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EUCHARISTIA
TEODOR ROMŽA
JEŽIŠOVA MODLITBA
&ÊÊL

ISSN 1 3 3 5 -7 4 9 2

Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV)
6:30-6:45
2.4.
- Slovo do dňa - svedectvá
3.4.
- Slovo do dňa - svedectvá
4.4.
- Slovo do dňa - svedectvá
5.4.
- Slovo do dňa - svedectvá
6.4.
- Slovo do dňa - svedectvá
7.4.
- / 1 2 :3 0 /Zážitky myšiaka Kristofera
- /1 2 45/ Ako sa budeš modliť, tak
budeš žiť
9.4.
- Slovo do dňa - úvahy
10.4. - Slovo do dňa - úvahy
11.4. - Slovo do dňa - úvahy
12.4. - Slovo do dňa - úvahy
13.4. - Slovo do dňa - úvahy
14.4. - /1 2:30/ Zážitky myšiaka Kristofera
- /1 2:45/ Ako sa budeš modliť, tak
budeš žiť - 2,časť
ASTRA 11.038 GHz v.pol. zvuk 7.74 MHz
17:00-17:30
2.4.
- Myšlienky a názory
3.4.
- Zážitky myšiaka Kristofera
4.4.
- Všetko Ide podľa plánu /príbeh/
5.4.
- Tento dom je tvoj
6.4.
- Kresťan včera a dnes
7.4.
- Hľadanie domova
8.4.
- Kresťanstvo v rodine
9.4.
- Myšlienky a názory
10.4. - Zážitky myšiaka Kristofera
11.4. - Nikomu nie som dlžný I /príbeh/
12.4. -S o m nevládna
13.4. - Kresťan včera a dnes
14.4. -Veľká noc
15.4. - Kresťanstvo v rodine
1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
2.4.
- V rodinnom kruhu
3.4.
- Pokoj Vám
4.4.
- Konkurz /príbeh/
5.4.
- Poznanie a viera
6.4.
- Nad listami poslucháčov
7.4.
- Pohotovostný lekár zasahuje 5. čast/25
8.4.
-Lukáš 22.-23:12
9.4.
- V rodinnom kruhu
10.4. -Pokoj Vám
11.4. - Trochu drahý telefón /príbeh/
12.4. - Poznanie a viera
13.4. - Cesta k radosti
14.4. - Pohotovostný lekár zasahuje 6. čast/25
15.4. - Lukáš 23:13-koniec
Obsahy niektorých relácií:
Konkurz /4.4 ./ - V štátom riadenom podniku
sa po privatizácii má prepúšťať. Nový majiteľ
je veľkou neznámou pre celé dovtedajšie ve
denie, najmä potom, čo na všetky miesta vy
písal konkurz...
Trochu drahý telefón /1 1 A J - Príliš si zakla
dal na priateľstve, a to sa mu vypomstilo priatelia z jeho telefónu v práci „volali“ a pre
telefonovali vyše 100 000. Rado to však
nechce nechať len tak...
Zážitky myšiaka Kristofera/sobota o 12:30 hod/
- Detské príbehy s duchovným posolstvom.
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PABNOl
Marcela Pagnola raz zastavil istý žobrák, a pýtal si od neho peniaze. Pagnol
sa ho opýtal: .A akým právom si odo mňa pýtate peniaze?“
..Právom príbuzného."
„Ale čo? A odkedy sme mv v príbuzenstve?“
„Od Adama a Evy!“
„Máte úplnti pravdu." skonštatoval Pangol. „celkom som na to zabudol.
Tu máte jeden frank, drahý bratranec. A dám vám dobrú radu: ak si rovnako
vypýtate od všetkých príbuzných, budete miliardárom!"
(Velke pravdy v malých príbehoch, ľ. Lcťévre, B. Perrineí. 2000)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC APRÍL:
• Aby zasvätené osoby verné svojmu osobitnému povolaniu,
vyžarovali v súčasnom svete ducha evanjeliových blahoslavenstiev.
• Aby oslava 100. výročia Cirkvi vRwande posilnila kresťanské
bohatstvo a urýchlila národné zmierenie.

Slovenský rozhlas - náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8 :05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre venac\cl\
i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05-22:00
Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 1 9:20-19:30 Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostno-etnické vysielanie Prešov: gréckokato
lícka sv. liturgia; v apríli z farnosti Prešov

Rádio Vatikán

Rádio LUMEN

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

92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice; 94,4
K ošice; 9 7 ,8 S tredné Považie; 1 0 2 .9
Pohronie, Tatry: 103,3 Michalovce; 104,5
Prievidza; 105,8 Orava; 106.3 Gemer

0 5:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky
0 5:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

Nabudúce
Príhovor od o. Michala Zorvana; Vstal z mŕtvych - duchovné čítanie; Vincent
Hložník - maliar svedomia ľudstva; Príbeh o tom, ako sa z grobiana stal slušný
a galantný človek
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Jedna stará legenda opisuje Kristovo ukrižovanie
mimoriadne dojímavým spôsobom. Hovorí, že ked
Ježiša dali dolu z kríža stalo sa niečo neobyčajné. Ku
Kristovmu krížu vraj priletel anjel a strážil ho. Zrazu sa
z dialky priplazil velký had. Zďaleka obišiel Kristov kríž,
zasyčal na anjela a omotal sa okolo kríža, na ktorom
visel lotor na lävej strane. Anjel zvolal na hada: „Strať
sa! Nemáš tu čo hládať!“ Had sa však nepohol. Anjel
sa ho opýtal: „Kto si, že ťa ani Kristov kríž nezastrašl?“
Had mu vraj zasyčal svoju odpoveď: „Som hriech, ktorý
nežiada odpustenie.“ Bol to teda diabol, ktorému už
ani vykupiteľské dielo Kristovo nepomohlo. Tento had
tam vraj zastupoval všetkých, ktorí pohŕdajú pokáním.
Anjel pri kríži zastupoval všetkých, ktorí sa snažia žiť
ako vykúpené Božie deti.
Ježiš Kristus na svojej ceste k víťazstvu vzkriesenia prešiel udalosťami, ktoré sa
začali práve Kvetnou nedelou a pokračovali v udalostiach Veľkého týždňa. Právom si
celý tento týždeň zaslúži pomenovanie „Velký“, lebo v ňom sa naša spása stala
skutočnosťou. Kristus prišiel slávnostne do Jeruzalema, aby tam trpel a zomrel a aby
svojímvzkriesením spečatil pravdu, že naše spasenie a vykúpenieje uskutočnené. Ježiš
prichádza do mesta, ktorému daroval svoje srdce a ono mu svojou neprístupnosťou
zväzuje ruky, aby preň nemohol už nič urobiť. Ked prichádza a vidí milované mesto,
ktoré ho malo usmrtiť, premohla ho bolesť lásky. Len on sám môže zmerať katastrofu
a to, čo ona znamená pre človeka, ktoiý ho odmietne.
Oslavné piesne v liturgii Kvetnej nedele nás upozorňujú na eschatologickú
dôstojnosť Pána: Ježiš ide vedome do Jeruzalema, aby sa posadil na svoj trón - najprv
však na trón kríža - aby pritiahol všetkých k sebe. Ľud si však veci poplietol. Myslel si,
že je tu čas, keď sa končí rímska okupácia a nastolí sa Izraelské kráľovstvo v plnej
politickej sláve, preto volali: „Požehnaný, ktoiýpňchádza...!“(Mt 21,9). Farizeji, ktorí
Krista nenávideli a aj tí, čo prihrávali Rimanom, vyzvali Krista, aby toto vítanie neprijal
a aby svojim učeníkom zakázal volanie po uliciach. Ježiš im odpovedá: „Hovorím
vám: A k budú oni mlčať, budú kričaťkamene“(Lk 19,40).
Zo Svätého písma poznáme rôzne kamene, ktoré nám dosvedčujú Božiu lásku
k nám v Ježišovi Kristovi. O tejto jeho láske hovoria kamene betlehemskej jaskyne;
skaly a piesok púšte, cez ktorú utekala Svätá rodina do Egypta; kamene púšte za
Jordánom, kde sa nechal Ježiš pokúšať diablom a rozmnožil chlieb; kamene na
palestínskych cestách, na ktorých nás Spasiteľ hľadal; skaly hôr odkiaľ zaznelo jeho
horské kázanie; skaly hory Tábor, kde sa premenil pred svojimi učeníkmi; kamene hôr,
na ktorých sa za nás modlil; kamenná Jakubova studňa, pri ktorej zjavil svoju múdrosť
a dobrotu; skalný hrob priateľa Lazára, pri ktorom sa Ježiš ukázal ako premožiteľ
smrti; kamene, ktoré mali zabiť cudzoložnú ženu, ktorému Ježiš zabránil rovnako ako
svojmu ukameňovaniu v Nazarete. Božiu lásku k nám oslavujú zvlášť kamene domu,
kde sa konala posledná večera, pri ktorej Ježiš ustanovil Eucharistiu, rovnako ako
kamene Olivovej hory; kamene hradu, kde bol Mesiáš bičovaný a tŕním korunovaný;
kamenná dlažba Jeruzalemských ulíc, na ktorej Ježiš padal pod krížom; skala Golgoly
a nakoniec aj jeho kamenný hrob, ktorý videl Kristovo vzkriesenie. Či chceme, či
nechceme, kamene kričia! Kristus chce spásu nás všetkých, preto nechajme hovoriť
a kričať svoje, možno kamenné srdcia a chváľme ho volajúc mu úprimne - Požehnaný,
ktorý prichádza...!
Chváliť Božiu moc a dobrotu patrí k podstate náboženstva. S chválospevom
nadšených ľudí súhlasil aj Ježiš, ktorý si inokedy neprial rozruch a zbytočné oslavy
a zakazoval aj 1ým, ktorých uzdravil, aby o tom hovorili. Ježiš však vedel, žeje na ceste
k víťazstvu, ktoré sa odohrá vo velkonočné ráno. Tým zvíťazil nad svojimi nepriateľmi
a nad večnou smrťou, ktorá čakala nás všetkých. Ježiš doniesol nádej víťazstvavšetkým,
čo ho chcú na ceste svojho života nasledovať.
Človek nemôže dať Bohu nič, čo by Boh nemal, okrem slobodného ľudského
rozhodnutia k vďačnej láske a úcte, ktorá sa prejavuje v modlitbe, liturgii, bratskej láske
a snahou o dobrý kresťanský život. Je náš život práce, oddychu a bohoslužby touto
chválou a vďakyvzdávaním?
Po celé stáročia sa temné sily vo svete zamestnávajú tým, ako dať lúdstvu nrečo, čo
by nahradilo pravého Boha: Čézarov či olympijských hrdinov, princezné športu či
filmové a spevácke hviezdy... Každej z týchto a podobných náhrad sú oddané státisíce
fanúšikov s takmer náboženskou úctou. Úcta a poklona patrí však Bohu a jeho moci.
Často to však s Bohom vydržíme iba tú chvílku, ked zrne „Hosanna!“ Aj kjeho Cirkvi
sa mnohí hlásime len do tej miery, pokiaľ od nás naša viera nevyžaduje nekompromisné
postoje (napríklad úctu k životu vo všetkých jeho fázach). Ak však berieme celé svoje
poslanie, ako kresťania, vo svojom živote vážne a ako vec, ktoráje nám osobná, potom
môžeme očakávať, že budeme počuť aj to druhé. Aj to „Ukrižuj!“. Ten však, kto vytrvá,
bude spasený.
T h L ic . M a r e k P rib u la
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Eucharistia

Božie zjavenie, tradícia i učenie Cirkvi
o sviatosti Eucharistie sú nesmierne
bohaté'.
Keby sme chceli vyčerpávajúco pome
novať všetko, čo by bolo v tomto smere
potrebné, vzniklo by viacero odborných
publikácii a i tie by boli neúplné preto, že
Eucharistia je nepredstaviteľným tajoms
tvom, ktoré ľudský rozum obsiahnuť
nemôže. Taktiež musíme povedať, že
o tomto tajomstve Božej lásky a Božej
prítomnosti môžeme hovoriť a uvažovať
z rôznych uhlov pohľadu. Iste významné
by bolo hovoriť z pohľadu biblickohistorického o predobrazoch Starého
zákona a o ustanovení Eucharistie v No
vom zákone. Zaujímavým by bolo z litur
gického hľadiska hovoriť o spôsobe
prvých slávení, alebo o vývoji a vzniku
rôznych liturgických obradov. Zo strany
vieroučnej by sa dal podať ucelený výklad
učenia Cirkvi o Eucharistii a tak presne
pomenovať, čo máme v pokore viery
o tejto sviatosti prijať.
Ešte by sme mohli spomenúť pasto
rálne, či právne stanovisko a každá táto
oblasť by bola určite zaujímavou, čo sa
týka učenia o tejto sviatosti. Pokúsme sa
však pomenovať, ako v predchádzajúcich
úvahách, skôr správny postoj človeka
k tomuto daru a ako ho prijať a použiť.
Ak kresťania už od začiatku slávia
Eucharistiu, a to v podobe, ktorá sa
napriek veľkej rozdielnosti čias a liturgií
v podstate nezmenila, je to preto, lebo
vieme, že nás viaže Kristov príkaz, ktorý
dal v predvečer svojho umučenia, keď
povedal: „Toto robte na moju pamiatku.“

4 • 7/2001 - slovo

obeta,
vďakyvzdanie
a hostina

Prvá vážna výzva vo vzťahu k Eucha
ristii je teda sláviť ju na jeho pamiatku,
na pamiatku jeho obety. Keď to robíme,
plníme príkaz samého Ježiša Krista a obe
tujeme Otcovi, čo nám on dal. Tak aj
v našej liturgii kňaz sa modlí: „Pri
pomínajúc si toto spasiteľné prikázanie
a všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob,
vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na
nebesia, zasadnutie po pravici a druhý
a slávny príchod“ a zvolá: „Tvoje z tvojho
tebe prinášame za všetkých a pre všetko“.
A vypĺňanie tohoto poverenia máme
potvrdené aj v Božom slove. V Skutkoch
apoštolov čítame o tom takto: „Vytrvalo
sa zúčastňovali na učení apoštolov a na
bratskom spoločenstve, na lámaní chleba
a na m odlitbách“(Sk 2, 42). I keď sa
vyučovanie apoštolov dialo určite aj
mimo prvotného liturgického slávenia,
napríklad v Jeruzalem skom chrám e,
a spoločenstvo prvých učeníkov bolo
vytvárané aj inými aktivitami, ako iba
lámaním chleba i tak vidíme, že práve
Eucharistia - lámanie chleba od prvopo
čiatku Cirkvi je podstatným znakom
a centrom, je reálnou prítomnosťou sa
mého Ježiša Krista v tomto spoločenstve.
A o častosti týchto stretnutí sa hovorí:
„Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme,
po domoch lámali chlieb a s radosťou
a úprimným srdcom požívali pokrm “(Sk
2, 46). Táto vedomosť o horlivej účasti
prvých kresťanov na slávení Eucharistie
v prvotnej Cirkvi nám dáva možnosť na
prehodnotenie nášho postoja voči tomuto
daru prítomnosti samého Boha, Ježiša
Krista. Pozýva nás jednoznačne ku
každodennej účasti na slávení Eucharistie

a nie iba k sviatočnému a nedeľnému
splneniu si povinnosti.
Druhou veľmi dôležitou výzvou, ktorá
nás nesmie nechať ľahostajných vo vzťahu
k Eucharistii je výzva Ježišovej obety
a pozvanie k účasti na tejto obeti. Eu
charistia nie je len spom ienkou na
Poslednú večeru, ale je vždy nanovo
skutočnou obetou Ježiša Krista, ktorú on
sám prináša svojmu Otcovi za život
a spásu sveta. Liturgia hovorí: „Obetuje
sa Boží Baránok, ktorý sníma hriechy
sveta za jeho život a spásu“. A tiež kňaz
sa pred liturgiou modlí: „...aby som bez
odsúdenia mohol predstúpiť pred Boží
vznešený trón a konať sviatostnú a nekr
vavú obetu“, alebo pri príprave daiov
chleba a vína hovorí: „Pamätaj, dobrý
a láskavý Pane, na tých, čo ich priniesli,
aj na tých, za ktorých sú prinesené...“ Ak
si na jednej strane uvedomíme, že nie sme
schopní a hodní Boha dôstojne osláviť,
na druhej strane spojením sa s Ježišom
Kristom v jeho obeti sme pozdvihnutí
z tejto neschopnosti a je nám umožnené
už tu na zemi vstúpiť do nebeskej liturgie
s pravými obetnými darmi ľúbeznej vône,
ktoré Boh Otec nemôže neprijať. Isteže
človek vo svojom živote mnohorakým
spôsobom chce i vyjadruje svoj vzťah
k Bohu a prináša mu k nohám rôzne daiy
sebazáporu, skutkov lásky i oslavu
modlitby, ale pri skutočnom pochopení
Eucharistie jednoznačne m usí prísť
k záveru, že niet krajšieho daru a vzne
šenejšej obety ako je tá, ktorú priniesol
Kristus, a prijme možnosť spojenia sa
s ňou.

Podobne, ako prinášanie obiet a pred
kladanie prosieb pred tvár nášho Boha,
človek túži svojmu Stvoriteľovi ďakovať.
I tu je najsvätejšia Eucharistia prvou
medzi najvznešenejšími prejavmi vďaky.
Už samotný názov Eucharistia z gre'ckeho
„eucharistein - vzdať vďaky“ hovorí do
statočne o význame tejto sviatosti. Kate
chizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Eucha
ristia, sviatosť našej spásy, ktorú Kristus
uskutočnil na kríži, je obetou chvály na
vzdávanie vďaky za dielo stvorenia. V eu
charistickej obeti je celé stvorenie milo
vane' Bohom predložené Otcovi skrze
Kristovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie.
Cirkev môže skrze Krista prinášať obetu
chvály na vzdávanie vďaky za všetko
dobré, krásne a spravodlivé, čo Boh
urobil v stvorení a v ľudstve“.
Eucharistia je dobrorečením. ktorým
Cirkev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu za
všetky jeho dobrodenia, za všetko, čo
vykonal stvorením, vykúpením a posvä
tením.
Nakoniec však je potrebné povedať, že
účasť na liturgii ešte nie je plnou účasťou
na Eucharistii. Predstavme si situáciu
človeka, ktorý chce so svojimi blízkymi
osláviť svoje narodeniny alebo meniny.
Pripraví miestnosť. Stoly naplní dobro-

Hospodi Isuse Christe, Syne Božij.
pomiluj mja hrišnaho.
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj
sa nado mnou hriešnym.
Toto sú slová Ježišovej (Isusovej)
modHtby, jedného z klenotov našej
východnej duchovnosti. Opakovanie
takejto alebo podobnej formuly (napr.
Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou)
je najjednoduchším spôsobom, ako sa
naučiť ustavičnej modlitbe (porov. 1 Sol
5, 17). Nazýva sa tiež modlitbou srdca.
Opakovanie má byť sústredené a pra
videlné, väčšinou sa viaže s rytmom
dýchania. Sú dve možnosti - modliť sa
polohlasne alebo len v duchu. V prvom
prípade po nádychu na jeden výdych
(príp. dva) sa polohlasne povie celá
formula modlitby. V druhom prípade sa
len v duchu neustále opakuje formula, pri
nádychu prvá časť, pri výdychu druhá
časť. Je potrebné (najmä zo začiatku)
modliť sa pravidelne (napr. stovku denne)
na pokojnom mieste a nerobiť pri tom nič
iné. Nikdy sa netreba dať odradiť nesústredenosťou; ak si uvedomím, že myslím
na niečo celkom iné, treba si znovu
uvedomiť Božiu prítomnosť a pokojne

tami. Pozve priateľov a známych. Oni
prídu. Poblahoželajú mu. Zaspievajú
„mnoho rokov...“, alebo „živijó“ a ničoho
sa ani nedotknú a odídu. Čo s tými plný
mi štólami? Bol by to prejav neslušnosti
a nevďačnosti, keď oslávenec zo svojho
pripraví a hostia neprijmú, či pohrdnú
jeho pohostením.
Podobne je to aj s Eucharistiou. Boh
pripraví hostinu. Seba samého dá ako

pokračovať ďalej, hoci by sa to stalo aj
päťdesiat ráz počas modlitby.
Veľmi dobré je modliť sa Ježišovu
(Isusovu) modlitbu aj ako strelnú počas
dňa, podľa možnosti čo najčastejšie, opa
kovať ju napr. pri čakaní na autobus, pri
prechádzke v lese alebo pri jednoduchej
manuálnej práci. Tým môžeme posvätiť
každú chvíľu dňa a prežívať ju s Ježišom
a v Ježišovi. Nepôjde to asi hneď, dôležitá
je vytrvalosť. Vhodné a veľmi účinné je tiež
modliť sa ju pred spaním, resp. pri zaspá
vaní.
Dôležité nie je sústrediť sa na jednotlivé
slová modlitby, ale na Božiu prítomnosť,
na to, že som v spoločenstve s Ježišom.
Princípom modlitby je opakované vzý
vanie Ježišovho mena (porov. Jn 14, 1314; 16,23-24), ponorenie sa do neho. Tak
Ježiš postupne môže preniknúť moje srdce
a celého človeka (1 Jn 4, 15). V nikom
inom niet spásy, lebo niet pod nebom iné
ho mena, v ktorom by sme mali byť
spasení (Sk 4, 12). Časom sa modlitba
„usídli“ v srdci človeka, stane sa neodde
liteľnou súčasťou jeho osoby, a ak Boh dá,
raz možno aj modlitbou ustavičnou.

pokrm a naše vzdávanie vďaky, alebo
účasť na jeho obeti je len prísť, pozrieť sa
a zaspievať napríklad „Vzdávajme vďaky
Pánovi. Je dôstojné a správne...“. Myslíte,
že je to dostatočný prejav vďačnosti, alebo
účasť na obeti, z ktorej ani neokúsime?
Dary, ktoré sa prinášajú a mocou
Svätého Ducha premieňajú, majú slúžiť pre
občerstvenie duše, na odpustenie hriechov,
na spoločenstvo vo Svätom Duchu, na
uskutočnenie nebeského kráľovstva
a pre posilnenie dôvery v Boha ako o tom
hovorí svätá liturgia. Toto všetko, pravá
obeta, dôstojné vďakyvzdávanie a posila
v živote pozemskom i prijatie večného sa
stáva a napĺňa iba plnou účasťou na
sviatosti Eucharistie.
Skúsme teda už teraz, v tomto pôstnom
čase, čo najskôr sa zveriť Božej milosti
očisťujúcej a uschopňujúcej nás pre hodnú
plnú účasť na dare najsvätejšej Eucharistie.
Nechajme sa povzbudiť príkladom prvých
učeníkov, ako sa o nich píše v Skutkoch
apoštolov a často a pravidelne prinášajme
Bohu pravú obetu a dôstojné vďakyvzdá
vanie. Tiež prežívajme radosť z jeho prí
tomnosti aktívnou účasťou na jeho nebes
kej hostine, ktorú tajuplným spôsobom
koná cez svoju Cirkev už tu na zemi.
Michal Zorvan
Ježišova modlitba je najjednoduchšou
a účinnou zbraňou proti pokušeniam
a stresu. Nemôžeme zo svojho vnútra vy
pudiť všetky myšlienky, predstavy a trá
penia, no môžeme svoju myseľ a srdce
opakovaním modlitby nasmerovať na
K rista a všetko o statné vtedy musí
ustúpiť.
Táto krátka modlitba v sebe obsahuje
celú pravdu evanjelia: v prvom rade
vyznávame, že Ježiš Kristus je Pán a chvá
lime ho ako pravého Boha. V druhej časti
uznávame svoju hriešnosť a prosíme
o odpustenie, čím zároveň vyznávame
vieru v Božie milosrdenstvo a všemohúcnosť.
Užitočnou pomôckou pri Ježišovej
(Isusovej) m odlitbe sú čotky - po
starosloviensky vérvica, po grécky komboskinion, ktorý má 100 (prípadne 33)
zrniek alebo uzlíkov delených po 10 alebo
25. Na týchto miestach sa zvyknú robiť
poklony alebo sa vloží Sláva Otcu; či
krátka modlitba k Bohorodičke. Žiadny
záväzný a presný predpis ako sa ju modliť
však neexistuje, len rôzne odporúčania
(tzv. pravidlá). Ježišova modlitba sa totiž
považuje za určitú formu osobnej mod
litby, preto každý môže používať formulu
aj techniku modlitby, aká mu najlepšie
vyhovuje.
Andrej Škoviera

90-té výročie narodenia mukačevského biskupa

Teodora Romžu
/ 1911- 1947/
Medzi novodobých vyznávačov viery patrí nepochybne osobnosť gréckoka
tolíckeho mukačevského biskupa Teodora Romžu, ktorého 90. výročie narodenia
si tohto roku pripomíname. Jeho život bol ako ikona Krista. Nasledoval Ježiša,
rástol v múdrosti, učil slovami a príkladom, objímal všetkých a všetko s láskou,
v prenasledovaní bol silný a prijal svoj kríž - smrť pre vieru a pre cirkev. Stal sa
mučeníkom pre jednotu Cirkvi. V súčasnosti prebieha jeho proces blahorečenia,
ktorý má byť v krátkom čase zavŕšený a jeho meno m á byť povýšené k úcte na
oltári. S jeho životom a zvlášť hrdinskou smrťou sa oboznámime v nasledujúcich
riadkoch.
Teodor Romža sa narodil 14. apríla svätého života, ale aj vedecky dobre
1911 v dedine Nadbočko, okres Rachov pripravených odborníkov, šípiac ťažký
na Podkarpatskú (dnes dedina Velikij zápas s ateizmom, ktorý prichádzal
Býčkov v Zakarpatskej oblasti na Ukra z Východu.
jine). Pochádzal z chudobných pomerov
V
ťažkých a pohnutých časoch
ako mnohé iné rodiny v tom čase, ale jeho vojny, stále meniacej sa politickej
rodičia Pavel a Mária viedli svoje deti situácii, náhle zomiera v roku 1943
k hlbokej nábožnosti. Po absolvovaní biskup-ordinár Alexander Stojka. Po
Dňa 27. októbra 1947 pri spiatočnej
základného vzdelania vo svojom rodisku, krátkom adm inistrovaní mukačevskej ceste narazilo vojenské nákladné auto do
pokračoval v gymnaziálnych štúdiách eparchie biskupom hajdudorošskej epar- povozu, ktorý viezol biskupa a jeho sprie
v Chuste, ktoré ukončil v roku 1930 chie Mikulášom Dudášom, OSBM, ktorý vod. Po náraze sa útočníci snažili dobiť
s vyznamenaním. Vo svojom srdci cítil však pre vojnové okolnosti nemohol ich železnými tyčami a palicami a len
Božie volanie a tak sa rozhodol pre spravovať eparchiu, bol za biskupa me náhly a neočakávaný príchod poštovej
kňazské povolanie. Vtedajší mukačevský novaný práve Teodor Romža. Dňa 24. dodávky vyrušil atentátnikov v tom, že
biskup nádejného a talentovaného štu septembra 1944 v Užhorode v katedrál svoje obete nepozabíjali na mieste. Práve
denta posiela na štúdia teológie do Ríma, nom chráme sa uskutočnila jeho chi- spomínaná dodávka ich odviezla hneď do
kde najprv študuje v kolégiu Germa- rotónia. M ottom titulárneho biskupa nemocnice do Mukačeva. Biskup Teodor
nicum-Hungaricum a následne v roku appijského, pomocného biskupa muka Romža bol ťažko ranený - veľa poranení
1934 prechádza do Russica. Po ukončení čevského Teodora boli slová 18 Žalmu: mal na hlave a celé telo bolo posiate mod
štúdií a získaní licenciátu teológie na „Milujem Ťa, Pane, moja sila; Pane, opora rinami a ranami. O raneného biskupa sa
starala zdravotná sestra Teofila, OSBM,
Gregoriánskej univerzite je vysvätený na moja, útočište moje, osloboditeľ môj“.
Vo veľmi ťažkej a vyhrotenej spo- ale na chirurgické oddelenie bola prijatá
kňaza 25. decembra 1936 v chráme sv.
Antona v Ríme. Jeho kňazským mottom ločensko-politickej atmosfére biskup aj nová sestrička menom Odarka, ktorá
sa stali slová 116 Žalmu: „Pane, som tvoj Romža navštevuje jednotlivé farnosti, sliedila, kto otca biskupa navštevuje, atd.
sluha a syn tvojej služobnice“. Nasle povzbudzuje kňazov a veriacich. Útoky Stav biskupa sa začal zlepšovať a nič ne
dujúci deň mal primičnú svätú liturgiu zo strany vlády, ktorá jednoznačne naberá nasvedčovalo tomu, že by sa mal zhoršiť.
sovietsky štýl, začínajú byť početnejšie Ale prišla noc z 31. októbra na 1. novem
v bazilike sv. Pavla v Ríme.
V júli 1937 sa vracia ako novokňaza ostrejšie, kňazi sú zastrašovaní a zatý bra 1947, kedy život otca biskupa náhle
domov a m usí nastúpiť na povinnú kaní. Zároveň je Synodou Ruskej pra vyhasol. Podľa dnes už známych faktov
vojenskú službu, ktorú absolvoval v dôs voslávnej cirkvi ustanovený do Mukačeva bol otrávený spomínanou sestrou Odartojníckej škole v Prahe. Po jej ukončení pravoslávny biskup. Napriek tomu, na kou, ktorú tam poslalo NKVD.
Dňa 4. novembra 1947 sa uskutočnil
prijíma menovanie administrovať dve sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky,
farnosti Berezov a Nižný Bystrij v chuts- dňa 28. augusta 1946, do mukačevského v Užhorode pohreb biskupa Teodora
kom okrese, kde sa stretáva s veľkou kláštora prichádza viac ako 50 000 veria Romžu. Jeho telo bolo uložené v krypte
náboženskou, ale aj sociálnou biedou. cich, ktorí nehľadeli na prenasledovanie pod katedrálou. Práve jeho mučenícka
Stále však má túžbu pokračovať v ďalšom zo strany vlády a verejne vyznali svoju smrť a mravne bezúhonný život sa stali
štúdiu v Ríme, ale Boh má s ním iné plány. vieru a jednotu s Rímom. Komunistická predpokladmi k tomu, aby ako povedal
Biskup Alexander Stojka ho vymenoval vláda vidiac neohrozený postoj biskupa Svätý Otec Ján Pavol II. vo februári 1995
v roku 1939 za špirituála v kňazskom Teodora Romžu, ktorý všetkými silami bol začatý, ale aj úspešne ukončený
seminári v Užhorode a zároveň za pro bránil svoju cirkev a veriacich, rozhodla proces jeho blahorečenia. Ako je známe
fesora filozofie. Bohoslovcov viedol podľa sa ho fyzicky zlikvidovať. Stalo sa tak pri pri svojej návšteve Ukrajiny v dňoch 23.
vlastného príkladu ku skromnosti a pres jeho návšteve v dedine Lávky, filiálky až 27. júna tohto roku má Svätý Otec
nosti, bol pre nich múdrym a citlivým farnosti Lochovo v okrese Mukačevo, kde vyhlásiť Teodora Romžu za blaho
slaveného.
radcom, skutočným duchovným otcom. bol pozvaný na posviacku chrámu.
Peter Šturák
Zároveň chcel vychovávať nielen kňazov
i

- 7 /o n m

- c lm / n

Liturgický kalendár
Pondelok 2 .4 . -Títus, prepodobný; naplnia“ - „Da ispólňatsja“ sa spieva
Kol 3,12-16, zač. 258; Lk 11,34-41, „Prijmi ma dnes Synu Boží“ - „Véčeri
Tvojejá tájnyja“ . Strasti.
zač. 60
Veľký
piatok 13 .4 . - Artemón, hieroUtorok 3 . 4 . - Nikita, vyznávač; 1 Sol 5,
14-23, zač. 273; Mk 8, 30-34, zač. 36 mučeník a spol.; Prikázaný sviatok.
Streda 4.4. - Jozef Hymnograf, prepo Prísny pôst. Cárske časy. Rúcho
dobný; Ef 4, 7-13, zač. 224b; Lk 12, tmavé. Veľká večiereň. Ex 33,11 -23;
16-21; zač. 66; Na liturgii vopred Jób 42, 12-17; Iz 52, 13-15; 5 3 ,1 posvätených darov: Gn 43,26-31; 45, 12; 54,1; 1 Kor 1 ,1 8-31 ; 2 ,1 -2 , zač.
125. Evanjelium (M t zač. 110) je
1-16; PrísI 21,23-31; 22,1-4
zložené, číta sa ako jedno: Mt 2 7 ,1 Štvrtok 5. 4. - Teodul a Agatoped, 38; Lk 23, 39-43: Mt 27, 39-54; Jn
mučeníci; Gal 4,4-7, zač, 209; Lk 18, 1 9,31 -3 7; Mt 27, 55-61
18-27, zač. 91
Veľká sobota 14 .4 . - Martin Vyznávač,
Piatok 6.4. - Deň odchodu do večnosti pápež; Jeruzalemská utiereň. Veľká
sv. Metoda, učiteľa Slovanov; Ef 2,4- večiereň s liturgiou sv. Bažila Veľkého.
10, zač. 220; Mt 4,1 -11, zač. 7 alebo Po čítaniach navečierni nasleduje pre
svätému: Heb 7, 26-28; 8 ,1 -2 , zač. chod na sv. liturgiu. Namiesto „Svätý
318; Jn 10, 9-16, zač. 36; Na liturgii Bože“ sa spieva „Ktorí ste v Krista“ vopred posvätených darov: Gn 49,33; „Jelícy vo Christá“ . Prokimen ztriode.
50.1-26; PrísI 31,8-31
Rim 6 , 3b-11, zač. 91. Namiesto „Ale
Sobota 7.4. - Juraj, biskup
luja“ sa spieva „Vstaň Bože“ - „VosSobota vzkriesenia Lazára;
kresní, Bože“ s veršami. Kňaz sa prez
Rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlato lečie do svetlého rúcha (aj asistencia,
ústeho. Antifóny predobrazujúce alebo prestol a žertveník). Mt 2 8,1-20, zač.
každodenné. Tropár, Sláva i teraz 115. Namiesto cherubínskej piesne „Iže
kondák, prokimen, aleluja a pričasten Cheruvíny“ sa spieva „Zmlkni, každý
z Lazarovej soboty. Namiesto „Svätý človek“ - „Da molčítvsjákaja plóť“ . Na
Bože“ sa spieva „Ktorí ste v Krista“ - miesto „Dôstojné je“ sa spieva „Neplač
„Jelícy vo Christá“ . Heb 12, 28-29; nado mnou Matka“ - „Ne rydáj mené,
13.1-8, zač. 333b; Jn 11,1 -45, zač. Máti“ . Pričasten: „Pán zmr'tvych vstal“
39; Namiesto „Dôstojne je“ sa spieva - „Vostá jako spjá“ . Po zaambónnej
IX. irmos na hl. 8.: „Čístuju slávno modlitbe nasleduje požehnanie lítijných
poctím ľúdije Bohoródicu, óhň bo- darov. Po ňom „Nech je požehnané
žestvá prijémšuju v črévi neopáľno, Pánovo meno“ - „Búdi ímja“ , požeh
i písňmi nemólčnymi veličäjem“ .
nanie, prepustenie.
Kvetná nedeľa 8.4. - Herodión a spol., Veľká nedeľa Paschy 1 5 .4 .- Aristarch
apoštoli; Rúcho svetlé. Liturgia sv. a spol., apoštoli
Jána Zlatoústeho. Všetky menlivé časti
- Svetlé Kristovo vzkriesenie;
sa spievajú z Kvetnej nedele. Flp 4, Rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlato
4-9, zač. 247; Jn 12,1 -18, zač. 41 a; ústeho. Po úvodnom požehnaní spieva
Myrovanie.
najprv kňaz raz tropár vzkriesenia
\ Vetoý pondelok 9 .4 . - Eupsych, mu „Kristus slávne vstal z m ŕtvych“ čeník; Na liturgii vopred posvätených „Christós voskrése“ a potom dvakrát
darov: Ex 1 ,1 -2 0 ; Jób 1 ,1 -1 2 ; Mt veriaci. Antifóny veľkonočné. Pieseň
na vchod Tropár, Sláva i teraz kondák,
24,3-35, zač. 98
prokimen, aleluja a pričasten z Pas
Veľký utorok 1 0 .4 .- Terencius, Pomchy. Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva
pejus, mučeníci; Na liturgii vopred
„K torí ste v Krista“ - „Je lícy vo
posvätených darov: Ex 2, 5-10; Jób
Christá“ . Sk 1 ,1 -8 , zač. 1; Jn 1 ,1 1, 13-22; Mt 24, 36-51; 25, 1-46;
17, zač. 1;
26.1-2, zač. 102

Namiesto „Dôstojné j e “ sa spieva

Veľká streda 1 1 .4 .- Antipas, hieromu- „Anjel zvestoval" - „Anhel vopijáše “
čeník; Na liturgii vopred posvätených a „Osvief sa" - „Svitísja, svitfsja“.
darov: Ex 2,11-22; Jób 2, 1-10; Mt Namiesto „Požehnaný“ - „Blaho26,6-16, zač. 108
slovén h rja d ý j“, „V id e li s m e “ Veľký štvrtok 1 2 .4 . - Bažil, biskup „ Vídkhom svit“, „Nech sa naplnia“ parijský; Veľká večiereň s liturgiou sv. „Da ispólňatsja“, „Nech je požeh
Bažila Veľkého. Ex 19,10-19; Jób 38, nané“ - „Búdi ímja“ a „Sláva i teraz“
1-23; 42,1-5; Iz 50,4-11; Na liturgii: - „Sláva i n y ň i“ sa spieva tropár
1Kor 11,23-32, zač. 149; Ev.: Mt 26, „ Kristus slávne vstal z m ŕtvych“ 1-20; Jn 13,3-17; Mt 26, 21-3 9 ; Lk „Christós voskrése“.
22,43-44; Mt 26, 40-75; 2 7 ,1 -2 /je Menlivé časti na sv. liturgii sa mimo
to jedno evanjelium (Mt zač. 107), prokimenov a čítaní spievajú takto
zložené zo všetkých/. Prokimen a ale celý týždeň.
luja z veľkého štvrtka. Namiesto cheruVojtech Boháč
bínskej piesne, pričastenu a „Nech sa

Svätý Nikita

Nikita sa narodil okolo roku 760 v maloázijskej bitýnskej
Cézarei, teda na území dnešného Turecka. Keďže po sied
mych dňoch mu zomrela mama a otec mu odišiel do monastiera, vyrastal ako sirota. O Nikitovu výchovu sa starala
jeho babka, ktorej záležalo nielen na chlapcovom vzde
laní, ale aj na jeho ľudskom a kresťanskom dozrievaní.
Nikita od mladosti posluhoval v chráme a bol učeníkom
pustovníka Štefana, ktorý žil neďaleko jeho rodiska. Po
dosiahnutí dospelosti a ukončení štúdií v roku 783 odišiel
s jeho požehnaním do monastiera v Médiku (úpätie vrchu
Olympu), ktorý bol všeobecne známy svojou prísnosťou.
Po siedmych rokoch čnostného života v monastieri ho
konštantínopolský patriarcha svätý Taras (784 - 806; litur
gická pamiatka 25. februára) vysvätil v roku 790 na pres
bytera a v roku 814 ho bratia jednomyseľne zvolili za
svojho nového igumena. Nikita neľutoval nijakú námahu
a zo všetkých síl sa usiloval o rozkvet a zveľadenie spolo
čenstva, pričom bratov usmerňoval predovšetkým osob
ným príkladom. Ustavične im zdôrazňoval, že pozemský
život sa pominie, ale smrť a súd neminie nikoho. Vďaka
Nikitovi sa stal monastier v Médiku veľmi slávnym a počet
jeho obyvateľov vzrástol na viac ako sto mužov.
Nikita dostal od Boha aj dar konať zázraky. Po jeho
modlitbe sa hluchonemému mladíkovi vrátila reč a vyzdraveli dve ženy posadnuté nečistým duchom. Duševne cho
rému človekovi sa vrátil zdravý rozum a mnohí nemocní
sa uzdravili.
Hoci siedmy ekumenický snem, teda druhý nicejský
(787), rozhodol s definitívnou platnosťou o vieroučnej
správnosti a potrebe úcty svätých ikon, za čias cisára Leva
V Arménskeho (813 - 820) sa obnovilo ikonoborectvo.
Pravoverní biskupi boli prenasledovaní, väznení a posie
laní do vyhnanstva, pričom na ich miesta boli dosadzovaní
zástancovia herézy. V roku 815 bol zosadený a poslaný
do vyhnanstva dokonca aj vtedajší konštantínopolský pa
triarcha svätý Nicefor (806 - 815; zomrel 828; liturgická
pamiatka 2. júna i 13. marca) a na jeho miesto bol dosa
dený laik Theodotos Kassiteras, muž nemravného života.
Cisár Lev V. Arménsky si dal povolať igumenov všet
kých významnejších monastierov, aby ich získal na svoju
stranu. Vtedy Nikita nekom prom isne a erudovane
obhajoval správne učenie o úcte svätých ikon. Bol preto
mučený, vedený z väzenia do väzenia, trápený hladom,
smädom, horúčavou, zimou a výsmechom. Všetko však
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Deň odchodu
sv. Metoda
do večnosti

„Ako svetlo slnka ťa, otec Metod,
poslal Kristus z východu, aby si žiaril na
západe ako učiteľ všetkých, aby si svojimi
písmenam i osvetľoval m nohé m está
a kraje, aby čítali všetky knihy a Bohom
vnuknuté učenie Ducha Svätého“. Sú to
slová v cyrilskej „Službe Metodovi“ a po
ukazujú na velkosť nášho slovanského
apoštola.
Dňa 6. apríla si pripomíname v cirkev
nom kalendári deň jeho odchodu do
večnosti. To je pre nás všetkých možnos
ťou, aby sme si pripomenuli základné
medzníky jeho plodného, ale zároveň
veľmi ťažkého života.
Narodil sa okolo roku 815 v Solúne.
Bol najstarší zo siedmich detí. Pri krste
dostal meno M ichal, M etod je jeho
rehoľným menom. Vynikal krásou, uraste
nou postavou, pevným zdravím a bystrým
rozumom. Už vo svojej mladosti sa stal
miestodržiteľom v slovanskej oblasti
v okolí Solúna. Tu spoznal slovanské
obyčaje a nadobudol znalosti slovan-

Jána VIII. v roku 813 sa vracia na Veľkú
M oravu a Život M etodov vraví, že:
„Knieža Svätopluk so všetkými M ora
vanmi ho prijal, zveril mu všetky kostoly
i duchovných vo všetkých hradiskách. Od
toho dňa veľmi začalo rásť Božie učenie,
vo všetkých hradiskách sa zväčšoval počet
duchovných a pohania - odvracajúc sa
od svojich bludov - uverili v pravého
Boha.“
Horlivá činnosť Metoda priniesla veľké
ovocie zvlášť u ľudu. Avšak intrigy
franského duchovenstva neprestávali a
ského jazyka, čo mu veľmi pom ohlo preto Metod musel znova putovať do
v budúcnosti pri apoštolskej práci medzi Ríma. Pápež Ján VIII. vydal v júni roku
našim i predkam i na Veľkej M orave. 880 bulu „Industriae tu ae“, ktorou
Velkého úradu sa však vzdáva a vstupuje potvrdil postavenie Metoda a súhlasil
do kláštora na hore Olymp. Život Meto s jeho účinkovaním.
dov o jeho pobyte v kláštore hovorí, že
Napriek tomu útoky proti arcibisku
„úplne zachovával celé mníšské pravidlo povi neprestávali a najmä biskup Viching
a venoval sa knihám“. Tu za ním prichá brojil proti nemu. Mnohé námahy, starosť
dza aj rodný brat Konštantín, v tom čase 0 budúcnosť slovanskej liturgie a jemu
proľesor na vysokej škole. Avšak ticho zverenej cirkevnej provincie a pastoračná
kláštora museli zanechať, pretože boli práca ho oberali o telesné sily. Cítiac svoj
poverení misiou, počas ktorej objavili koniec, ustanovil za svojho nástupcu
relikvie pápeža sv. Klimenta.
Gorazda.
Veľkým zlomom v ich živote sa stalo
Na jar roku 885 umrel 6. apríla prvý
pozvanie k misijnej práci medzi našimi slovanský arcibiskup sv. Metod. Krátko
predkami na Veľkej Morave v roku 863. pred smrťou /na Kvetnú nedeľu/ sa
Metod, hoci bol vekom starší, prenechal rozlúčil v metropolitnom chráme s veľko
hlavnú iniciatívu svojmu bratovi Kon moravským ľudom a po troch dňoch
štantínovi. Sám ako výborný právnik „usnul na rukách kňazov“. Pri pohrebe
pom áhal uvádzať do života zásady mu „vzdali dôstojné pocty“. Cirkevné
svetského a cirkevného práva.
obrady vykonali v latinskom, gréckom
V roku 867 solúnski bratia putovali do 1 slovanskom jazyku. „Ľudia však, nesčíRíma, kde pápež Hadrián II. schválil ich selný národ, čo sa zhromaždil, dopreváčinnosť. Počas pobytu v Ríme sv. Kon dzali ho so sviecami, oplakávajúc dob
štantín vstupuje do kláštora, prijíma rého učiteľa a pastiera...“/ŽM XVII/.
rehoľné meno Cyril a zomiera. Metod Pochovali ho „vo velkom chráme mo
hoci túžil po živote v kláštore, na prosbu ravskom na ľavej strane, v stene za ol
brata, sa rozhodne pokračovať v misij tárom Presvätej Bohorodičky.“ Otázka
nom diele. Na Veľkú Moravu sa vracia miesta hrobu sv. Metoda je otvorená.
v hodnosti arcibiskupa a pápežského
Pápež Ján Pavol II. apoštolským
legáta a s potvrdením slovanskej liturgie. listom „Egrefiae virtutis“ /z 31. decembra
Tu sa však začínajú mnohé Metodove 1980/ vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za
utrpenia. Situácia na Velkej Morave po spolupatrónov Európy, pričom poukázaY
smrti Rastislava sa zmenila. Franský nielen na velký význam ich diela pre
klérus videl v misii solúnskych bratov duchovné formovanie nášho kontinentu
zásah do ich misijnej sféry a žiarlil na ich v minulosti, ale aj na vysokú hodnotu ich
úspechy.
duchovného odkazu pre budúcnosť.
Metod sa dostáva do franského zaja
Peter Šturák
tia, po jeho oslobodení na zásah pápeža

mužne pretrpel a posilňoval aj ostatných
bratov, takže tiež zostali neoblomní.
Keď nepomohli donucovacie pros
triedky, cisár Lev V. Arménsky a ľalošný
patriarcha Theodotos sa rozhodli použiť
lesť. Dali uväzneným oznámiť, že dostanú
slobodu a dovolí uctievať sväté ikony, ak
prijmú eucharistiu od dosadeného pat
riarchu Theodota. Nikita dlho váhal, či
môže vstúpiť do cirkevného spoločenstva
s takým človekom, ale ostatní bratia ho
napokon presvedčili. Vošiel do chrámu,
kde boli kvôli oklamaniu pravoverných
vystavené aj sväté ikony, a prijal eucharis
tiu. Keď však prišiel do svojho monastiera, ikonoborci vo svojej činnosti

pokračovali, preto oľutoval svoj predchá
dzajúci postoj, vrátil sa do Konštantínopola a začal otvorene usvedčovať ikonoborcov z herézy. Nedal sa už oklamať
nijakým nahováraním, preto ho cisár dal
znova uväzniť a napokon poslať do vyh
nanstva na ostrov svätej Glykerie (litur
gická pamiatka 13. mája), kde sa tiež
preslávil viacerými zázrakmi.
Po smrti krutého a kruto zabitého Leva
V Arménskeho daroval nový cisár Michal
(820 - 829) všetkým pravoverným kres
ťanom slobodu, preto z väzenia prepustili
aj Nikitu. On odišiel na osamotené miesto
blízko Konštantínopola, kde prežil zostá
vajúce dni svojho života v modlitbe a ďa-
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kovaní Bohu za všetko, pričom ustavične
opakoval slová: „Pane, nauč ma konať
tvoju vôľu.“
Náš prepodobný otec a vyznávač
Nikita zomrel pokojne 3. apríla 824 a jeho
telo bolo prevezené do monastiera v Médiku. Počas pohrebného sprievodu sa
mnohí chorí vyliečili a dodnes sú jeho
sväté pozostatky prameňom uzdravení
pre tých, ktorí sa im prichádzajú pokloniť.
Prosme svätého Nikitu, aby nám vyprosil
u Boha pravú vieru, osobitne vo vzťahu
k úcte svätých ikon, a vytrvalosť v znášaní
všetkých protivenstiev.
Marcel Gajdoš

Priviň ma, večný Otče, na svuju hruď

Kvetná nedeľa

(Nekrológ o. PaedDr. Júliusa Matiho)

Od nepamäti sa človek snaží získať moc
a bohatstvo. Túži po tom, aby mohol ovládať
Dňa7.marca2001 na CMBF v Bratislave, kde vykonal skúšky
prírodu, svet i svojho brata. V mene tejto
dopoludnia, Pán ži v rozsahu troch ročníkov. Keď bolo toto štú
túžby
človek vládne nad krajinam i, nad
vota a smrti pozval dium zakázané, pokračoval v štúdiu tajne
národm
i. Neraz vedie vojnu so svojim i
k sebe o. PaedDr. Jú a zložil všetky predpísané skúšky.
susedmi, čoho svedkami sme aj dnes, len
Sviatosť kňazstva prijal dňa 24. augusta
liusa Matiho, grécko
aby jeho moc bola väčšia, aby mohol ovládať
katolíckeho kňaza vo 1971 v Rumunsku z rúk biskupa Pavla Hnili
viac ľudí. Keď zvíťazil a pokoril si nejakú
veku sedemdesiat cu, SJ. Apoštolát o. Júliusa v čase totality mu
krajinu, vtiahol do hlavného mesta ako víťaz.
rokov. Naplnili sa sel zostať utajený a obmedzoval sa iba na ur
' yj na ňom slová žal- čitý okruh ľudí, často vyššie postavených.
Pred ním kráčali vojaci v plnej zbroji, okolo
r nnstu: „Veknášho Z úzkej spolupráce s o. Vojtechom Boháčom
neho jeho osobná stráž. Mesto bolo častokrát
\ ^ žitia je sedemde- sa zrodili prvé preklady Akatistu k Presvätej
vyplienené a zničené. Rímske im périum
‘ siatrokova ak sme Bohorodičke a Ďakovnýakatist.
neraz zmenilo svojich vládcov, pričom ten
V roku 1990 sa prihlásil do pastorácie. Stal nový vtia h ol do mesta ako víťaz. Jeho
pri sile, osemdesiat“(Ž 90,10). Jeho životné
säybofivyčerpanédlhoročnou chorobou. Sám sa správcom farnosti Sedliská. Exkurendo
neprajníci a tí, ktorí sa mu nepozdávali si
o tom svedčívo svojomzávete slovami: „Priviň spravoval farnosť Ruský Kazimír. Za krátke
často radšej sami vzali život, než aby boli
ma večný Otče, na svoju hníd, do oného ta obdobie vybudoval nový chrám v Sedliskách
mučení a zavraždení pre pobavenie ľudu.
jomného krbu. Budem tam spat lebo pri zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Vo
Novodobé dejiny sú iné. Vojna sa stala
Vyšnom Kazimíri previedol s veriacimi gene
chádzam unavenýpo tažkej námahe. “
d
e jis ko m m alých šarvátok - b ojo v na
rálnu
opravu
Chrámu
sv.
Paraskevy
a
pristaval
O. Július dozrel pre nebo. Nielen plnením
miestnych frontoch. Ale aj tak po víťazstve
si svojich povinnostív manželstve, v civilnom k chrámu vežu. Obnovil aj starú budovu chrá
sa konajú konferencie, kde víťaz v sprievode
a kňazskom povolaní, ale najmä v ťažkom mu v Majerovciach. Za úspešnú prácu medzi
obyvateľmi obce a za konsolidovanie medzisvojej ochranky určuje podmienky pora
utrpení, ktoré trpezlivo niesol sedem rokov.
Narodil sa 7. februára 1931 v Kuzmiciach, obradových vzťahov mu obecné zastupiteľs
zenému.
okr. Trebišov. Pochádzal z remeselníckej ro tvo udelilo titul Čestný občan obce Sedliská.
Dnes Kristus vtiahol do Jeruzalema ako
diny. Jeho otec Štefan bol obuvníckym majs Na Bohosloveckej fakulte v Prešove prednášal
víťaz. On si však neprišiel pokoriť toto mesto
trom a matka Júlia, rod. Rusnáková, praco dva semestre pedagogiku. Jeho horlivú a za
- netúžil po jeho palácoch, ani po trónoch
vala v domácnosti. Mal troch súrodencov, nietenú prácu prerušila choroba. Od roku
kráľov. On prichádza ako víťaz nad smrťou.
z ktorých brat Jozef sa stal gréckokatolíckym 1998 pracoval ako korektor Centra spirituaĽty
Tiež odohral svoj boj, keď vzkriesil Lazára
kňazom. Po gymnaziálnych štúdiách v Mi Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach.
a tým porazil smrť. Vchádza ako víťaz, no
chalovciach a v Košiciach, ktoré zavŕšil matu Ako odborná: na slovenskýjazykbol plne vyu
vchádza
pokorne. Lud ho víta, ale on
ritnou skúškou v roku 1950, zostal bezradný, žitý pri knihách Zostali verní. Po jazykovej
jednoducho sedí na mláďati oslice. Nenesú
lebo mal namierené do seminára. Na teolo stránke pripravil do tlače šesť zväzkov. Tiež
ho na tróne, ani sa nevezie v prekrásnom koči.
gické štúdiá nemohol nastúpiť kvôli známym knihu Rehole a kongregácie na Slovensku
Sedí jednoducho na osliatku, ako každý
tragickým udalostiam po tzv. „Prešovskom a Akatist k Životodarnému Svätému Duchu
cestujúci pútnik.
sobore Preto štúdium teológie zamenil. Roz a Ďakovný akatist. Odkedy sa začali na síd
hodol sa pre Pedagogickú fakultu Slovenskej lisku Podhradová slúžiť gréckokatolícke bo
Takto prichádza Boh aj do našich životov.
univerzity v Košiciach, kde študoval odbor hoslužby, pôsobil tam ako kantor.
Diabol prichádza s pompou - cítiš, že sa ťa
Slovenský a Ruskýjazyk. Po vykonaní štátnej
Pohrebná rozlúčka s o. PaedDr. Júliusom
zm ocnil. Lomcuje s tebou a ničí ťa. Búra
skúšky dostal umiestenku na Jedenásťročnú Matim sa konala dňa 9. marca 2001 v Ka
v tebe krásno a nahrádza ho svojou pred
strednú školu do Vranova nad Toplôu.
tedrálnom chráme Narodenia Bohorodičky
stavou krásy - mocou. Diktuje ti podmienky,
Dňa 29. októbra 1955 uzavrel sviatostné v Košiciach. Sv. liturgiu a pohrebné obrady
ako sa máš správať. Drží ťa v otroctve ako
manželstvo s Antóniou Presalovičovou, zo slúžil vladyka Milan Chautur, CSsR za úpodrobený národ. Nedá sa ti ani nadýchnuť,
Stropkova. Boh im požehnal štyri deti. Naj časti vyše 70 gréckokatolíckych kňazov, prí
nedovolí
ti pohliadnuť k hviezdam na nebo,
mladší syn Martin sa stal gréckokatolíckym buzných, bývalých spolupracovníkovz Vedec
k
Bohu,
lebo
vie, že práve ten ťa môže
kňazom. Pretože sa o. Július v škole verejne kej knižnice a velkého počtu veriacich zo Sedoslobodiť. Bráni sa ti s ním rozprávať, aby ti
hlásil ku kresťanstvu a odmietol jxxlpísať na lísk a z Košíc.
azda Boh nepovedal, ako ho poraziť. Diabol
vrhnutú ponuku vystúpiť z Cirkvi, musel sa
Manifestáciu živej viery, ktorou bol cha
prichádza ako dobyvateľ - ako ničiteľ.
s prácou v školských službách rozlúčiť. Prijali rakteristický tento pohreb, zavŕšil jeho syn o.
ho na Školské oddelenie vo vranovskom dre Martin Mati, ktorý uložil telesné pozostatky
Ježiš prichádza inak. Pokorne sa ti núka
vopriemysle. Po štyroch rokoch bol prijatý do svojho otca - kňaza, do rodinnej hrobky na
- „Nechceš ma?“ Núka ti svoju ochranu,
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, kde sa Verejnom cintoríne v Košiciach.
núka ti svoje kráľovstvo, núka ti samého seba.
po roku stal vedúcim oddelenia služieb čita
O. Július Mati do poslednej chvíľkysvojho Nechce sa stať tvojím otrokárom, či vládcom,
teľom a v posledných piatich rokoch bol ná pozemského života sa nielen živo zaujímal
ktorý ťa bude vykorisťovať. On chce byť tvojím
mestníkom riaditela. V rokoch 1964-1966 dial1 o život miestnej gréckokatolíckej cirkvi, ale žil
priateľom, radcom a pomocníkom. On chce,
kovo absolvoval trojročné nadstavbové štú pre ňu a obetovaljej všetky svoje sily. So záuj
aby
si videl, že stojí na tvojej strane. Len sa
dium defektológiea získal kvalifikáciu pre vý mom sledoval aj život univerzálnej katolíckej
mu otvoriť, prijať ho takého, aký je. Prijať ho
chovu a vzdelávanie ťažko vychovávatelhej Cirkvi. Mal velä dobrých rád, nápadov a jeho
s tým , čo prináša. A potom aj ty budeš
mládeže. V tom období, najmä počas služob túžbou bolo pripraviťdobrý slovenský trebnik
spievať s jeruzalemskými deťami: „Hosanna!
ných ciest, navštevoval v Ružomberku otcov ktoiýzostal v rukopise, čakajúci na schválenie
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno
redemptoristov, s ktorými udržiaval čulý styk a vydanie. Vedel sa tešiťz každého dobra. Viavom !“
Túžba po kňazstve v ňom nevyhasla ani eeiýmveriacim a kňazom slúžil ako spovedník

v zrelomveku. Keďsa naskytla prvá príležitosť,
nehladiac na následky pre seba a pre rodinu,
v roku 1968 začal dialkovo študovať teológiu

a duchovný vodca.
-ia -

Ján Babjak, SJ
s io v o
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DUCHOVNA SLUŽBA

Duchovná služba v armáde nášho štátu
začala rozvíjať svoju činnosťpodľa vládou
prijatej Koncepcie duchovnej a nábožen
skej služby v Armáde SR zo dňa 29. sep
tembra 1994. Následne nato bol 1. feb
ruára 1995 zriadený na M inisterstve
obrany SR v Bratislave
Úrad vojenských duchov
ných (UVD), ktorý po 45
rokoch nadviazal na p o 
dobnú inštitúciu, ktorá
pôsobila v armáde vtedaj
šej ČSR, no bola zrušená
1. februára 1950kvôli zme
ne politického systému.
Dnes má ÚVDza sebou
takmer šesť rokov svojej
existencie, no jeho aktivity
ešte stále nie sú dostatočne
známe veriacim na Slo
vensku. Preto sme popro
sili o krátky rozhovor evan
jelického duchovného, plk.
ThMgr. Tomáša Semka, zástupcu riaditeľa
ÚVD na Ministerstve obrany SR v Bratis
lave, aby sme aspoň sčasti priblížili
čitateľom časopisu Slovo činnosť duchov
nej služby v armáde.
Pán plukovník, otec duchovný,
vieme o vás, že ste rodák z Prešova a ako
duchovný Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku ste pred odchodom
do armády pôsobili v cirkevnom zbore
v Sabinove. Ako vôbec a prečo došlo
k vášmu rozhodnutiu, že zanecháte
farnosť a nastúpite do duchovnej služby
v armáde?
Milým čitateľom časopisu Slovo v úvo
de zdôrazním slovo, ktoré Pán Ježiš
Kristus stavia veľmi vysoko, je to slovo
služba. Služba duchovného slovom Božím
a sviatosťami je určená všetkým, bez
ohľadu na ich rozdielnosť, napr. pôvod,
farbu pleti, národnú príslušnosť a ich
zamestnanie alebo momentálnu činnosť.
Na Božie volanie do duchovnej služby
musí človek odpovedať. Ak povedal svoje
„pošli m a“, má potom otvorené oči, aby
videl, kde je táto služba potrebná a kde ho
Pán cirkvi posiela. V Sabinove sme navšte
vovali s evanjelickou mládežou Vojenský
nápravný a výchovný ústav, kde bola
zjavná potrebnosť tejto služby smerom
k vojakom a to nielen zjavným previ
nilcom, ale ku všetkým. Moje rozhodnutie
uľahčila skutočnosť, že po 15-tich rokoch
pôsobenia v Sabinove bol cirkevný zbor
a práca v ňom dostatočne rozvinutá, pre
jednotlivé oblasti práce pripravení spolu
pracovníci, takže som mohol pokojne
odísť.

J n •. 7/9001 r slovo

Ako prijala vaše rozhodnutie rodina, Prosím vás, priblížte nám, ako vyzerá váš
pre ktorú to znamenalo určite veľkú zmenu pracovný týždeň.
a zároveň ako to prijali veriaci vašej, teraz
Poslaním duchovného v armáde je
už bývalej farnosti?
najmä konať bohoslužby, cirkevné obrady,
Rodina evanjelického farára bola v mi pastoračné rozhovory, umožňovať konnulosti často skúšaná, veď to poznáte aj
vo vašej cirkvi. V odovz
danosti do Božej vôle bola
m oja m anželka, ktorá
vyrástla tak ako ja na fare,
spolu s deťmi ochotná
podstúpiť neľahkú zmenu
a ísť do neznámych pod
mienok, lebo okolnosti,
v ktorých duchovný pra takty s miestnym cirkevným zborom
cuje sa vždy bytostne do a duchovným podľa vierovyznania voja
týkajú aj jeho rodiny a ur kov, prednášať na primerané témy v rámci
čujú spôsob života. A po vlasteneckej a etickej výchovy, pomáhať
skúsenosti na dvojročnej vojakom pri uplatňovaní ich práva na
základnej vojenskej službe slobodu vyznania a veliteľovi pri riešení
som si nemohol robiť ilú duchovných problémov vo vojenskom te
zie o duchovnom živote lese, duchovne zaopatrovať aj rodiny pro
medzi vojakmi. Pre cirkev- fesionálnych vojakov a občianskych za
níkov to bolo prekvapenie, lebo po stavbe mestnancov. Samozrejme, že sa nedá
novej fary, generálnej oprave kostola a ďal vypočítať všetko, čo môže v živote prfsť, ani
ších prácach, skôr by pochopili snahu všetky administratívne záležitosti, porady,
duchovného udržať sa čo najdlhšie v cir návštevy a telefonáty v priebehu týždňa
kevnom zbore, ako jeho odchod kvôli alebo príprava podujatí pre vojakov a deti
službe, ktorú treba nanovo budovať. Dobré z vojenských rodín, či publikačná činnosť,
vzťahy s bývalými cirkevníkmi pretrvávajú obstarávanie duchovnej literatúry...
i napriek vzdialenosti a novému prostrediu Jednoducho - koľko len duchovný vládze,
mojej služby.
toľko pracuje cez pracovné dni i cez víkend.
ä i Aké boli vaše očakávania pri nástupe
Zaujímalo by ma, či sa vojenský
do tejto náročnej funkcie a čo ste naopak duchovný zúčastňuje na vojenskom cvičení
nečakali?
alebo iných činností, súvisiacich s výko
Služba kresťanských cirkví v armáde nom služby profesionálneho vojaka?
mala byť podľa mojich predstáv spoloč
V prípade vojenských cvičení konajú
ným svedectvom o spoločnom Pánovi vojenskí duchovní poľné bohoslužby. Ako
a jednom Spasiteľovi, ktorého všetci ľudia profesionálny vojak, musí aj duchovný
k záchrane potrebujú. Tejto spoločnej spĺňať fyzické predpoklady (preskúšania sú
službe sa učíme, nečakal som, že to potrvá rovnaké, ako u ostatných vojakov), nosí
tak dlho. Samotné prostredie reaguje uniformu. Organizačne podlieha veliteľovi,
podľa očakávania s ohľadom na blízku v duchovnej činnosti svojej cirkvi.
A> Predstavme si situáciu, že by došlo
minulosť.
Ä) Ktoré kritéria musí spĺňať duchovný k vypuknutiu vojenského konfliktu. Čo by
pri nástupe do vojenskej duchovnej služby? to znamenalo pre vojenského duchov
Ako duchovný s plným teologickým ného?
Ak je duchovný začlenený do vojenskej
vzdelaním má získať v pastorácii vo far
nosti aspoň 5-6 ročnú prax. Do služby jednotky, je s ňou v každej situácii. To
vojenského duchovného sa môže hlásiť iba znamená, že by sprevádzal vojakov aj
po absolvovaní základnej vojenskej služby, v čase konfliktu.
ä Ako sa stotožňujete s poslednými
potom prejde zdravotnými prehliadkami
a ak ho deleguje cirkev prostredníctvom slovami vojenskej prísahy, kde sa hovorí,
Konferencie biskupov Slovenska (ak je že vojak je povinný „nasadiť aj vlastný
duchovný z rímsko- alebo grécko-katolíc- život“ za vlasť?
Pojem „nasadiť život“ znamená vysta
kej cirkvi) alebo Ekumenickej rady cirkví
na Slovensku (má 8 členských cirkví), viť sa nebezpečenstvu v súlade so svojou
môže ho prijať armáda do služobného službou, ktorou je človek poverený.
pomeru profesionálneho vojaka. To sú Povinnosť vyplýva aj zo vzťahu k domo
vine, k rodine. Svojich blízkych sa má
hlavné kritéria.
A) Mnohí z nás nemajú predstavu, čo človek zastať, otec chráni deti - ak treba,
je náplňou práce vojenského duchovného. nastaví aj vlastné telo, aby útočiaci deťom
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neublížil, a pritom nehladí na to, či sám
niečo utŕži.
A Prejdime teraz k činnosti ÚVD, kde
ste zástupcom riaditela. Aké je personálne
zloženie ÚVD a aké úlohy plní?
ÚVD organizačne a metodicky riadi
vojenských duchovných, ktorí sú v armáde
ako aj účasť civilných duchovných na
duchovnej a náboženskej službe v armáde.
Riaditeľom je rímsko-katolícky duchovný
vyslaný KBS, zástupcom je reprezentant

litieb za jednom kresťanov, na Deň Armády
SR a na pamiatku zosnulých. Pôsobenie
vojenských duchovných vo vzťahu k inoveriacim má byť korektné, ich úlohou je
usmerniť ich a nakontaktovať na ich du
chovného a najbližší cirkevný zbor, farnosť.
Náboženské spoločenstvá podporujú
našu službu najmä vo forme tlačeného
a hovoreného slova. Spoločnosť Gideon
obstaráva Novú zmluvu pre vojakov; Nová
nádej, Ježiš pre každého, Návrat domov
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ERC. Administratívne práce pomáhajú
vykonávať ďalší členovia úradu.
A Kolkoje v súčasnosti vojenských du
chovných na Slovensku, kde pôsobia a koľ
kých by armáda ešte potrebovala?
V armáde je 16 vojenských duchovných
pôsobiacich v posádkach Bratislava,
Malacky, Topoľčany, Levice, Trenčín, Zvo
len, Sliač, Martin, Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Poprad, Prešov, Michalovce
a Trebišov. Plánovaných je ešte viac ako 25
miest. Armáda by ešte potrebovala omno
ho viac duchovných, ale nie je to zatiaľ
reálne. Podľa prijatého pravidla
pripadne na viac ako tisíc vojakov
jeden duchovný.
A Aký postoj zaujíma velenie
armády, ktoréje ešte stále poznačené
predovšetkým režimom, ku duchov
nej službe v armáde?
Medzi veliteľmi sú aj veriaci ľudia.
Ak hovoríme o poznačení minu
losťou - zasiahla každého z nás, kto
ju prežil a niečo z nej v nás pretrváva.
Aíl je ochota k tolerancii a úcta
k druhému človeku, vtedy sa stretá
vame s pomocou a pochopením.
Stretneme sa však občas aj so skrytou
alebo otvorenou neochotou k pod
pore našej služby.
A Aká je spolupráca katolíckej
a evanjelickej cirkvi, resp. iných cirkví
a náboženských spoločenstiev v pod
mienkach armády?
V spolupráci je nevyhnutné, aby si
partneri jeden druhého vážili. Ak to
je spoločné pôsobenie kresťanských cirkví
v armáde, o to viac. Koexistencia cirkví sa
prejavuje v praktickom živote, najmä vo
vzájomnom postoji jednotlivcov. Iste, aj
oficiálne vyhlásenia a dokumenty cirkví
tento postoj ovplyvňujú. Evanjelici rešpek
tujú ostatných kresťanov a sú ochotní
vydávať svedectvo jednej viery na základe
jedného krstu.
Ekumenické vystúpenia vojenských
duchovných sú v pláne pri troch príle
žitostiach v priebehu roka: v týždni mod

a iné svojimi možnosťami prispievajú
k duchovnej obrode.
A V čom je naša vojenská služba
podobná a v čom zaostáva v porovnaní
s inými armádami?
Sme obnovenou
službou, nemáme
tolko skúseností,
ale naše nadšenie
pre službu je dô
ležité. Zaostávanie
v hmotnom vyba
vení a v personál

mesiacmi do Michaloviec. Aktivity miest
nych farností medzi vojakmi závisia od ich
vzťahu s velením vojenského útvaru.
A Kde sa môžu dozvedieť viac o tejto
službe prípadní záujemcovia o duchovnú
službu z radov grécko-katolíckych du
chovných alebo bohoslovcov, ktorí uvažujú
o tejto službe, abyju v budúcnosti konaň?
Kontakty UVD s biskupskými úradmi
sú časté, takže na každom z nich môžu
záujemcovia o túto službu získať informá
cie. Samozrejme i pri osobných kontaktoch
s vojenskými duchovnými, alebo priamo
na našom úrade, ktorého adresa je: ÚVD
- Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8,
832 4 7, Bratislava
A Čo ponúka VDS tým, pre ktorýchje
prevažne určená, teda vojakom základnej
služby?
Duchovná služba je určená všetkým,
ktorí sa momentálne v armáde nachá
dzajú. Vojaci základnej služby prichádzajú
z civilných spoločenstiev, kde sú aktívne
skupiny mládeže. Na túto činnosť chceme
nadviazať stretnutiami vojakov, rozho
vormi s nimi, duchovným vedením a pora
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nom obsadení. V porovnaní s okolitými
krajinami tzv. východného bloku sme
značne pokročili.
A Aké aktivity vyvíja gréckokatolícka
cirkev v oblasti vojenskej duchovnej služby
a kolko gréckokatolíckych kňazov pôsobí
vo vojenskej duchovnej službe?
Duchovní z gréckokatolíckej cirkvi boli
po roku 1989 pozvaní na niekoľko pred
nášok do vojenských útvarov, zatiaľ jeden
gréckokatolícky duchovný, mjr. ThMgr.
Jozef Mihalov, nastúpil pred niekolkými

denstvom. Jednoducho povedané, nech
ceme, aby sa duchovne strácali, alebo
skrývali pre nejaké obavy, ale chceme ich
povzbudiť ku čestnosti voči sebe, du
chovnému rastu, príprave pre život v ro
dine a ku osobnej zodpovednosti za všetko,
čo konajú. Zodpovednosti pred Pánom
Bohom i pred ľuďmi.
A Na záver posledná otázka - čo čaká
ÚVD a celú duchovnú službu v Armáde
SR na prahu nového tisícročia?
Chceme s Božou pomocou pripraviť už
osvedčené aktivity, ale čakajú nás i nové
úlohy a služba. Zaiste očakávame aj
organizačné zmeny. Dúfajme, že k lep
šiemu usporiadaniu a fungovaniu služby.
Nádej na prelome časov je postavená na
istote, že Pán Boh požehnáva túto službu
v armádnom prostredí a On bude otvárať
ľudské srdcia, napĺňať ich Svätým Du
chom, aby sme zažili aj radosť z rastu
Božieho kráľovstva medzi vojakmi.
Dovoľte mi, aby som poprial všetkým
čitateľom Slova dobrý rok - úspešný vstup
do nového tisícročia a v ich osobnom
živote živú vieru, pokoj v rodinách, v našej
vlasti i vo svete.
Pán Boh nás všetkých žehnaj!
ä Za rozhovor dákuje
Peter Krajňák ml.,
vojak základnej vojenskej služby,
Bratislava
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Malá poradňa
AKO JE TO PRI ZMENE OBRADU S DEŤMI?
Ak rodičia, alebo manželská katolícka
stránka v miešanom manželstve prechádza
do inej Cirkvi svojho práva (mení si obrad),
deti, ktoré n edovŕšili 14. rok života, sú
zapísané ipso iure - samým právom do tejto
Cirkvi. Ak v manželstve medzi katolíkmi len
jeden z nich prechádza do inej Cirkvi svojho
práva, deti prechádzajú len vtedy, ak obidvaja
rodičia s tým súhlasia. Ak však dovŕšia 14.
rok života, môžu sa vrátiť do svojej predchá
dzajúcej Cirkvi svojho práva. Takýto prestup
manželskej stránky hlavne do Cirkvi svojho
práva druhého manželského patrnera, pokiaľ
to umožňuje zákon, je potrebné vykonať
vyhlásením pred ordinárom , duchovným
správcom zmeneného - nového obradu
(Cirkvi svojho práva), prípadne pred povere
nou osobou a dvomi svedkami. Toto sa musí
zaznačiť aj v krstnej matrike.

Marie-Rose >
Tento príbeh vyrozprávala istá ženská
lekárka 29. októbra 1950 vo svojej
ordinácii v Nemecku.

Pred niekolkými mesiacmi v jednej
z opustených častí mesta niekto napadol
a znásilnil dve mladé dievčatá. Práve sa
vracali z práce. Násilníci by ich možno
boli aj zabili, no vystrašili ich okoloidúci,
a tak z miesta činu ušli. Podarilo sa im
zmiznúť tak, že ich do dnešného dňa nikto
neodhalil.
Pred pár dňami prišlo jedno z týchto
dievčat aj s matkou ku mne. Marie-Rose
bola tehotná a obidve si veľmi želali, aby
som vykonal potrat.
„Moja dcéra predsa nemôže porodiť
dieťa zločinca. Zničí si život!“ skríkla
zúfalá matka.
KTO MÔŽE POKRSTIŤ?
„Pani doktorka, ved mi pom ôžte!“
prosilo dievča.
V
tejto otázke sa východné a západná
Zovrelo mi srdce, lebo som si uvedo
cirkev rozchádzajú. Prax v oboch prípadoch
mila, že bude veľmi ťažké vyhovieť ich
je rozdielna. Kým vo vých od ne j cirkvi
požiadavke. Vtedy som si spomenula na
riadnymi vysluhovateľmi krstu sú biskup
rady nášho profesora Dr. Hufelanda: „Pri
a kňaz, v západnej je to aj diakon. M im o
vykonávaní vášho povolania sa môžete
riadnych vysluhovateľov poznáme ešte
dostať do veľmi chúlostivých situácií.
vysluhovateľov pre prípad nevyhnutnosti.
Jediný spôsob, ako to vyriešite, je a vždy
Západná cirkev medzi nich počíta každého
bude, Božie prikázanie: „Nezabiješ!“
č lo v e k a -a j nepokrsteného, ak má potrebný
Robila som všetko pre to, aby to dievča
úmysel a udelí krst podľa pravidiel cirkvi.
a jej matka pochopili hlboký význam
Tento úmysel znamená to, že chce robiť to,
týchto slov.
čo robí Cirkev, keď krstí. Vo východných
„To, čo vo vás rastie, je ľudská
cirkvách mimoriadnymi vysluhovateľmi krstu
bytosť, aj keď len veľmi maličká.
môžu byť len pokrstení veriaci. Táto tradícia
Keby sme ju zabili, bola by
sa opiera o skutočnosť, že len člen Cirkvi,
to vražda rovnako, ako
teda pokrstený, môže prijať iného do Cirkvi.
keby sme zabili človeka.“
„Ale toto je dieťa zlo
MÔŽE BYŤ KRST NEPLATNÝ?
činca!“ nariekala matKrst môže byť neplatný. Pre platnosť krstu
sa vyžaduje niekoľko splnených podmienok.
Základnou je, že pokrstiť možno len človeka
a to nepokrsteného. Ďalšou podmienkou vo
východných cirkvách je vysluhovateľ krstu musí byť veriaci. Vo všeobecnosti vysluho
vateľ krstu musí mať potrebný úmysel pokrstiť
a musí pri tom použiť trojičnú krstnú formulu.
Tá je v západenj cirkvi odlišná, ako u vý
chodných kresťanov. Kým východné cirkvi
používajú formulu: „Krstí sa boží služobník
M. v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ ,
západná cirkev používa: „M ., ja ťa krstím
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Pri
oboch prípa do ch sa pri každej osobe
Najsvätejšej Trojice veriaci buď ponára a vy
nára z kúpeľa krstnej vody, alebo sa používa
jej trojnásobné liatie.
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ka. „Viete...nechcem mať v dome neman
želské dieťa!“
„To nemusíte. Ako lekárka sa môžem
obrátiť na Dobročinný spolok sväte'ho
Lukáša. Tam sa postarajú o matku aj
o dieťa.“
Nedávno som sa dozvedela, že sa tak
každoročne narodí okolo tridsať neman
želských detí. Ak matka svoje dieťa opustí,
bude oň dobre postarané a neskôr ho dajú
na adopciu. „Marie-Rose teda nebude
musieť rodiť v meste. Pokúsim sa nájsť
vhodné m iesto, kde by m ohla dieťa
porodiť, a ak chce, aj adoptívnych rodi
čov.“
„Nechcem zabiť dieťa,“ povedala
Marie-Rose nesmelo. „No mám snú
benca, za ktorého sa chcem neskôr vydať,
a on zatiaľ nevie nič o tom, čo sa stalo.
Nemôžem mu predsa vnútiť toto dieťa.“

„Prečo sa s ním o tom neporozprávate? Boli by ste radšej, keby som mu
to povedala ja? Ak muž skutočne miluje,
dokáže prinášať veľké obete.“
,A čo ak ma už potom nebude chcieť? “
„Tak to znamená, že vás nemiluje.
Muž, ktorý nevie rozoznať, kto sa previnil,
a kto nie, by bol rovnako neschopný aj pri
riešení menej dôležitých problémov.“
Trafila som do čierneho, dievča sa na
mňa pozrelo:
„Bola by som radšej, keby ste mu to
povedali vy, pani doktorka.“
Pred odchodom si matka povzdychla:
„Aj tak by bolo lepšie urobiť ten
potrat!“
Pozrela som sa jej priamo do očí:
„Tak v tom prípade sa budete musieť
zodpovedať z vraždy. Nezabúdajte na
desať Božích prikázaní..“
Po týchto ráznych slovách pochopila.
Kývla hlavou na pozdrav a obidve bez
slova odišli...
Snúbenec Marie-Rose prišiel v dohod
nutom čase. Už vedel, že jeho snúbenica
čaká dieťa. Tá správa ho hlboko zasiahla.
„To je strašné!“ viackrát zopakoval.
Ernest mal okolo dvadsaťpäť rokov.
Robil technika v istom podniku. Od
začiatku vo mne vzbudzoval dojem se
riózneho muža a bol mi veľmi sympa
tický.
„Pokiaľ ide o Marie-Rose,“ začala
som, „to, čo sa stalo, nie je len telesné
poranenie, ktoré môžeme porovnať s chi
rurgickým zásahom. Nijakým spôsobom
však neporušilo jej nevinnosť.“
„V žiadnom prípade sa s ňou nechcem
rozísť,“ povedal. „Na to ju mám príliš rád
a veľmi dobre chápem, ako veľmi trpí. Ale
to, že čaká dieťa, je vážna vec! Jej matka
mi povedala, že ste odmietli vykonať
potrat. Marie-Rose mi všetko vysvetlila
a ja sám si tiež myslím, že na to nemáte
právo. Navrhli ste jej aj to, že nájdete pre
ňu útočisko a adoptívnych rodičov pre
dieťa. Osobne nie som proti tomu, ale ako
poznám svoju snúbenicu, z lásky k tomu
dieťaťu to nepripustí. S tým nebude
súhlasiť. Zdá sa mi, že sa medzi nimi
vytvára silné citové puto...“
„Aj ja som mala ten dojem, keď som
jej rozprávala o tom bábätku!“
Ernest pokračoval:
„Keď som počul, s akou nehou M a
rie-Rose povedala -Ako si ho môžem dať
vziať? Veď ono už žije! - bolo mi jasné,
že mi jedného dňa dá na výber, aby som
šiju vzal aj s dieťaťom, alebo sa zriekol aj
jej-“
„Nemôžem odpovedať za vás.“
„Ale pani doktorka, ja nedokážem
prijať dieťa zločinca!“
„Chápem váš odpor. Ale je možné, že
z lásky k vašej snúbenici zmeníte svoj
názor.“

„Mám dať svoje meno dieťaťu, ktoré
nie je moje? Povedia mi, že nie som
normálny.“
„Podľa mňa nie ste z tých, komu tak
veľmi záleží na tom, čo povedia ľudia.“
„To máte pravdu, pani doktorka,“
odvetil s úsmevom, „ale je tu ešte niečo
iné. Dieťa by mohlo po svojom otcovi
zdediť rovnaké sklony.“
„Ubezpečujem vás, že ani naše vlastné
deti často nezodpovedajú našim očaká
vaniam. V ľudskom vnútri driemu mnohé
náklonnosti, o ktorých nevieme. Nespráv
nou výchovou sa môžu prejaviť práve tie
najhoršie. Zo skúseností viem, že najčas
tejšou príčinou toho, že človek vedie
skazený život alebo pácha zločiny, sú
nedostatky vo výchove. Buď mu rodičia
neprejavovali dosť lásky, alebo vyrastal
v prostredí, ktorému neprináleží názov
rodina.“
„S tým súhlasím, no aj tak je tu riziko,
že prítomnosť toho dieťaťa v našej mladej
domácnosti bude Marie-Rose neustále
pripomínať, že bola obeťou násilia.“
Na to som mu odpovedala:
„Spomenie si na to, aj keby ho opus
tila. Ozajstná matka nikdy nezabudne, že
deväť m esiacov nosila dieťa, živila
ho vlastnou krvou a v bolestiach ho
priviedla na svet. Je pravdepodobné, že
Marie-Rose bude šťastnejšia po vašom
boku aj so svojím dieťaťom, ako keby sa
mala neustále trápiť nad tým, čo sa s ním
stalo a kde žije. Ak si ho adoptujú
neznámi ľudia, nikdy sa nedozvie, ako sa
volajú a kde bývajú. Koľko takých matiek
by chcelo vedieť, kde sa nachádza ich
bábätko. Ale vtedy už býva neskoro.
A rovnako by to bolo aj v prípade MarieRose. Teraz by síce tvrdila, že z lásky

k vám sa rozhodla zanechať dieťa. No po
niekoľkých rokoch by sa jej postoj zmenil
a ani všetka vaša láska by nedokázala
zahnať jej myšlienky na tú malú opustenú
bytosť. Nechcem rozhodovať za vás. Len
sa snažím upozorniť na nebezpečenstvá,
ktoré hrozia, ak odmietnete prijať dieťa.
Ani trochu nepochybujem o tom , že to
pre vás bude nesmierna obeta. Ak však
teraz poviete nie, v budúcnosti by vás to
mohlo stáť oveľa viac, a to rodinné šťastie
a pokoj.“
Ernest chvíľu premýšľal...potom sa
zodvihol a nakoniec povedal:
„Zatiaľnie som schopný sa rozhodnúť.
Keby som tak veľmi nemiloval Marie-Rose, bolo by to oveľa jednoduchšie...“
Marie-Rose odišla z mesta. Postarali
sa o ňu v útulku vzdialenom štyristo
kilometrov. Napriek tomu, že jej bolo ľúto
za svojou prácou, bola rada, že sa takto
vyhla nepríjemným pohľadom a otázkam.
2. apríla 1951 Marie-Rose porodila
dievčatko. Ernest pri pohľade na ňu
povedal:
„Z toho milého stvoreniatka sa predsa
nemôže stať zločinec.“
„Chcem , aby vyrástla v ro d in e,“
vyhlásila Márie-Rose.
Ernest to schválil, lebo túžil mať pri
sebe šťastnú ženu, a nie matku plnú obáv
a nepokoja. O dva roky neskôr mi ukázali
malého osemmesačného Rodolpha.
Ernest pristupuje k obidvom deťom
rovnako.

(Z knihy Velké pravdy v malých
príbehoch, P. Lefevre
a B. Perrinet, 2000)

Prečo je v chrámoch kreslo vyhradená len pre bisloipa?

'

V katedrálnych chrámoch sa nachádza
väčšinou v strede, alebo na južnej strane
chrámu (Prešov, Toronto) biskupský stolec
- sedes. Počas liturgie na ňom sedí biskup.
Taktiež sa biskupský stolec (homoje
sidališče) nachádza vo všetkých chrámoch
za oltárom. Jeho počiatky siahajú až do
apoštolských čias, kde biskup sedel na
tomto stolci počas čítaní. Z historického
hľadiska má teda význam len pre katedrál
ne chrámy. V dnešnej dobe sa však archijerejské liturgie nekonajú len v katedrálnych
chrámoch. Kňaz by si preto nemal sadnúť
na hlavný stolec, ale na stolec z južnej
strany. Po oboch stranách vrchného stolca
majú byť pomocné kreslá určené pre
kňazov, ktorí slávia svätú liturgiu.
-jg-
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Náboženstvo
v školách Juhoslávie
Po zmene režimu v Juhoslávii, sa
objavili požiadavky Cirkvi na slobodnú
činnosť. Srbská pravoslávna cirkev ofi
ciálne hľadala možnosti zavedenia nábo
ženskej výchovy v školách, pôsobenie
kňazov - kaplánov v armáde, nemocni
ciach a väzniciach. Prezident a ďalšie or
gány štátu s ochotou prijali túto inicia
tívu. M edzitým sa vzopreli výučbe
náboženstva v školách, odradení neštát
nymi organizáciami a ďalšími podob
nými inštitúciami. V prvom rade to bol
Helsinský výbor pre ľudské práva. On ve
rejne vystupoval nielen proti výučbe ná
boženstva v školách, ale aj na fakultách.
Svoje stanovisko zdôvodnil tým, že škola
má byť laická a deti sa nesmú deliť,
pretože v ústave Juhoslávie nie sú základy
pre výučbu náboženstva v školách. Šíria
tak strach medzi ľuďmi, ktorí nie sú pra
voslávni, že centralizácia výučby nábo-

ženstva bude v rukách Srbskej p ra 
voslávnej cirkvi, ktorá bude všetkých vyu
čovať pravoslávne náboženstvo.
Z tohto dôvodu sú organizované rôzne
stretnutia, sympózia, na ktoré sú pozvaní
zástupcovia jednej i druhej strany. Je
zaujímavé, že niektorí majú názor, že
náboženstvo v školách nie je potrebné. Sú
však aj takí, ktorí predkladajú návrh
o tom, aby výučba náboženstva bola
v Cirkvi a v školách náuka o nábožen
stvách, etike, filozofii a podobne.
Autor tohto návrhu sa zúčastnil na
týchto sympóziách, kde zaujal takéto sta
novisko: „Výučba náboženstva nech je
v školách pre tých, ktorých rodičia súhla
sia - teda alternatívna.“ To znamená, že
každý študent si môže vybrať buď nábo
ženstvo alebo výučbu o náboženstvách
(etiku) po vyjadrení súhlasu rodičov.
Roman M iz

Ustanovený
gréckokatolícky apoštolský
exarcha v Macedónsku
Dňa 25. januára 2001 pápež Ján Pavol
II. ustanovil Apoštolský exarchát pre
katolíkov byzantského obradu v Mace
dónsku a za exarchu menoval preosvieteného biskupa rímskokatolíckeho bis
kupstva v Skopje (Macedónsko) - ICDr.
Joakima Herbuta.
Macedónski gréckokatolíci sú potom
kami Kukuškej únie z roku 1859. Dnes je
ich v Macedónsku okolo 15 000 v šiestich
farnostiach (Skojpe, Gevgelija, Strumica,
Radovo, B ogdanca a Nova M aala)
a v niekoľkých filiálkach (Stojakovo,
Bohorodička, Čanaklija, Petarlinci a iné).
Študuje tu 18 bohoslovcov a 22 semi
naristov v gymnáziu. Je tu dostatočný
počet mladých kňazov, medzi ktorými
pracujú aj rehoľné sestry Najsvätejšej
Eucharistie, ktoré majú niekolko monastierov.
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Ekumenickémoúliielmé

Každý prvý piatok v mesiaci marec
ženy vo viac ako 180 krajinách sveta orga
nizujú ekumenické modlitebné stretnutie.
Tohto roku sa konalo 2. marca v Novom
Sade v slovensko-evanjelickom chráme.
Program týchto modlitebných stretnutí
každoročne pripravujú ženy vždy z inej
krajiny. Tohto roku to boli ženy zo Samoy.
V Novom Sade sa takýchto stretnutí
zúčastňujú ženy z rímskokatolíckej, grécko
katolíckej, evanjelickej, reformovanej
a metodistickej cirkvi a hovorí sa viaceíými
jazykmi. Od roku 1991 sa týchto stretnutí
nezúčastňujú ženy pravoslávnej cirkvi. Pred
gréckokatolíckymi ženami vystúpili: prof.
Blaženka Choma-Cvetkovič, Mgr. Zlatka
Nadj, hudobná skupina žien sprevádzaná
sestrou Jozafatou (Molnar), Služobnicou.
V organizačnom tíme je aj manželka nášho
kňaza Mgr. Irena Fejsa.
Na konci stretnutia zúčastnení kňazi
z každej cirkvi všetkým prítomným udelili
svoje požehnanie.
Takéto modlitebné stretnutia sa tohto
dňa konali na viacerých miestach vo
Vojvodine.
Roman Miz

Mons. Dr. Jura Ožudžar

Zástupca sekretára Kongregácie pre
východné cirkvi vo Vatikáne, o. Mons. Dr.
Jura Džudžar, bol menovaný za pomoc
ného biskupa Mukačevsko-užhorodskéYvo
biskupstva. Biskupské svätenie sa usku
Biskup Dr. Joakim Herbut, syn Mateja točnilo 19. marca v Ríme. Jeho svätitea Melánie rodenej Njaradi (sestra biskupa ľom ako aj ostatných novovymenovaných
Dionýza Njaradiho), sa narodil v Ruskom biskupov, bude pápež Ján Pavol II.
Juraj Džudžar, syn Vladimíra a Na
Keresture, v roku 1928. Gymnaziálne
štúdia absolvoval vo viacerých mestách, tálie, sa narodil 15. marca 1954 vDjurmedzi nimi aj v Užhorode. Jeho ďalšie djove vo Vojvodine. Gymnázium ukončil
kroky smerovali k teologickému štúdiu v Ríme ako študent Ukrajinského malého
v Chorvátsku, v meste Záhreb. Na kňaza seminára a ako bohoslovec Ukrajinského
bol vysvätený v roku 1952 v Záhrebe veľkého seminára sv. Jozafáta na Djania v roku 1969 získal doktorát v Ríme. Za kolo ukončil bohoslovecké štúdia.
7.
septem bra 1980 prijal sviatosť
Skopského rímskokatolíckeho biskupa bol
m enovaný v roku 1969 a svätený 3. kňazstva v Djurdjove z rúk arcibiskupa
januára 1970, v Sarajeve (Bosna a Herce Havrijila Bukatko. V štúdiu pokračoval na
Právnickej fakulte Pápežského východ
govina).
3. júla 1972 bol menovaný za vizitátora ného inštitútu, ktoiý ukončil doktorátom
pre gréckokatolíkov v M acedónsku. z cirkevného práva.
Celé obdobie pracoval v Kongregácii
Pomocným vladykom, generálnym viká
rom pre rímskokatolíkov a gréckokato pre východné cirkvi. Jeho mladší brat
líkov, bol menovaný Dr. Cyril Stojanov, Mikola je v Kyjeve na Nunciatúre, pri
nunciovi Mikoli Eterovičovi.
Macedónec z Radova.
Roman Miz
Roman M iz

Svetový deň modlitieb S i

vstúpi do tvojho domu, lebo nikdy nevieš,
či tvojím hosťom nie je Boh“ - tento
príkaz platí ešte aj dnes na Samoe.

Svetový deň modlitieb má za sebou už
dlhú tradíciu. Za jeho začiatok možno
považovať rok 1887, kedy založili ženy
v Missouri (USA) misijné združenie žien
na pomoc biednym prisťahoval
com, ktorí prichádzali za prácou
do Ameriky. Neskôr slávenie dňa
modlitieb nadobudlo nové roz
mery a rozšírilo sa najmä po II.
svetovej vojne. V roku 1968 vznikol
Medzinárodný výbor SDM so síd
lom v New Yorku a Svetovým
dňom modlitieb sa stal prvý mar
cový piatok. Odvtedy sa toto
hnutie rozšírilo do vyše 180 krajín
sveta. Na medzinárodnej kon
ferencii, ktorá sa koná každé štyri
roky, sa vyberajú témy a krajiny pre
vypracovanie modlitebných textov.

Na rok 2002 pripravujú SDM kresťan
ské ženy z Rumunska na tému: Vyzvanie
na zmierenie.

rozvíjajme stratégie, odovzdávajme požehnanie, vynaložme všetku energiu, očakávajme odpoved od Pána na naše modlitby a úsilie,
„Prijmi s pohostinnosťou každého, kto

Téma na rok 2001:
Poznávajme - modlime sa konajme
Poznávajme - utrpenie, znáša
nie bolestí, vyrovnávanie sa s trá
pením. Kiež to vidíme a vzájomne
rešpektujeme.
Modlime sa - odovzdávajme
poznané pred Pána. Má všetku
moc, dodáva nám silu. naberáme
energiu, načúvame, vymieňame si
skúsenosti.

Ekumenickýsvetovýdeň
modlitieb 2001
rpodanížien
2
marca 2001 sa otvorili v Prešove
dvere dvoch cirkví (Chrámu Kráľovnej
pokoja na sídl. III. a Cirkvi bratskej), aby
prijali ženy, ktoré pripravili ekumenickú Samoa. Ako napovedá názov stretnutia,
bohoslužbu slova pri príležitosti Sveto tohtoročné bolo zamerané viac na mod
vého dňa modlitieb žien. Na stretnutí litbu a spev. Na stretnutí bolo možné
participovali zástupkyne Rímskoka spoznať krajinu, ktorá pripravila texty
tolíckej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, a biblický text, formou diapozitívov
Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi augs a hovoreného slova a prakticky zažiť
burského vyznania, Cirkvi adventistov prípravu i slávenie bohoslužby slova.
siedmeho dňa a Bratskej jednoty bap Prítomným sa prihovoril kazateľ Cirkvi
tistov. Témou tohtoročnej ekumenickej bratskej Ing. Daniel Jurčo, ktorý vyzdvihol
bohoslužby slova bolo: „Poznávajme - ženy Svätého písma a vyjadril potrebu
modlime sa - konajme“ a jej nám et pripodobnenia dnešných žien, ktoré by
spracovali ženy z ostrovnej krajiny hlásaním evanjelia v praxi boli prínosom

O braz navrhla Vanya Taule alo,
umelkyňa, ktorá žije už 25 rokov so
svojou rodinou vApii. Nazvala ho:
„Výhľad a ohliadnutie“. Celok rozdelila
do troch oblastí, ktoré však patria
k sebe:
Žena - pevne zakorenená, modliaca
a opierajúca sa.
Lúče - sm erujú popred jej tvár,
predstavujú spojenie a vysielajú slová
požehnania „ia tupi i se fusi“ - „kiež
rastieš a vyvíjaš sa v úrodnej a vlahej
pôde“. Tieto žehnajúce slová nepatria
iba pre ľudí na Samoe, ale aj tu.
Tváre - ich črty sú iba naznačené.
Vyjadrujú zdržanlivosť, skromnosť,
otvorenosť.
Č asti kruhu - stred sveta, jeho
symbolika poukazuje na statočnosť,
ochranu.
Teplé vyžarujúce farby znázorňujú
žehnajúce lúče, ktoré zasahujú celý svet.
Adriumi Dolinská

pre seba. svoje okolie i Cirkev. Podujatiu
dodalo osobitú atmosféru vystúpenie
spevokolu Evanjelickej cirkvi, klavírny
doprovod Cirkvi bratskej a zbor chrámu
Kráľovnej pokoja.
Jadrom stretnutia bol
súvislý blok slova a hudby,
kde bolo sprostredkované
posolstvo žien zo Samoy.
Správca farnosti Prešov sídl. III. o. Stanislav Stolárik na záver udelil požeh
nanie prítomným všetkých
vierovyznaní, ktorí sa spojili
chytením rúk v modlitbe
Otče náš.
V Prešove má táto ekumenická boho
služba veľmi silnú tradíciu. Ženy rôznych
vekových kategórií sa stretávajú, aby
v tvorivej atmosfére pracovali pri šírení
radostnej zvesti prostredníctvom rôznych
kresťanských spoločenstiev.
Podujatia tohto charakteru sa u širokej
verejnosti stretávajú s velkým záujmom
a nesú sa v pokojnom hľadaní dialógu
lásky a jednoty.
Adriana Dolinská
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Ikonyv Starom Smokovci
Ikona je symbol. Pre východného
kresťana je možnosťou získať náboženské
poučenie a nadprirodzenú milosť Boha.
Skrze ňu pôsobí v Cirkvi vtelené slovo
a Svätý Duch. Sila jej výrazu nie je ukrytá
v slovách, lež v obra
zoch, ktoré predstavujú
jednotlivé udalosti pos
vätných dejín a ktoré
umožňujú vidieť to, do
čoho by ľudské oko ne
mohlo nikdy preniknúť,
keby mu to neponúkla
ikona - symbol Božieho
zjavenia. Sila jej výrazu
je ukrytá v slohu, ktorý
smeruje k m onum en
táln o sti, odhm otnenosti a štylizácii.
O
tom, že postave
nie ikony na východ
nom Slovensku je veľmi
silné svedčí i uskutoč
nená expozícia ikon v Starom Smokovci
(ukončená 23. 2. 2001). Výstava vznikla
v spolupráci Tatranského kultúrneho
centra Vysoké Tatiy v Starom Smokovci,
Bulharského kultúrneho strediska v Bra
tislave a Šarišského múzea v Bardejove.
Predstavené boh ikony z tvorby súčasných
bulharských autorov a ikony zo Šariš
ského múzea z 15. - 19. stor. Originálny
zámer skĺbiť súčasnú tvorbu s historickou
dosiahol zaujímavý efekt, bez narušenia
celkového dojmu. Po blúdení na typických
tatranských chodníkoch sa pred návštev
níkom objavila pôsobivá drevená stavba
Vila Flóra, ktorú si organizátori vybrali
na zastrešenie výstavy. Možno konštato
vať, že išlo o precízny a citlivý výber, ktorý
dodal expozícii pútavé fluidum. Výstava
bola rozdelená do dvoch tematických

Mons. Peter Kryk - nový
ukrajinský biskup-exarcha
v Mníchove

celkov. Návštevník mohol obdivovať rôzne
maliarske techniky, ako aj techniku zlat
Svätý Otec Ján Pavol II. menoval dňa
níctva. Fundovanejší mohli z ikon vyčítať, 19. decembra 2000 otca Petra Kryka,
že na východnom Slovensku bol výrazný doposiaľ generálneho vikára Wroclavskovplyv ukrajinskej ikony, ako východzieho Gdaňskej diecézy byzatsko-ukrajinského
bodu tvorivých procesov, obradu (Poľsko), za exarchu byzantskoktoré prechádzajú do novej, ukrajinského v Mníchove pre Nemecko
miernej modifikovanej po a Škandináviu a pre Ukrajincov. Biskup
doby. Táto ranná etapa 15. Kryk sa narodil v Kobylnici Woloska
- 16. stor. ikonopisu na vý v Poľsku, roku 1945 a na kňaza bol
chodnom Slovensku je na vysvätený v roku 1971. Slávnostná konpriek svojej provinciálnosti sekrácia nového biskupa sa konala v so
veľmi podmanivá. 17.-18. botu 3. februára, v Katedrále Ochrany
stor. znamenalo i výrazné Panny Márie/sv. Andreja v bavorskom
presadenie sa rustikalizácie Mníchove.
v tvorbe ikon - zjedno
Exarchát pre ukrajinských grécko
dušený vyjadrovací aparát katolíkov v Nemecku a Škandinávii
v redukovanej graficko- ustanovil pápež Ján XXIII. v roku 1959
lineárnej podobe s obme a dnes má okolo 30 000 veriacich. Biskup
dzením bohatosti farebnice. Kiyk je tak nástupcom biskupa Platóna
19. stor. znamenalo od Kornyľaka, ktorý zomrel 1. novembra
klon od pôvodného chápa 2000. Biskup Kxyk bol od roku 1999
nia ikony z výtvarného štý generálnym vikárom novoustanoveného
lového hľadiska a prevládanie latinizujú- biskupstva W roclawsko-G daňského
cich tendecnií, ktoré potláčali základné v Poľsku.
ikonopisecké hodnoty. Pri obdivovaní
Biskupskú chirotóniu vykonali a svätejto výstavy vyhrali však len tí, ktorí sa titeľmi boli traja biskupi: ukrajinskonezastavili len pri odbornom skúmaní katolícky metropolita z Poľska a arci
ikon, ale nechali sa podmaniť ich vnú biskup Pŕemyšľsko-Waršavský, Ivan
torným posolstvom, ktoré môže človeku Martyniak, sekretár synody ukrajinských
otvoriť nové obzory v pohľade na Boha biskupov a biskup biskupstva Stryj na
i seba. Podnetným bolo preto i pozoro Ukrajine Julian Gbur a biskup apoš
vanie ženy, ktorá doposiaľ o ikone neve tolského exarchátu v Paríži Michail
dela nič a predsa postihla podstatu ich Hrynčyšyn. Pôvodne mal svätenia vyko
výpovede cez vnútorné načúvanie. Výs nať aj arcibiskup, kardinál Ľubom yr
tavu možno charakterizovať ako veľmi Husár, hlava UGKC, ale musel odces
zaujímavé podujatie, ktoré by si zaslúžilo tovať na pohreb biskupa do Austrálie.
Vo svojom prvom biskupskom prího
pokračovanie i v ďalších slovenských
vore sa biskup Kryk poďakoval Svätému
mestách.
Otcovi Jánovi Pavlovi II. za podporu
Ukrajinskej cirkvi v rokoch krvavého
Adriana Dolinská prenasledovania a útlaku. Vyslovene sa
poďakoval aj mníchovskému kardinálovi
Friedrichovi Wetterovi a jeho predchod
com na arcibiskupskom stolci v Mníchove-Freisingu, za veľmi dobrú spolu
prácu západných a východných katolíkov
v Mníchove i celom Bavorsku, ako aj za
V
seminárnom chráme Najsvätejšej
Ako informoval člen rady KBS pre ľudskú solidaritu i materiálnu pomoc.
Trojice Gréckokatlíckeho kňazského
Ako býva zvykom, pri biskupskej
seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča pastoráciu Rómov a riaditeľ biskupského
v Prešove, posvätil vo štvrtok 1. marca na úradu v Prešove František Hanobík, chirotónii dostal nový biskup aj odznak
sviatok sv. Eudokie mučenice, prešovský v školskom roku 2001/2002 sa na Peda biskupskej služby: m itru, biskupskú
diecézny biskup Mons. Ján Hirka nový gogickej fakulte Univerzity Konštantína palicu ako aj panhagiu.
Slávnosti sa zúčastnili gréckokatolíci
oltár, bohostánok a žertveník, pri sláv Filozofa v Nitre otvára externé 10-semesnostnej svätej liturgii, ktorú slúžil spolu trálne magisterské štúdium v odbore - z celého Nem ecka a m nohí biskupi
s rektorom sem inára Dr. Vojtechom Sociálna práca so zameraním na misijnú latinského obradu.
Doteraz exarchát prechodne spravoval
Boháčom a ostatnými predstavenými, činnosť medzi Rómami. Termín podania
generálny
vikár, o. Myron Molčko.
prihlášok
je
na
PF
UKF,
Trieda
A.
Hlinku
večer o 17.15 hodine. Pri tejto slávnosti
účinkoval zbor bohoslovcov sv. Romana 1,949 74 Nitra, do 31. 3. 2001.
S. Gábor
Sladkopevca.
-mp-mp-

VNitre otvárajú nový
študijný odbor
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Gabriel Floris: Modlitba... Čo je to?!

Kalendarium

Oto Németh, Bratislava 1999,101 strán

2. apríl

Zita

3. apríl

Richard

4. apríl

Izidor

5. apríl

M iroslava

6. apríl

Irena

7. apríl

Zoltán

8. apríl

A lbert

9. apríl

M ilena

10. apríl

Igor

11. apríl
12. apríl

Júliu s
Estera

13. apríl

Aleš

j 14. apríl

Justína

15. apríl

Fedor

Blahoželáme!

Receptár
ŽEMĽOVKA S HUBAMI
5
3
3
5
3
5

žemlí
mlieka
žĺtky
dkg masti
dkg cibule
dkg sušených alebo 40 dkg
čerstvých húb
2 dkg masti na opraženie
rasca, soľ, zelená petržlenová vňať
dcl

POSTUP:
Staršie žemle pokrájame na kocky,
dáme do m isy a zalejeme teplým
mliekom, v ktorom sme rozmiešali
žĺtky, soľ, masť, posekanú zeleninu:
p e trž le n o v ú vňať, p ríp. aj trochu
postrúhaného tvrdého syra alebo
oštiepka. Sušené huby namočíme do
teplej vody, necháme zmäknúť, potom
ich posekáme a opražíme na masti
s cibuľou. Namiesto sušených húb
m ôžem e použiť aj čerstvé huby.
Opražené pridáme k žemliam, zľahka
zm iešam e, p rim ie ša m e z b ie lko v
ušľahaný tuhý sneh, dáme do vymas
tenej a strúhankou vysypanej formy
a upečieme.
Podávame so šalátom.

Na knižnom trhu náboženskej literatúry je
skutočne veľké množstvo kníh, ktoré sa venujú
„fenoménu“ modlitby. Vybral by si z nich laik i teológ,
začiatočník i pokročilý, kontemplatívny rehoľník i
človek žijúci vo svete. A predsa sa F. Gabrielovi
podarilo osloviť čitateľa niečím novým.
Iste budete súhlasiť, keď poviem, že modlitba je
osobným problémom každého, kto sa o ňu snaží.
Prežívame v nej svetlé obdobia i obdobia temnejšie,
chvíle sústredenia i roztržitosti. A ako autor knihy
hovorí v jej úvode: „...oveľa ľahšie je hovoriť o Bohu
ako... s Bohom ...“ Či na inom mieste: „Aby sme sa
naozaj modlili, vôbec netreba študovať veľa d iel... pretože sa stáva, že čím viac sa
človek o nej dozvie, tým ťažšie sa mu rozpráva s Bohom.“ Presne tento fakt má
autor na mysli na každom mieste svojej knihy. Nie je to zložitá teologická rozprava,
ani mystický traktát, nie je to dokonca ani recept na modlitbu bez námahy, či jej
„korešpondenčný rýchlokurz“ - ako by sa zdalo po jej prelistovaní.
Autor veľmi vhodne zvolil ilustrovanú formu komiksu, aby tak formou odľahčil
náročný obsah. Niektoré obrázky sú možno humorné, ale každý jeden korešponduje
s autorským zámerom, vyjadreným v texte. V desiatich kapitolách čitateľ prejde
cestu od modlitby začiatočníkov po jej najvyšší vrchol. Text je prepletený obrazmi
zo Svätého písma, príkladmi z diel Temná noc (sv. Ján z Kríža) či Vnútorný hrad
(Terézia Avilská). Čitateľ tu nenásilnou formou spozná vyše osemdesiat definícií
modlitby. Kniha každému ponúka možnosť nájsť si svoj osobitý štýl, učí dospieť
k slobode Božích detí. Ale hoci jej kreslená forma zvádza k rýchlemu prečítaniu,
niet sa kam ponáhľať. A treba ju čítať znovu a znovu. Je vhodná aj pre katechétov,
ktorým ukáže cestu k vlastnej tvorivosti v práci s náročnými témami.
Odkaz autora na záver: „Zo strán tejto knihy sa dozvieš, že modlitba nem usí
byť ani nudná, ani smutná a už vôbec nie nezmyselná, ale že je zdrojom pokoja a
radosti...“
-y j-

----- ----- ------

Božia Matka z neba hľadí
1. Božia Matka z neba hľadí, ruku k tebe vystiera.
C
D
C
H
V srdci nocí všetkých ľudí, môžeš byť tiež jej dcéra.
e
D
C
H
S Kristom kráča na Golgotu, v utrpení je pri Ňom.
C
D
C
H
Aj ty, keď si v kvapkách potu. môžeš byť tiež jej synom.
K? 'J*
G
Cdim
e
C
R: /:Oddaj sa jej ochrane, ukry sa pod Matkin plášť,
e
C
h
e
Ked sa ti niečo stane, v nej stálu oporu máš.:/

*v 'p
' '

w

2. Vyvolená z mnohých iných pozná radosť, pozná žiaľ.
Trápenia má ako iní, hoc jej syn je veľký Kráľ.
Pozná, čo je nechápavosť, pozná, čo je obeta.
Aj ju neraz poraní zlosť, aj ju čaká obeta.
3. Chápe teda tvoje slzy, keď nariekaš, keď si sám.
Tvoja bieda aj ju bolí, z tvojho šťastia teší sa.
Chráni slabých, zdvíha zbitých, každému chce Matkou byť.
Tak ju môžeš smelo i ty bez meškania osloviť.
í:
!

Js i
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K
K
K
K
K
K
K
K
K

p a p ll

Skoba

Minitest - Som sám

Riečište

1. Som sám:
a) je to moja vina, viem
b) nikto mi nerozumie
c) bolo by načase zobudiť sa!

Trieda
gymnázia
Zásobáreň
Neprávosť
Kríčky
Spojovací
predmet
Mrzák

3.
a)
b)
c)

Ostatní:
od nich nemusím nič žiadať
môžem ich požiadať o pomoc
naháňajú mi strach

4. Najlepším prostriedkom proti samote je:
a) priatelia, ktorí ma majú radi
b) veľa priateľov
c) dočasne odpútať pozornosť

Kvietok

Krížovku zaslal p. Komanický z Humenného.
V ylúštením dnešnej tajničky je pom en o v anie
pomazania olejom.
Správne riešenie sa dozviete v ďalšom čísle.

miléniová sútáž s PETROO
kupón

2. Samota sa rodí:
a) v srdci
b) vinou nejakej nepríjemnosti
c) keď viem, čo robiť

r **

Dnešné otázky:
1. Kde prijal o. J. Mati sviatosť kňazstva?
A-na Slovensku; B-na Ukrajine; C-v Rumunsku
2. Kde pôsobí gréckokatolícky vojenský duchovný?
A-v Michalovciach; B-v Prešove; C-v Košiciach
3. Kedy sa uskutočnil svetový deň modlitieb žien?
A-2.3.; B-19.3.; C-4.3.
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na
adresu redakcie s označením: miléniová súťaž do 06.04. 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.)

BODOVANIE

1
2
3
4

a)
7
10
4
10

b)
4
7
10
7

c)
10
4
7
4

Od 16 do 20 bodov
Vynikajúco, cítiš sa sám. Nemyslíš si, že by bolo
načase „prebrať sa“ a začať sa usmievať na tých, ktorí
žijú po tvojom boku a milujú ťa?
Od 21 do 30 bodov
Samotu, ktorá ťa izoluje od ostatných, treba odstrániť,
zničiť. Priatelia toho dokážu veľa. Skús sa otvoriť
a smútok nechaj doma.
Od 31 do 40 bodov
Vieš pokojne čeliť samote. A vieš aj, ako z nej vyjsť. Je
teda tvojou úlohou pomôcť tomu, kto sa jej nevie zbaviť
a presvedčiť ho o tom. že má okolo seba mnohých
priateľov.
(Horúce témy, E. Giordano

T. Lasconi - G.
Boscato, 1998)

Chcete získať nástenný alebo stolový kalendár zadarmo?
Stačí, ak získate ďalšieho predplatiteľa nášho časopisu na druhý polrok 2001!

Čo je potrebné?
Zaslať poštovou poukážkou C na adresu redakcie predplatné s poštovným vo výške 169 Sk a do správy
pre prijímateľa treba uviesť vašu adresu a heslo „KALENDÁR ZADARMO“ .

Ak by niekto chcel odoberat SLOVO už skôr, napr. od čísla 10 - predplatné s poštovným je 221 Sk.
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sa konala beseda s o. Cyrilom a autogra
miáda k podielovej knihe Spolku sv.
Cyrila a Metoda Gréckokatolíci - dejiny,
osudy, osobnosti. Účastníci tejto besedy
si zároveň mohli zakúpiť aj ďalšie diela
tohto významného autora. K hodnot
nému liturgickému zážitku prispel aj
AKTIVITY FARSKÉHO
Chrámový zbor sv. Jozefa z Michaloviec,
SPOLOČENSTVAV STRÁŽSKOM
ktorý v tom to mestečku hosťoval po
V nedeľu 18. februára si členovia prvýkrát.
Farské spoločenstvo už tretí rok
Spolku sv. Cyrila a Metoda a ďalší veriaci
vydáva pre vlastnú potrebu, ako aj
v Strážskom pripomenuli 1132. výročie
odchodu sv. Cyrila Filozofa do večnosti.
veriacich z farnosti Pusté Cemerné,
farského spravodajcu Gorazd. Okrem
Pri tejto príležitosti odslúžil staro 
slovenskú sv. liturgiu s homíliou miestny
aktuálnych úvodníkov v tomto mesač
kaplán o. Pavol Obraz. Pozvanie na túto
níku nechýba i spravodajstvo zo života
spomienkovú slávnosť prijal Chrámový
oboch našich farností, spoločenská
zbor P. P. Gojdiča z Vranova nad Toplbu,
kronika, cyrilometodská tematika a pod.
ktorý ho počas sv. liturgie doprevádzal.
Popri duchovných potrebách v Stráž
Ó týždeň neskôr, zavítal do tohto
skom nezabúdajú ani na ďalšie aktivity.
zemplínskeho mestečka o. ThDr. Ján
Sľubne sa rozvíja spolupráca s mestským
Babják, SJ, riaditeľ košického Centra
skautským oddielom Havran, vzniká
spirituality Východ-Západ prof. M.
turistický oddiel a raz týždenne sa
Lacka. SJ. ktoiýtu spoločne so správcom
milovníci pohybu budú stretávať v škols
farnosti o. Martinom Matim odslúžil sv
kej telocvični.
liturgiu a predniesol homíliu. Po ukon
-jpčení liturgických obradov predstavil 7.
časť knihy Zostali verní. Na záver
ŠTEDRÉ SRDCIA
viacerým záujemcom podpísal spomí
nanú i ďalšie časti tohto martyrológia.
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me
Významnú udalosť zažilo miestne
toda prispeli:
spoločenstvo aj v prvú marcovú nedeľu,
Anna Baková, Valaliky 420 Sk; Kata
kedy tu zavítal o. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ,
rína Brašková, Moldava nad Bodvou 70
dekan Právnickej fakulty Pápežského
Sk; Helena Buzgová, Kráľovský Chlmec
inštitútu pre východné cirkvi v Ríme 50 Sk; Michal Figeľ, Zemplínske Hradište
a poradca prefekta Kongregácie pre
100 Sk; Mária Frenová, Dlhé Klčovo 100
východné cirkvi. Po sv. liturgii, ktorú
Sk; Peter Hnať, Prievidza 50 Sk; Ján
slúžil s miestnymi duchovnými - o.
Kaputa Hrabské 70 Sk; Peter Kasenčák,
Martinom Matim a o. Pavlom Obrazom,
Kremná 320 Sk; Ján Koščo, Lastomírl20
Sk; Helena Kušnírová, Svidník 100
Sk; Gabriela Leščáková, Fulianka
C K F R A N K A
120 Sk; Anna Maďarova, Žbince
H la v n á 7 9 ,
120 Sk; o. Ing. Jo zef M ašlej,
r *
0 8 0 01
P re š o v
Šarišské Sokolovce 100 Sk: Michal
Mikita, Martin 40 Sk; Juraj Ondrík,
tel./fax: 091/77 22 067, 77 20 661, 0905 467 808
Baškovce 100 Sk; Vladimír Raimov,
Vranov nad Topľou 120 Sk; Emília
Sabolová, Sliepkovce 120 Sk; Anna
4 1 5 0 , ' Sk
A ssisi' R ím - PAdovA - BENÁTky
Sekeráková, Priekopa 120 Sk; Kata
1 .4 .-6 .4 .; 6.5. - 11.5.
rína Sekeráková, Bajerovce 120 Sk;
VeOcá noc v R íme
4 1 5 0 ,- Sk
Mária Sekeráková, Priekopa 120 Sk;
12.4. - 16.4.
Ján Schudich, Kráľovský Chlmec 80
FIorencía - R ím - BENÁTky
4 1 5 0 , ' Sk
Sk; Emília Šramková, Handlová
27.5. -1.6 .
120 Sk; Michal Zambori, Zemp
BENÁTky ' ĽURdy - M í Iáno
4 0 9 0 , - Sk
línska Teplica 100 Sk.
13.5. -19 .5 .
M onaco - Luiidy - Turín

4 8 5 0 , ' Sk

NAŠI JUBILANTI

3 .5 .-9 .5 .; 2 3 .5 .-2 9 .5 .
ĽURdy

-

F a t ím a

8 4 5 0 , ' Sk

8.5. -17 .5 .; 18.5. -2 6 .5 .; 24.8. -1 .9 .
MedžuqoRiE
22.5.-29.5.; 2 0 .6 .-2 7 .6 .
28.7. - 7.8. - festival mládeže

1 8 0 0 , ' Sk

V apríli t. r. si významné životné
jubileum pripom ínajú títo naši
členovia:
Viera H irjaková zo Zbudze,
Imrich Hirka z Abranoviec, Kata
rína K ováčová z Košíc, M ária

Poľanská z Jakubian a Jozef Toma ml.
z Kazimíra.
Rozália Durciková z Helcmanoviec, Ján
Eštok z Michaloviec, Margita Fedorová
z Dvorianok, Jozef Koscik z Drieňová,
Jozef M atta z Humenného, Mgr. Eva
Nyaijašová z Vranova nad Topľou, Ing.
Anna Pirohová zo Žiliny, Žofia Volčková
z Poráča a Helena Zubková zo Sačurova.
Alžbeta Bilá zo Sečovskej Polianky,
Angela Bodajlová z Michaloviec, Alojz
Brindzák z Hlinného, Július Juhás zo
Šejkova, Helena Klanicová z Budkoviec,
Helena Krišková z Falkušoviec, Anna
M attová z Dlhého Klčova, Barbora
Surm inová zo Suchého a K atarína
Zalužická z Oreského.
Anna Džupinová z Kazimíra, Mária
Gajdošova zo Sobraniec, Helena Hlohincová z Voliče, Juraj Janov z Popradu,
Helena Kasardová z Vranova nad Top
ľou, A nna M edašová z Kožuchova,
Mária Monoková zo Sečoviec, Helena
Rošková z D lhého Klčova, Helena
Smolková z Michaloviec a Mária Vasiľová z Choňkoviec.
Mária Čakanová zo Sačurova, Peter
Haraj z Chotče, Helena Huľvová z Košíc,
Anna Kacvinská z Vavrinca, Zuzana
Lobová z Petrikoviec, Mária Madarová
zo Sečovskej Polianky a Alžbeta Mikulová z Markoviec. Michal Hičár z Košíc.
Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

NOVÍ ČLENOVIA SPOLKU
V prvom štvrťroku tohto rok sa naša
členská základňa rozrástla o ďalších 43
členov, najviac z Banského - 12 a po
šiestich z Košíc a Malcova.
Spolok má aj ďalšiu zakladajúcu
členku. Je ňou MUDr. Viera Michalková
z Bratislavy.

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR
2002

Redakčná uzávierka G réckokato
líckeho kalendára 2002 je 20. mája 2001.
Svoje príspevky posielajte na adresu
zodpovedného redaktora:
ThLic. Michala Hospodára
ul. Ružová 43
040 01 Košice

Staň sa aj ty členom
Spolku sv. Cyrila
a Metoda.
slo v o - 7/2001 • 19
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PS:
A som na to hrdýUl

