali
si pasienok Cova da Iria, ktorý patril
rodine Santosovej. Okolo poludia, keď
deti dojedli svoj chlebík, sa začali hrať na
lúke - stavali múrik z kameňov, ktoré boli
porozhadzované po pasienku. Zrazu
udrel blesk. Jeho silná žiara ich trochu
oslepila, ale hneď sa spamätali a vybrali
sa zháňať svoje malé stáda do dediny. Báli
sa, lebo si mysleli, že sa blíži búrka. Keď
zostupovali, zazreli ďalšíblesk. V tej chvíli
deti videli, že to nie je búrka. Nad malým
dubom sa skvela postava ženy. Jej žiara
bola silnejšia ako slnko. Pani sa podobne
ako anjel vznášala vo vzduchu. Bola
oblečená do bieleho rúcha, ktoré nád
herne žiarilo. Vtedy sa stalo niečo
neobvyklé. Jej ústa oslovili Luciu:
- Nebojte sa, ja vám nechcem urobiť
zle.
- Odkiaľ ste? - pýtala sa Lucia
- Som z neba.
- A čo vlastne chcete odo mňa?
- Prišla som vás požiadať, aby ste
sem prišli šesť mesiacov za sebou,
vždy trinásteho v tú istú hodinu.
Potom sem ešte prídem po siedmykrát.
- A ja tiež prídem do neba?
- Áno, prídeš tam.
- A Hyacinta?
- Aj ona.
- A František?
- Aj on, ale musí sa pomodliť
veľa ružencov. Chcete sa obe-

- Bohorodička

O
mesiac, 13. júna na sviatok sv. Anudelila odlesk toho nesmierneho svetla.
tona, patróna Portugalska, Lucia vyzvala V ňom sme sa videli ako ponorení do
dedinčanov, aby išli na sv liturgiu už o 8. Boha. Zdalo sa mi, že Hyacinata a Fran
hodine ráno. Po sv. liturgii v spoločnosti tišek stáli v tej časti svetla, ktoré sa
Františka a Hyacinty sa vybrali k malému vznášalo do neba, a ja zasa v tom svetle,
dubu, kde sa im pred mesiacom zjavila ktoré sa šírilo po zemi. Pred dlaňou pravej
krásna pani. Po modlitbe ruženca zazreli ruky Panny Márie bolo srdce obtočené
krásne svetlo, ktoré spočiatku pokladali tŕním, ktoré sa zdalo byť doň zabodnuté.
za blesk. Hneď nato sa zjavila Pani a roz Pochopili sme, že to bolo Nepošvrnené
Srdce Panny M árie urážané hriechmi
právala sa s Luciou.
- Čo chcete odo mňa? - spýtala sa ľudstva, ktoré vyžadovalo zadosťuči
nenie.“
Lucia.
Pastierikovia sa vrátili s ľuďmi do
- Chcem, aby ste sem prišli trinásteho
na budúci mesiac, aby ste sa modlili dediny. Od tej chvíle začal pre nich nový
ruženec každý deň a aby ste sa naučili život. Na otázky ľudí, čo im Pani pove
dala, vyzývali ich modliť sa sv. ruženec.
čítať. Potom vám poviem, čo chcem.
Vtedy poprosila Lucia o uzdravenie O tom, čo ich samotných čaká mlčali.
Množstvo ľudí si však myslelo, že deti si
istého chorého. Pani odpovedala:
- Ak sa obráti, tohto roku sa uzdraví. len vymýšľajú. Rodičia, ktorí už tiež
- Chcela by som Vás poprosiť, aby ste pochybovali, zašli za farárom do Fatimy
poprosiť o radu. Farár po dôkladnom
nás priviedli do neba.
- Ano, Hyacintu a Františka privediem spytovaní Lucie vyhlásil: „Nezdá sa mi,
zakrátko. Ale ty tu ešte dlhšie zostaneš. že toto zjavenie je z neba. Ked sa stávajú
Pán Ježiš si chce tebou poslúžiť, aby ma takéto veci, Pán Boh posiela tieto osoby,
ľudia poznali a milovali. Chce ustanoviť s ktorými je v spojení, k ich spovedníkovi,
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému alebo farárovi, aby mu z toho vydali účet.
Ale táto, sa naopak, uzatvára do seba
Srdcu.
- A ja tu ostanem sama? - pýtala sa nakolko len môže. Aj toto môže byť
diablovo klamstvo. Uvidíme. Budúcnosť
zarmútená Lucia.
- Nie, dcéra moja. Trpíš m noho? nám ukáže, čo si máme myslieť.“
Lucia bola celá v rozpakoch. Nevedela,
Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím.
Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím čo si ma sam a o týchto zjaveniach
útočiskom a tvojou cestou, ktorá ťa myslieť. Bolo jej pri nich dobre, cítila, že
sú z neba, no všetci, aj pán farár, ju
privedie až k Bohu.
Záver tohto zjavenia opísala Lucia presviedčali, že to nie je od Boha. Bála sa
takto: „Vo chvíli, keď vyslovila tieto slová, toho, aby sa skrze tieto zjavenia nedostala
roztvorila svoje ruky a po druhý raz nám spolu s Františkom a Hyacintou do pekla.
Hyacinta jej na tieto pochyb
nosti odpovedala: „Ale nie,
to nie je diabol! O diablovi
hovoria, že je veľmi škaredý,
že býva pod zemou, v pekle.
Tá Pani je taká pekná a my
sme ju videli vystupovať do
neba!“
Toto prostoduché vysvet
lenie Hyacinty presvedčilo
Luciu, aby sa k dubu 13. júla
vrátila.

tovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré
vám On bude chcieť poslať, ako zadosť
učinenie za hriechy, ktoiymi ho urážajú,
a ako vrúcnu prosbu za obrátenie hrieš
nikov?
- Áno, chceme.
- Budete teda mnoho trpieť, ale Božia
milosť vám bude posilou.
Vtedy si deti úprimne pokľakli a vrúcne
opakovali slová modlitby: „Najsvätejšia
Trojica, ja sa ti klaniam. Môj Bože, môj
Bože, ja ťa milujem v Najsvätejšej eucharistii.“
Na konci tohto rozhovoru pani, ktorá
bola od nich vzdialená sotva pol metra,
dodala: „Modlite sa ruženec každý deň,
aby ste získali pokoj vo svete a koniec
vojny.“ Tieto slová počuli obe dievčatá,
hoci hovorila len Lucia. František, tak ako
to bolo pri zjaveniach anjela, Pani síce
videl, ale rozhovor nepočul. Dievčatá mu
všetko vyrozprávali. Toto zjavenie bolo
iné, ako to predtým. Teraz im neubúdalo
síl, ale skôr naopak - pribúdalo. Cítili sa
radostní a šťastní, plní moci, ktorú im
dalo toto stretnutie. Chceli si
to všetko nechať pre seba, ale
H yacinta to nevydržala
a všetko povedala rodičom.
Dedina sa znova prebudila.
Rodičia Františka a Hyacinty
mali pochopenie s deťmi, ale
matka Lucie nie. Nútila ju,
aby toto všetko poprela.
Lucia odmietala. Vtedy sa
pre ňu. ktorá doteraz zaží
vala prejavy lásky a pozor
nosti zo strany rodičov a sú
rodencov, začalo peklo.
Všetci ju znenávideli a opo
vrhovali ňou. Ona na to
odpovedala odpúšťaním
a modlitbou.
Luciina izba

spracoval: Juraj Gradoš
snímky: archív redakcie
(pokračovanie
nabudúce)
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Malá poradňa
MUSÍM BYŤ POKRSTENÁ
V OBRADE, DO KTORÉHO CHCEM
PATRIŤ?
Ak chce niekto patriť do určitého
obradu v rámci katolíckej cirkvi
a nemá možnosť prijať tento krst od
kňaza obradu, kde chce patriť, môže
ho prijať aj od iného katolíckeho
kňaza a takto má byť zapísaný do
matriky svojho obradu, pričom nie
je dôležitý obrad krstiaceho kňaza.
To platí len u osôb, ktoré dovŕšili 14
rok života. Oni si môžu vybrať, do
ktorej cirkvi svojho práva (obradu)
chcú patriť. (CCEO, can. 30)
U týchto krstencov nie je dôležité,
či sú rodičia pokrstení, alebo nie
a ak áno, v akej cirkvi. Tu je dôležitá
jeho slobodná vôľa a výber, do ktorej
cirkvi svojho práva chce patriť.

KTO MÔŽE PRIJAŤ SVIATOSŤ
EUCHARISTIE?
Prijatie sviatosti Eucharlstie
delíme na dva stupne - na platné
a užitočné. Platne môže prijať
Eucharistiu každý pokrstený človek.
V kresťanskom staroveku aj malé
deti prijímali Eucharistiu. K užitoč
nému prijatiu Eucharistie sa vyža
duj e stav milosti a pravý a zbožný
úmysel. Ak je človek v stave ťažkého
hriechu, musí pred prijatím Eucha
ristie prijať sviatosť zmierenia, iba
v nutnom prípade sa dá uspokojiť
s dokonalou ľútosťou. Ak nespáchal
ťažký hriech, stačí si pred prijatím
Eucharistie vzbudiť dokonalú ľútosť,
ktorú obsahuje aj liturgická mod
litba Verím, Pane, a vyznávam, ak
sa modlí s úprimným a pokorným
srdcom. Kto by však prijímal ne
hodne, spácha svätokrádež.
-jg -
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Držme sa retáze
S manželkou sme boli spolu vo Vyso
kých Tatrách. Bola krásna jeseň. Ideálny
čas na vysokohorskú turistiku. Kto pozná
tatranské chodníky vie, ako je náročné po
nich prechádzať. Túry trvajú aj niekoľko
hodín a vyžadujú veľa úsilia a odvahy.
S manželkou sme sa vybrali na túru
do Mlynickej doliny. Spočiatku viedol
skalnatý chodník cez lesný porast, ale
ako sme stúpali vyššie, lesný porast
ustupoval a nastupovala kosodrevina.
Napokon ustúpila aj tá a nám sa nasky
tol krásny výhľad do Mlynickej doliny
a na končiare tatranských štítov. Cieľom
našej turistickej trasy bolo jazero nad
Veľkým skokom. Keď sme sa priblížili
k Veľkému skoku, nastúpila najťažšia
časť túry. Bolo potrebné prejsť miesto
nad priepasťou, kde bezpečnosť zabez
pečovali už len reťaze prikovane ku skale.
Kto chcel prejsť týmto nebezpečným
miestom, musel sa držať reťaze, aby
zdolal tento nebezpečný úsek trasy.
My s manželkou sme sa zľakli a vrátili
sa späť, bolo to skutočne nebezpečné. Kto
absolvoval vysokohorské tatranské túry vie,
aké je to namáhavé, kolko nebezpečných
priechodov treba zdolať, keď sa treba držať
iba reťaze, aby človek nespadol do prie

pasti. Napriek tomu mnoho turistov
zdoláva tieto štíty. Ten úchvatný pohľad do
dolín a na končiare stojí za tú námahu.
Keď sme sa vrátili z tejto nebezpečnej
túry, napadlo mi, že aj náš život sa
podobá takémuto výstupu na vysoké štíty,
kde sú nebezpečné miesta a priepasti.
Vtedy sa nám treba chytiť reťaze - sv.
ruženca, aby sme nespadli.
My kresťania máme reťaz, sv. ruženec,
ktorého sa treba držať. Kolko pádov, kolko
biedy vidíme v živote okolo seba, a to len
preto, že sa nedržíme tej správnej reťaze
- sv. ruženca.
Aj Panna Mária nás často prosí, že sv.
ruženec je reťaz, pomocou ktorej jej
pomôžeme spútať diabla. Táto reťaz nás
uchráni od mnohých pádov a zranení,
i od pádu najťažšieho, ktorý vedie do
priepasti. Zaisti nám krásny výstup na
vysokú horu - do neba.
Používajme túto reťaz, sv. ruženec,
vždy a všade. Ci sedíme v čakárni ambu
lancie, alebo cestujeme vlakom, či auto
busom. Modlime sa ho na každom mieste
a pocítime sladkosť v srdci, ktorú môže
dať jedine Boh. Zbavíme sa najťažšieho
kríža a nešťastia, ktoré nosíme v sebe.
Modlime sa za zomretých, umierajúcich,
chorých, opustených, hladujú
cich, bezdomovcov, za všetkých,
ktorým sa nedostáva láska
a pokoj.
Keď vidím ako pacienti v ča
kárni ambulancie celé dopolud
nie premárnia prázdnymi re
čami. chcelo by sa mi nahlas
zvolať: „Nemámite drahocenný
čas!“
Sv. Ján Mária Vianney opi
suje, ako ho diabol pokúšal, keď
mu hovoril: „Ty sa postíš, ja
nejem, ty bdieš, ja nespím.
Všetko môžem urobiť ako ty, len
jedno nemôžem - ponížiť sa.“
A tu je aj výzva pre nás všet
kých: ponížme sa, vezmime do
ruky sv. ruženec a modlime sa
ho či je nám to vhod alebo nie.
Lebo kto sa dokáže ponížiť
v tom to živote, ten raz bude
povýšený vo večnosti.
Modlime sa. Využime čas,
ktorý nám ostáva, lebo ako
hovorí sv. Pavol: „Dni sú zlé.“
Pomôžme Panne Márii spútať
diabla reťazou sv. ruženca.
Milan

Na prahu tretieho tisícročia
Tretí rok od svojej registrácie pokračuje
vo svojom poslaní Spolok ikonopiscov sv.
Cyrila a Metoda Slovenska.
Je to len zrniečko piesku vo vesmíre
v časovom i obsahovom rozmere. Napĺňa
nás pocit pokoja, že na začiatku tretieho ti
sícročia, ktoré sa počíta od narodenia Ježiša
Krista sme neodeliteľnou súčasťou všeo
becnej katolíckej cirkvi ako veriaci grécko
katolíci aj ako združenie - spolok gréckokato
líkov na Slovensku s kultúmo-výchovným
zameraním.
Poslanie a činnosť nášho spolku nie je
ešte vo verejnosti dostatočne známa. Je to aj
pre krátkosť našej existencie (združenie bolo
zaregistrované dňa 29. 12. 1998), ale aj pre
názov nášho spolku, ktoiy sa ľahko zamieňa
so Spolkom sv. Cyrila a Metoda, ktoiý má
omnoho dlhšie trvanie a omnoho širšie
poslanie ako kultúmo-výchovný spolok gréc
kokatolíkov v Slovenskej republike.
Preto sa niekolkými slovami pokúsim
priblížiť vám poslanie a postavenie Spolku
ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.
Meno nášho spolku Spolok ikono
piscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska
vyjadruje úzke špecifické zameranie
spolku, zachovávanie a rozvoj ikonopisectva ako súčasti kultúrneho dedičstva
Cyrilometodskej tradície.
Svätý Cyril a Metod spolu s kresťanstvom
priniesli na naše územie prvky byzantskej
kultúry. Popri slovienských prekladoch písma
priniesli aj štruktúru byzantského výtvarného
prejavu. Ten sa zachoval vo svojej plošnosti
v rôznych formách i nereligióznej ľudovej
tvorby. To sú naše korene, na ktoré nadvä
zujeme, pretože z Byzancie sa ikonopisectvo
rozširovalo na naše územie Veľkej Moravy,
do celej Európy aj do Ruska. Spoiok ikono
piscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska,
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdražení
občanov na základe dobrovoľnosti zdražuje
občanov, ktorf majú záujem o zachovávanie
a rozvíjanie ikonomaľby- ikonopisectva ako
súčasti kultúrneho dedičstva bez ohľadu na
národnú, štátnu a náboženskú príslušnosť.
Poslaním spolku je vytvárať podmienky
pre zachovanie a rozvíjanie ikonopisectva
a s tým cieľom predovšetkým organizuje
školy ikonopisectva, dohliada na do
držiavanie technologického a duchovného
kánonu, vykonáva osvetovú činnosť, zabez
pečuje poradenskú a výstavnú činnosť.
Členom spolku v súlade so Stanovami sa
môže stať fyzická i právnická osoba.

Orgánmi spolku sú: Spolkový snem, Vý
konná spolková rada, Kontrolná spolková
rada. Najvyšším orgánom spolku je Spol
kový snem, ktoiý zasadá najmenej jedenkrát
za rok.

Výkonná spolková radaje štatutárnym or
gánom spolku. Má minimálne troch členov
a volí sa na päť rokov. Na čele Výkonnej
spolkovej rady je spolkový kancelár.
Kontrolná spolková rada má troch čle
nov volených na tri roky. Na čele Kontrolnej
spolkovej rady je hlavný radca. Kontrolná
spolková rada dohliada na výkon činnosti
spolku. Sídlom spolku sú Košice, ulica
Komenského č. 14.
Napriek krátkej dobe činnosti Spolku iko
nopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska
činnosť spolku už prináša prvé ovocie. Spo
lok každoročne zabezpečuje intenzívnu školu
ikonopiscov, na ktorej sa účastníci v priebehu
desiatich dní oboznámia so základnými
postupmi písania ikon a každý absolvent pri
ukončení školy odchádza s vlastnoručne
vytvorenou a posvätenou ikonou. Tohto roku
v auguste otvoríme štvrtú ikonopiseckú
školu. Do školy môžeme prijať každoročne
maximálne desať až dvanásť účastníkov
a preto robíme výber. Prednosť majú členovia
spolku. V minulom roku sa v Košiciach us
kutočnila pivá výstava z tvorby Spolku iko
nopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.
V Michalovciach úspešne vystavovala ikony
absolventka našej Košickej ikonopiseckej
školy Blažena Dzuijaníková.
Práce našich ikonopiscov zdobia mnohé
naše chrámy.
Na minuloročnom sneme spolku Výkon
ná spolková rada Spolku ikonopiscov sv.

Cyrila a Metoda Slovenska udelila osved
čenie Majstra v ikonopisectve Mgr. o. Ka
milovi Drábovi, CSsR a Janke Lengvarskej,
čím sme deklarovali, že ako majstri Košickej
ikonopiseckej školy zvládli dodržiavanie
technického a duchovného kánonu písania
ikon a sú oprávnení učiť na Košickej
ikonopiseckej škole. Pod ich vedením zvládli
základy ikonopisectva ďalší absolventi.
Zanietenie u viacerých pre napĺňanie
poslania nášho spolku je obdivuhodná.
Zvlášť by som chcel upozorniť na mladé
mamičky' so štvordetnými rodinami, ktoré
dosahujú mimoriadne výsledky v písaní ikon
ako sú napr. Blažena Dzuijaníková z Micha
loviec a Viera Nováčková z Košíc.
Na rokovaní snemu v tomto roku si po
vieme o doterajšej činnosti a realizácii úloh
tohto roku, ku ktorým bude patriť ďalšia
ikonopisecká škola a výstavná činnosť, ktorá
bude prebiehať počas troch mesiacovvtroch
mestách Slovenska. Máme nádej, že svojou
skromnou činnosťou, ale s krásnym a bo
humilým zameraním, rozvíjaním ikonopisec
tva ako súčasti našej liturgie prispejeme
k zachovávaniu Cyrilometodského de
dičstva.
Náš spolok nie je náborový, ale koho na
še poslanie osloví je u nás veľmi srdečne
vítaný.
Sláva Isusu Christu!
Luca Vincent, kancelár spolku

Aké rúcho nosí biskop pri liturgii?

Jfc

Hlavnou časťou biskupského rúcha je
omofór. Jeho pomenovanie pochádza
z gréčtiny a znamená „nesiem na
ramenách“. Je to dosť široký pás, ktorý sa
kladie navrch všetkých bohoslužobných
rúch biskupa. Vpredu aj vzadu padá
z pliec biskupa k zemi a je zdobený
krížikmi. Jeho používanie siaha až do
4. storočia. Pre biskupa je tým, čím je
epitrachil pre kňaza. Symbolizuje
zblúdenú ovečku z Evanjelia, pričom
biskup symbolizuje Dobrého Pastiera,
ktorý ju berie na ramená a prináša do
ohrady. Pod omofórom má biskup
oblečený sakkos, ktorý symbolizuje odev
pokánia pôvodne vyrábaný z kozej srsti.
Jeho pôvod je potrebné hľadať v židovstve.
Už Žid Mardochej za babylonského
zajatia mal oblečené počas pokánia toto
rúcho. Sakkos zvykne byť tiež zdobený
krížikmi.
-Jg-
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Nový arcibiskup väčší v Ľvove
25. januára 2001 Synoda biskupov
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá
sa zišla v Ľvove, zvolila Jeho Excelenciu
Mons. Ľubomyra Husara, titulárneho
biskupa Nisy v Lícii, za arcibiskupa
väčšieho Gréckokatolíckej ukrajinskej
cirkvi so sídlom v Lvove. Svätý Otec Ján
Pavol II. potvrdil túto volbu 26. januára
2001 .

Jeho Excelencia M ons. Ľubomyr
H usár sa narodil 26. februára 1933
v Ľvove. Kňazskú vysviacku prijal 30.
marca 1958 v Ukrajinskej gréckokatolíckej
eparchii v Stamford-e, štát Connecticut
v USA. V rokoch 1958 -1969 bol profe
sorom v eparchiálnom seminári v Stamford-e a okrem toho v rokoch 1966 - 1969
farárom v Kerhonksone.

V rokoch 1969 - 1972 absolvoval
štúdiá v Ríme a získal doktorát z teológie
na Pápežskej univerzite „Urbaniana“.
V roku 1973 vstúpil do m onastiera
studitských mníchov. V roku 1974 sa stal
igumenom monastiera „Studion“ v mes
tečku Grottaferrata pri Ríme. 5. apríla
1977 bol vysvätený na biskupa. V roku
1978 bol menovaný za archimandritu
studitov v Európe a v Amerike.
V roku 1985 bol vym enovaný za
protosynkela arcibiskupa väčšieho Ukra
jinskej gréckokatolíckej cirkvi, kardinála
Myroslava Ľubačivského, toho času
v Ríme. V roku 1994 na Ukrajine zorga
nizoval nový monastier studitov v Ternopyľskej eparchii.

PREZIDENT USA CHCE
KOORDINOVAŤ SOCIÁLNU
PRÁCU S CIRKVAMI
Prezident George Bush podnietil
intenzívnejšiu spoluprácu medzi štátom
a cirkvami v USA na koordinovanie
sociálnej práce. Okrem iného sa majú
v Bielom dome a na piatich minister
stvách zriadiť príslušné koordinačné
úrady.
Prezident tiež vyzval kongres U SA, aby
charitatívnym organizáciám poskytol
daňové úfavy a aby urobil dary takýmto
inštitúciám daňovo príťažlivejšími. Za
vedúceho takéhoto úradu v Bielom dome
menoval Johna Dilulia, katolíka a odbor
níka na politické vedy z univerzity v Pennsylvánii.
„Keď pozrieme na sociálnu biedu
v Amerike, tak sa pohľad mojej vlády
zameriava najprv na programy nábožen
ských spoločenstiev a iných n á b o 
ženských organizácií, ktoré dokázali, že
sú schopné život ľudí skutočne zmeniť,“
zdôraznil prezident Bush. „Vláda síce
z dôvodu ústavne zakotveného oddelenia
cirkvi a štátu nebude náboženské orga
nizácie finančne podporovať, ale nebu
deme ich ani diskriminovať, keď vyko
návajú dobrú sociálnu prácu.“
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Synoda ukrajinských biskupov zvolila
v roku 1995 Mons. Husara za exarchu
Arcibiskupského exarchátu v Kijeve-Vyšhorode na Ukrajine. 14. októbra 1996 ho
tá istá Synoda poverila úradom pomoc
níka arcibiskupa väčšieho, aby mu bol
nápomocný skrze osobitné poverenia.
Po zosnutí kardinála Ľubačivského
v decembri 2000 Svätý Otec Ján Pavol II.
menoval Jeho Excelenciu Mons. Ľubo
myra Husara za apoštolského adminis
trátora Arcibiskupstva väčšieho v Ľvove.
28. januára 2001 ho pápež Ján Pa
vol II. vyhlásil za kardinála.
(z taliančiny preložil
Marcel Mojzeš)

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV
KATOLÍCKYCH PERIODÍK
S PREDSEDOMKUS

Prezident Bush ďalej inicioval zalo
ženie tzv. Fondu srdca. M ajú sa tu
zhromaždiť súkromné a verejné peniaze,
aby sa charitatívnym organizáciám
umožnilo okrem iného naštartovať aj nové
programy. Bush myslí pritom najmä na
pomoc deťom v zajatí a opätovné začle
nenie mladých delikventov do spoloč
nosti. V súčasnosti pôsobia charitatívne
organizácie v USA s ročným rozpočtom
v sume v prepočte asi 25,5 miliárd Sk. To
zodpovedá podielu 6% výnosu z celko
vého hospodárstva. V tom to sektore
pracuje 10 miliónov ľudí. Kritici sa
obávajú, že by Bush touto svojou inicia
tívou mohol porušiť ústavou stanovené
oddelenie cirkvi a štátu, pretože početné
charitatívne organizácie vykonávajú
súčasne aj misijné poslanie. Argumentuje
sa aj tým, že prezident sa silnejším
zapojením cirkevných a iných spolo
čenských skupín chce pokúsiť zhodiť
zodpovednosť za enorm né sociálne
problémy v USA z pliec štátu, pretože vo
volebnom boji prisľúbil zníženie daní
v rozsahu 1,3 miliárd dolárov.

Kvalita, schopnosť osloviť moderným
vzhľadom i jazykom a vernosť učeniu
Cirkvi. Tieto okruhy dominovali stretnu
tiu predsedu KBS Františka Tondru s vy
davateľmi a redaktorm i katolíckych
časopisov na Slovensku, ktoré sa usku
točnilo v pondelok 2 2 .januára 2001
v priestoroch Konferencie biskupov Slo
venska v Bratislave. Stretnutia sa zú
častnili asi tri desiatky novinárov a okrem
predsedu KBS sa ho zúčastnii arcibiskup
Ján Sokol, a biskupi Vladimír Filo.
František Rábek a Marián Chovanec.
Biskup Tondra predložil prítomným
návrh na zjednotenie - zlúčenie niekto
rých časopisov v záujme kvality, aby
vznikli silné profesné časopisy. Tento
návrh sa však nestretol s kladným ohla
som. Na poznám ku, že je potrebné
podchytiť predovšetkým inteligenciu
a mládež, reagoval Marián Vojtko pri
pomienkou, že tu môže významnú úlohu
zohrať internet a v tejto oblasti má cirkev
stále rezervy.
Tlačový hovorca KBS a šéfredaktor
Katolíckych novín konštatoval, že sú pred
nami dva okruhy čitateľov. Aktívni veriaci
katolíci a ľudia, ktorí nerozumejú nášmu
jazyku a preto - bez toho aby vedome
odmietali Krista - strácajú záujem. Práve
týchto je potrebné zaujať, čo nie je možné,
ak nebudeme hovoriť „ich jazykom“.

KP/TKKBS

TKKBS

STRETNUTIE GRÉCKOKATOLÍCKYCH
KOLEDNÍKOV S 0. BISKUPOM J . HIRKOM
Dňa 17. 12. 2000, sa v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
uskutočnila slávnostná sv. liturgia sv.
Jána Zlatoústeho v čase o 11, 45 hod.
Otec Mons. J. Hirka privítal Dobronovinových koledníkov spolu s otcami
vikármi, o. ceremoniárom J. Urvinitkom
a o. J. Gradošom. Deti v chráme uložili
symbol ich
pomoci, krás
nu zemeguľu
a pod ňou ma
lého černoška
z plyšu. V suhubej ekténii
boli vyslovené
detské prosby.
V kázni o. bis
kup poukázal
na dôležitosť
r o z d á v a n ia
lásky do rodín.
Každý z nás je
v Božom diele
spásy rovnako dôležitý, malý i velký.
K spestreniu sv. liturgie prispel i detský
zbor, ktorý nám koledami a piesňami
priblížil prichádzajúce slávenie narodenia
Pána Ježiša. Deti z ťarnosti Prešov,
Ďačov, Košice, Sačurov i Dávidov, sa
zúčastnili slávenia sv. liturgie, ako
koledníci Dobrej noviny. Spolu ich bolo
150. Dobrú novinu deti zeRka (Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí), konajú
pre potreby detí z III. sveta už šiestykrát.

Deti tým umožňujú rovesníkom v Ke
ni, Sudane a inde získať základné vzde
lanie, základnú zdravotnú starostlivosť,
potravu, aby svoje detstvo nemuseli prežiť
v práci a v boji o každodenné prežitie. Po
liturgickom požehnaní, koledníci dostali
osobitné požehnanie o. biskupa Jána,
ktoré spolu s radostnou zvesťou zaniesli
do každého
domova, ktorý
navštívili. Na
konci za deti
a eRko poďa
koval Rudolf
H reňo. Otec
biskup Ján
pozval deti na
m alé ob čer
stvenie, ktoré
bolo priprave
né na biskup
skom úrade.
Tu deti o. bis
kupovi a d u 
chovným otcom zaspievali koledy a pred
stavili sa, z ktorých farností sú. Otec
biskup Ján im nakoniec venoval autogram
na obrázok Božej Matky.
Otcovi biskupovi J. Hirkovi, ďakujeme
za podporu pri rozbiehaní Dobrej noviny
v gréckokatolíckych farnostiach.
Za koledníkov a eRko R. Hreňo

Zasadala Ekumenická rozhlasová rada
V
priestoroch Slovenského rozhlasua ďalší zodpovední pracovníci SRo.
v Bratislave sa na svojom prvom tohto Prítomní zhodnotili vysielanie ORNV
ročnom zasadaní zišla v stredu 24. v roku Velkého jubilea a pracovníci ORNV
januára 2001 Ekumenická rozhlasová priblížili členom rady jednotlivé typy
rada. Stretnutie otvoril vedúci redaktor relácii, ako budú vysielané v tomto roku
odbornej redakcie náboženského vysiela (Zamyslenie na dnešný deň, Kresťanská
nia (ORNV) Pavel Gabriš, ktorý privítal nedeľa, Frekvencia M, Cesty, Hudba zástupcov jednotlivých cirkví: Bratislav- život - viera, Slovo pre veriacich i ne
sko-trnavského arcibiskupa a predsedu veriacich, ako aj mimoriadne relácie pri
Rady KBS pre spoločensko - dorozumie príležitosti veľkonočných a vianočných
vacie prostriedky metropolitu Mons. Jána sviatkov). Pred záverečnou a podnetnou
Sokola, generálneho biskupa evanjelickej diskusiou bol prejednaný plán vysielania
cirkvi a.v. Júliusa Filu, pravoslávneho rozhlasových bohoslužieb v rámci cyklu
biskupa michalovskej eparchie Jána, Kresťanská nedeľa. V tomto roku budú
diecézneho vikára pre masmédiá Marka vysielané tri gréckokatolícke sv. liturgie:
Pribulu, ktorý v tejto rade zastupuje 11. februára z Košíc - Terasy, 3. júna na
gréckokatolícku cirkev, hovorcu KBS sviatok Zoslania Svätého Ducha z PreMariána Gavendu a ostatných prí šova a 16. decembra z Bratislavy.
tomných. Na zasadnutí sa zúčastnil aj
ústredný riaditeľ SRo Jaroslav Rezník ml.
-mp-

Slávnosťna Základnej škole
sv. Juraja vo Svidníku
Pri príležitosti ukončenia prvého
polroka školského roku 2000/2001 na
Základnej škole sv. Juraja vo Svidníku
zavítal medzi žiakov a pedagógov pre
šovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka.
V deviatich ročníkoch sa dnes učí spolu
200 detí, pedagogický zbor pracuje pod
vedením riaditeľky Anny Hužvejovej
a o duchovnú formáciu žiakov a pedagó
gov sa starajú duchovní otcovia Grécko
katolíckej farnosti sv. Paraskievy vo
Svidníku.
-mp-

v Prašove zaúčasH
cirkevných predstavitelov
Príslušníci Armády Slovenskej repub
liky vykonávajú jednu z najčestnejších
povinností, ktorou je obrana vlasti. Aj
preto jedným z najvýznamnejších aktov
v živote človeka, ktorý sa podujal plniť
vlasteneckú povinnosť je vojenská prí
saha. Noví vojaci 34. leteckej základne
vykonali slávnostný akt jej zloženia v pia
tok 2. ľebruára 2001 v kasárňach SNP
v Prešove - Nižnej Šebastovej. Na poz
vanie plk. Ing. Mariána Dzurillu sa na
tomto akte zúčastnili aj prešovský biskup
Mons. Ján Hirka a ďalší predstavitelia
cirkví, aby, ako v pozývacom liste napísal
plk. Dzurilla, „Umocnili dôležitosť tohto
okam ihu v očiach veriacich, ale aj
ostatných príslušníkov ú tv aru .“ Po
ukončení slávnostného aktu vojenskej
prísahy nasledovala prehliadka leteckej
základne a slávnostné posedenie pri
bielom stole. Aj toto spoločné stretnutie
dokum entuje dobrú vzájom nú spo
luprácu medzi Gréckokatolíckou cirkvou
a Armádou Slovenskej republiky na území
mesta Prešov.
- mp -

Biskup Hirka navštívil
saleiiíiiov
Saleziánsku komunitu v Prešove na
Metodovej ulici navštívil pri príležitosti
osláv sviatku zakladateľa saleziánskeho
rádu sv. Jána Boska dnes o 19.00 hodine
prešovský biskup Mons. Ján Hirka, spolu
s dalšími kňazmi obidvoch katolíckych
obradov, ktorí pôsobia na území mesta
Prešov.
-m p-
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Jubileum gréckokatolíckeho zboru
Dňa 22. februára 2001 Gréckokato
lícky spevácky zbor v Bardejove pod
vedením dirigentky zboru p. Mgr. Ivice
Hanisovej-Clémentovej, si pripomína 10té výročie svojho vzniku.
Zriaďovateľom tohto vokálneho telesa
bol Gréckokatolícky farský úrad v Barde
jove s otcom dekanom Pavlom Chanáthom.
Začiatky boli ťažké ako spom ína
dirigentka. Mnoho času bolo potrebné
venovať hlasovej a intonačnej príprave,
rytmike a základ
nému pomenova
niu nôt, pretože
pre väčšinu čle
nov bolo toto
všetko nové, ne
poznané. Všetci
členovia však pri
stupovali k nác
viku skladieb se
riózne, aby mohli
šíriť krásu zbo
rového spevu v staroslovienskom jazyku.
Zbor má v súčasnosti okolo 40 členov
a spieva pri bohuslužbách. Zúčastňuje sa
rôznych festivalov duchovných piesní
v Hertníku, Snine, Vranove n/Topľou,
Humennom, Trebišove, ekumenickom
festivale Rieka. Zúčastnil sa aj celosloven
skej súťaže zborov v Námestove. Bol
jedným zo zborov, ktoré spievali Akatist
pri návšteve Svätého Otca Jána Pavla II.
v Prešove. Okrem sv. liturgie, zbor spieval

pri rozličných kultúrnych podujatiach
v Bardejove ako sú otvorenia výstav,
výročia rôznych škôl, podujatia v rámci
hudobných slávností mesta a pod. Zbor
sa podieľal na nahrávaní CD pod názvom
Spomienka na Bardejov, v ktorom sú
nahrávky najlepších telies mesta.
Najväčší úspech zbor získal v novem
bri 2000 na 10-tom ročníku Medzinárod
ného festivalu duchovných piesní byzant
ského obradu v K ošiciach. V rámci
Slovenska sa um iestnil na 2. mieste
v I. pásme A ka
tegórie.
Uznanie a po
ďakovanie za ús
pešnú 10 ročnú
prácu v zbore
patrí zakladate
ľom zboru o. de
kanovi P. Chanáthovi, dirigentke
zboru p. Mgr. Ivi
ci Clémentovej,
Jolane Petríkovej, ale aj p. Mgr. Ivanovi
Sidorovi, ktorý počas neprítomnosti di
rigentky, sám nacvičoval zborové skladby
a dirigoval zbor. Vrelé poďakovanie
vyjadrujú aj p. Michalovi Prokipčákovi, za
harmonizáciu a úpravu skladieb, ktoré
zbor spieva.
Nakoniec uznanie a poďakovanie patrí
všetkým aktívnym členom zboru a do
ďalšej práce želáme plno elánu a pre
dovšetkým dobrý ľubozvučný hlas.
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Magisterium z teológie a licenciât
z pastorálnej teológie so špecializáciou na
spoločenské dorozumievacie prostriedky
odovzdal na pôde Fakulty humanistiky
Trnavskej univerzity v Trnave 11. januára
2001 prof. Tadeusz Zasepa dvanástim
absolventom Katolíckej univerzity v Lubline, ktorí úspešne ukončili štúdium
štátnymi skúškami a obhajobou svojich
prác dňa 24. októbra 2000. Na slávnostnej
promócii bol prítomný prorektor TU prof.
Peter Cerňanský a dekan Fakulty huma
nistiky prof. Jozef Hnilický. Po skončení
slávnosti na akademickej pôde celebroval
prof. Zasepa slávnostnú ďakovnú sv. omšu
v chráme sv. Jána Krstiteľa v Brestovanoch
spolu s absolventmi štúdia, medzi ktorých
patria aj kňazi z prešovskej diecézy: ThLic.
Slavko Ganaj, ThLic. Ľubomír Petrík,
ThLic. Marek Pribula, z košického apoš
tolského exarchátu ThLic. Michal Hospo
dár a z rehole sv. Bažila Veľkého sr. ThLic.
Teodózia Vírová.
-mp-

Rusínsky národný kalendár

na rok 2001

Začiatkom roka vyšiel prvý Rusínsky
národný kalendár, ktorý vydala Rusínska
obroda Slovenska v Prešove ako svoju
34. publikáciu. Je symbolické, že kalendár
vychádza v prvom roku nového storočia
a tisícročia a na začiatku roka, kedy sa us
kutoční na Slovensku sčítanie ľudu v rám
ci ktorého budú mať možnosť prejaviť
veriaci. Pre čitateľov nášho časopisu uve svoju príslušnosť ku koreňom svojho pô
dieme prehľad o súčasnom stave členstva vodu aj občania rusínskej národnosti. Ka
lendár nadväzuje na tradíciu minulých,
SSV
Štruktúra členov a miestnych skupín v ro najmä gréckokatolíckych rusínskych ka
ku 2000 podlá diecéz:
lendárov, ktoré s obľubou čítali naši ve
Diecéza
Počet miestnych Počet
riaci. Autormi príspevkov sú známi a re
skupín
členov
nom ovaní predstavitelia kultúrneho
Bratislavsko
a spoločenského života Rusínov na Slo
-trnavská
561
33 786
vensku a sú zamerané na oblasť histórie,
Košická
480
22 979
literatúry, bibliografie a cirkevného života.
Nitrianska
397
21 667
Veľká časť príspevkov je venovaná životu
Spišská
295
19 859
a významu biskupov prešovskej gréckoka
Bansko
tolíckej eparchie, ale aj kňazov, buditeľov
bystrická
177
11 206
národného povedomia Rusínov. Ako po
Rožňavská
98
2 909
vedal jeden z členov redakčného kolektí
Prešovská
33
844
vu vydaného nového kalendára: „Nech
Zakladajúci 333
333
nový kalendár sprevádza jeho čitateľov po
Zahraničie
50
480
Stav k 31.12.2000 bol 114 063 členov. Ve celý rok 2001, nech je pre nich zdrojom
poučenia a informácií, osvety a výchovy
kový priemer členskej základne je 58 rokov.
a nech prispeje k upevňovaniu ich hrdosti
k príslušnosti, histórii a kultúrnym tradí
František Dancák ciám svojho národa.“
člen Výboru SSV
Dr. P. Krajňák

Zasadal Výbor SSV
Dňa 30. januára 2001 sa v Trnave konalo
riadne zasadnutie Výboru Spolku sv. Voj
techa a zároveň Valné zhromaždenie SSV VOJTECH, spol. s r. o. Zasadnutie, ktoré sa
konalo v budove Katolíckej jednoty Slo
venska, otvoril Mons. Štefan Vrablec,
pomocný trnavský biskup a predseda SSV
Na tomto zasadnutí, ktoré viedol doc.
PhDr. Peter Cerňanský, prorektor TU
a člen Výboru SSV, bola prednesená správa
o kontrole uznesení a hlavné zámery činnosti
SSV a spoločnosti SSV - VOJTECH s r.o.
(PhDr. S. Hanakovič, riaditeľ SSV). Ďalej
boli vypočuté a schválené správy o činnosti
jednotlivých útvarov a oddelení v SSV správa
predsedu kontrolnej a rozhodcovskej
komisie, ako aj základné informácie o pláne
na rok 2001 (vedúci oddelení). Nakoniec bol
prijatýplán zasadnutí Výboru SSV a VZ spo
ločnosti na rok 2001 a uskutočnenie zájazdu
do Aachenu (SRN) - po stopách sv. Vojtecha
v dňoch 24.-27.04.2001.
Členmi Spolku sv. Vojtecha, ktorýje spol
kom veriacich občanov katolíkov, sú aj naši

v a iB iim

Kalendárium

Mgr. M. Hospodár, Mgr. P. Kušnír, M. Mojžiš
a kol.: Gréckokatolícky kalendár 2001
Byzant, Košice 2000,148 strán

19. február
20. tebruár
21. február
22. február
23. február
24. február
25. február
26. február
27. február
28. február
1. marec
2. marec
3. marec
4. marec

Vlasta
Lívia
Eleonór
Etela
Roman, Romana
Matej
Frederik, Frederika
Viktor
Alexander
Zlatica
Albín
Anežka
Bohumil, Bohumila
Kazimír

Blahoželáme!

LOKŠE
80
5
1
1
1
2 1/ 2
8

dkg
dkg
dcl

dcl
dkg

zemiakov
hrubej múky
vody
vanilka
škorica
mlieka
maku

POSTUP:
Varené zemiaky olúpeme, pom e\ Vieme na mlynčeku a s múkou, soľou
j a vajcom zamiesime na hladké cesto,
I ktoré rozvaľkáme a pokrájam e na
pásiky široké asi 1 1/ 2 cm. Pásiky na
suchom plechu na sporáku po oboch
stranách upečieme do ružová. Hotové
pokrájam e na štvorčeky, dám e do
m isky, p o le je m e m lie k o m , ktoré
môžeme zmiesit aj s vodou, prikry
jeme asi na 2 -3 minúty, pretrasieme
a prebytočné mlieko zlejeme. Takto
pripravené posypem e m letým m a
kom, pomastíme rozpusteným m as
lom a podávame s cukrom.
Môžeme ich premiešať aj s tvaro
hom, bryndzou, strúhaným oštiepkom
alebo údeným ovčím syrom a po
mastiť popraženou slaninou.

Onedlho, presnejšie 4. mája, uplynie 60 rokov od
vzniku Jednoty sv. Cyrila a M etoda, ktorá bola
predchodcom dnešného Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Jej činovníci si uvedomovali vtedajšie neradostné
postavenie našich veriacich - slovenských grécko
katolíkov - preto ešte koncom roku 1941 vydali
Gréckokatolícky kalendár 1942, ktorý mal pozdvihnúť
duchovné i národné povedomie veriaceho ľudu
a postupne sa stával významným zdrojom duchovnej
obživy v gréckokatolíckych rodinách.
Slovenskému gréckokatolíkovi však nebolo súdené čerpať z tohto zdroja
sústavne, pretože po roku 1950 na dlhých 18 rokov zostal bez akejkoľvek
náboženskej literatúry. Po obnovení našej cirkvi v roku 1968, kalendár síce
vychádzal, ale nesmel sa vymykať s istého „rámca“. Situácia sa zmenila po roku
1989. Už desať rokov sa na jeho tvorbe podieľa Spolok sv. Cyrila a Metoda,
konkrétne jeho redakčná rada, ktorá ho v spolupráci s cirkevnou hierarchiou
pripravuje pre členskú základňu spolku (každoročne ako jednu z dvoch podielových
kníh), aby i naše ďalšie rodiny z roka na rok mali kvalitnejšie čítanie. Výnimkou
nie je ani posledný vydaný Gréckokatolícky kalendár 2001, ktorý je akousi „vstu
penkou“ do tretieho milénia. Okrem tradičného kalendária v gregoriánskom
i juliánskom štýle, tu čitateľ nájde aj príhovor Svätého Otca Jána Pavla II. k mládeži,
príhovory našich otcov biskupov a ďalšie hodnotné čítanie. Z poslednej ponuky
možno spomenúť napr. reportáž z Národnej púte do Ríma v Jubilejnom roku, dejiny
Pittsburskej metropolie, ktorá nedávno oslávila 75. výročie svojho založenia,
históriu zázračného klokočovského obrazu, dejiny viacerých našich farností
(Sabinov, Šašová, Čeľovce, Strážske, Poša), profily známych i menej známych
osobností cirkevného i duchovného života (P. P. Gojdič, I. Semedi, J. Havran, B.
Krasnovský), zvlášť zaujmú články o. Cyrila Vasiľa, nechýba ani poézia a iné
hodnotné materiály.
Záslužnú prácu pri tvorbe tohto kalendára odviedol zodpovedný redaktor
o. Michal Hospodár ml. (predseda Spolku SCM) a najmä Mgr. Pavol Kušnír
(podpredseda Spolku SCM a predseda redakčnej rady), ktorý nielenže napísal
niekoľko príspevkov, ale celé vydanie aj zredigoval.
Súčasná doba ponúka neuveriteľné množstvo rôznych informácií či už formou
tlačených alebo elektronických médií a človek pri ich sledovaní často počúva a vidí
aj to, čo počúvať a vidieť nechce. Náš kalendár ponúka hodnoty, po ktorých možno
siahnuť aj s odstupom času, preto by zvlášť nemal chýbať v žiadnej gréckokatolíckej
rodine.
J. Poprik

ANTONIA BAND

PÁN JEŽIŠ JE TU
a
d
1. Pán Ježiš je tu, len vystri ruku,
E
a
E3
zmocní sa ťa rýchlo pokoj a láska.
a
d
Usmej sa naňho, na brata svojho,
E
a
život celkom odovzdaj.
dG
C
R: /:S tebou, Pane, veľmi dobre nám
a
tuje,
d
G
C
a
Ty si vzkriesenie, život, cesta hľadanie.

d
G
C
Kto Ťa raz stretne, už nikdy
a
E
F
E E7
nezabudne, že Ty si pravý Boh a Kráľ.:/
2. Neboj sa prijať sam otu a tmu,
v ktorej Ježiš drží teba na rukách.
Prijmi bolesť, žiaľ, velkej lásky dar, ktorý
nevieš pochopiť.
3. Ďakuj za svetlo, oheň a teplo, tvoju
dušu žiara rýchlo naplní.
Srdce svoje daj s láskou na oltár, zázrak
život naplní.
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Pom ôcky:
K u tru ,
A n a c a rd iu m

1 čast
ta in ič k y

D om ácke
žen s ké
m eno

R ezné
n á s tro je

Kód
T a n z á n ie

K o č o v n íc i

M e s ts k á
š tv rť

Báseň

2. č a s ť
ta jn ič k y

P äťu h o ln ík
K a rto v á
hra

B “- -

Lýceum ,
po česky

Povyzved al

Ú to k y
V e ľa

Ruské
m es to
E u ró p s k a
m ena

ŠPZ
S e n ic e

A k tin iu m
A fg á n s k e
m es to

V y b e ra l
6 v R ím e

J e ž iš
S p a s ite ľ
ľu d s tv a

A n tilo p a
Ženské
m eno

Z n íž e n ý
tó n

U v e ril so m

T h a js k o
P a rla m e n t

O lejn atá
rastlin a

K aukaz
ská osada
O bchod
ný dom
O b a l na
s p is y

O m yl
In d ic k é
m e s to
P án neba
v E g y p te

N áuka
o v e rš i

S n ív a jú
Ruská
rieka
a d je k tív u m , skr.

L u té c iu m
E s o , po
a n g lic k y

H lin ik
Sum achov itá
ra s tlin a

A u to r:
-v k -

C h v á ľte
B oha!

miléniová súťaž s PETROU

Obchodník sa sťažuje na ne
spavosť.
- Neskúšali ste, - pýta sa ho
lekár, - starý prostriedok: ležíte so
zatvorenými očami, predstavíte si
čriedu oviec a počítate ich?
- Skúšal som to, ale bolo to
ešte horšie. Preratúvam ovce,
naložím ich na vlak, odveziem do
mesta a predám. Ale potom sa
každú noc trápim nad tým, či som
ich nepredal veľmi lacno...
- Aký je ten váš lovecký pes?
- Aby som pravdu povedal, nie
je to nijaký zázrak. No len čo ho
zbadajú zajace, začnú sa váľať od
smiechu. A potom ich stačí len
zbierať.

Japonská
báseň

P yšná
žen a

Nech Vás sprevádza v no
vom roku ... (dokončenie
v tajničke)
Krížovku zaslal p. Komanický z Humenného.
Správne riešenie sa dozvie
te v dálšom čísle.
Správne riešenie z minulé
ho čísla: „Vznes sa Pane
nad nebesá, nad celou
zemou Tvoja sláva. “

S úsmevom na
záver

Č eská
rieka
S k u p in a
ľu d í

S k o ro

O tec

-r-

!

Petrík kupuje každý deň v le
kárni tabletky na schudnutie.
- To ťa posiela mamička? - pýta
sa lekárnik.
- Nie, to nie je pre ňu, ale pre
moje zajačiky, lebo keby niektorý
z nich stučnel, ocko by ho zarezal.

KUPÓN 3 * * *

Dnešné otázky:
1. V ktorom roku zomrela sv. Eudokia?
A-107; B-117; C-87
2. Kde mala sr. Faustína videnie anjela?
A-v Ľvove; B-vo Viľne; C-vo Fatime
3. Kedy bol zvolený nový Arcibiskup väčší v Ľvove?
A-25.1.2001; B-26.1.2001; C-25.2.2001
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie s označením: miléniová súťaž do 03.03,
2001. alebo ich doručte do redakcie na Hlavnej 3 v Prešove.
Vo veľkonočnom 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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Videozáznam
Vašich najkrajších chvíľ ^
profesionálnou kamerou Panasonic

Náboženské vydavateľstvo PETRA
v Prešove Vám ponúka:
Anjel narkomanov - 91 Sk
A znova žijeme - 65 Sk
Akatist k Bohorodičke -1 2 Sk
Anastasis - MC - 90 Sk
Dejiny gréckokatolíckej cirkvi - 182 Sk
Dejiny košického biskupstva - 165 Sk
Dokumenty prvých dvoch ekumenických
snemov - 55 Sk
Duchovné piesne - 90 Sk
Kristové podobenstvá - 42 Sk
Mária - 65 Sk
Milostivý čas - 48 Sk
Minútka - 33 Sk, . . . / ■.»,
Na každý deň ¡eden - 90 Sk ?
4
O kňazstve - 72 Sk
Otče náš - 39 Sk
Povzbudenie mladým I. -1 5 0 Sk
Príručka pre kantorov - MC - 90 Sk
Reč na vrchu - 34 SK
S/úž/t a pomáhať - 42 Sk
Spasi dušu svoju - dosky -1 3 0 Sk
Spasí dušu svoju - PVC -1 0 0 Sk
Svätá Božská liturgia - MC - 90 Sk
Svätá liturgia - 20 Sk
Tak Boh miloval svet - 44 Sk
Vo večnej pamiatke - 46 Sk
Tebe, P a n e -M C - 1 3 0 Sk
Tebe, Pane - CD - 250 Sk

- p rim ičná bo h oslu žba
(m onitory m im o ch rá m u , zn a lo s ť o b r a d u ) ^ ^ ^ ^ ^ ^
- krst, krstiny ^
- prve svate prijím am e —
i
- birm ovka
- stu žko vá slá vn o sť
- svadba a iné

Vážnym záujemcom reklamná kazeta k nahliadnutiu

slovensky a cirkevnoslovanský

M. Pindroch
Choňkovce 188
okr. Sobrance

0947/652 47 65

0905 183 661

GRÉCKOKATOLÍCKE BISKUPSTVO PREŠOV
DIECÉZNY ŠKOLSKÝ ÚRAD
Pozdravný list z príležitosti životného jubilea

NOVINKA
Sväté písmo -9 3 0 Sk
H l

" ozvučenie, obrazové efekty,
rekapitulácia
- b f : ¡
^
------ -— , J

j| | |

Uvedené tituly si môžete zakúpiť v predajni
PETRA na Hlavnej č. 3 v Prešove, alebo
objednať d o b ierk o u n a a d re s e v y d a 
vateľstva:
Náboženské vydavateľstvo PETRA
Hlavná 3, P. Ó. Box 204
080 01 Prešov
(+ poštovné a balné)

Vážená pani riaditeľka, Mgr. Anna Flužvejová, v neustálom ruchu
všedných dní si človek často ani neuvedomuje ako rýchlo plynie čas.
A zrazu príde medzník, ktorý nám pripomenie, že sa máme na chvíľu
zastaviť a zamyslieť sa nad svojím životom, nad všetkým, čo sme
doteraz urobili.
Takýmto medzníkom je aj životné jubileum, ktoré Vás, vážená pani
riaditeľka zastihlo v plnom zdraví a pracovnom nasadení, čo je
nepochybne Božia milosť. Spolu s Vami by sme si ho chceli
pripomenúť aj my, zástupcovia Gréckokatolíckeho biskupstva,
v službách ktorého pôsobíte ako riaditelka cirkevnej základnej školy.
Medzi vzácne dary, ktoré ste od Pána dostali, patrí aj práca s našou
mládežou. Zasvätili ste je svoj doterajší život, silu svojho umu
i múdrosť srdca. Takže naše zamyslenie nad hodnotami Vášho života
sa dotýka predovšetkým tejto práce, ktorá si vyžaduje človeka
s vysokými morálnymi vlastnosťami.
Vaše životné jubileum je pre nás príležitosťou, aby sme Vám
vyslovili poďakovanie za každodenné napĺňanie svojho peda
gogického poslania, do ktorého vkladáte svoje srdce, i za prácu
riaditeľky CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Želáme Vám veľa zdravia
i duchovných síl pri naplnení úloh, ktoré Vás očakávajú v práci, ale
aj v rodine.
Nech Pán sprevádza Vaše kroky svojím požehnaním.
Slava Isusu Christu!

SPOMÍNAME
Dňa 21. februára 2001
uplynie rok od smrti Pavla
Fedora, milovane'ho man
žela, otca, zaťa a dedka. Tí,
ktorí ste ho poznali, spo
meňte si naňho vo svojich
modlitbách.
S úctou a láskou spomína manželka s ro
dinou.

V Prešove 30. 1. 2001

Mons. Ján Hirka
prešovský biskup

BLAHOŽELANIE
V týchto dňoch sa riaditelka cirkevnej základnej
školy sv. Juraja vo Svidníku, Mgr. Anna Hužvejová,
dožíva významného životného jubilea. K tomuto
jubileu jej srdečne blahoželáme.
Diecézny školský úrad

Večná mu pamiatka!
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Pamätaj, blíži sa sčítanie ľudu,
Nezabudni na svoje dedičstvo a hrdo sa prihlás
k svojmu cyrilometodskému obradu.
Postav sa aj ty k svojim predkom
a statočne kráčaj v ich šlápajách.
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