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L i t u r s í c k ý 
k a l e n d á r
Pondelok 1 7 .9 .-S o fia a  dcéry: Viera, Nadežda 
a Lubov, mučeníčky; Gal 4 ,28-31 ; 5 ,1 -10 , zač. 
211; Mk 6, 54-56 ; 7 ,1 -8 ,  zač. 27.

Utorok 1 8 . 9 -  Eumen, biskup; Gal 5 ,1 1 -21 , 
zač. 212; Mk 7, 5 -16 , zač. 28.

Streda 1 9 .9 .-Troflm aa spoločníci, mučeníci;
Gal 6, 2 -10 , zač. 214; Mk 7 , 14-24a, zač. 29.

Štvrtok 20.9. -  Eustat, vefkomučeník, a spoloč
níci; Ef 1 ,1 —9a, zač. 216; Mk 7 ,2 4 -30 , zač. 30. 

Piatok 2 1 .9 . -  Kodrat z Magnezie, apoštol 
-Oddanie sviatku Povýšeniasv. Kríža;

Všetko ako 14. septembra, včítane tretej antifóny 
a piesne na vchod. Po prepustení kňaz okiadza 
sv. kríž a za spevu tropára ho odkladá. Ef 1, 7—
17, zač. 217; Mk 8 ,1 -1 0 , zač. 32.

Sobota 2 2 .9 . -  Fokas, hieromučeník; Jonáš, 
prorok; Menlivé časti zo soboty alebo o prorokovi 
(rúcho svetlé) alebo o hieromučeníkovi (rúcho 
červené). 1 Kor 10, 23-28 , zač. 146; Mt 24, 
34-44, zač. 101.

Nedeľa 2 3 . 9 . -  Počatie sv. Jána, predchodcu 
a krstiteľa Pánovho 

- 1 6 .  nedeľa po 50-nici -  7. hlas;
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na utierni je 
piate. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o počatí 
Jána, kondák z hlasu. Sláva kondák o počatí,
1 teraz podľa predp isu . P rokim en, a le lu ja  
a pričasten najprv z hlasu a potom o Krstiteľovi.
2 Kor 6, 1 -10 , zač. 181; Mt 25, 14-30, zač. 
105; Krstiteľovi: Gal 4, 22-27 , zač. 210b; Lk 1, 
5 -25 , zač. 2.

Pondelok 24.9 . -  Tekla, prvomučeníčka a apoš
tolom rovná; Menlivé časti z pondelka (rúcho 
svetlé) alebo o Tekle (rúcho červené). Ef 1, 2 2 -  
23; 2 ,1 -3 , zač. 219; Mk 10, 46-52 , zač. 48.

Utorok 2 5 .9 .—Eufrozínia, prepodobná; Menlivé 
časti z utorka alebo o prepodobnej. Rúcho svetlé. 
Ef 2 ,1 9 -2 2 ; 3 ,1 -7 ,  zač. 222; Mk 1 1 ,1 1 -2 3 , 
zač. 50.

Streda 2 6 .9 . -  Deň odchodu do večnosti sv. 
Jána, apoštola a evanjelistu; Rúcho svetlé. Tropár 
o apoštolovi, sláva kondák o apoštolovi, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o apoštolovi. 1 Jn 47, 12-19; Jn 19, 25-27 ;
21, 24-25, zač. 61.

Štvrtok27.9 .—Kallistrata spoločníci, mučeníci;
Menlivé časti zo štvrtka (rúcho svetlé) alebo
o mučeníkoch (rúcho červené). Ef 4 ,1 4 -1 9 , zač. 
225; Mk 11, 27-33 , zač. 52.

Piatok 28.9 . -  Charitón, prepodobný, vyznávač; 
Václav, české knieža; Rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce alebo každodenné. Tropár, Sláva 
kondák o prepodobnom, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja, pričasten o prepodobnom. Ef 
4, 17—25a, zač. 226; Mk 12, 1 -12 , zač. 53; 
Prepodobnému vyznavačovi: 2 Kor 4 ,6 -1 5 , zač. 
176; Lk 6 ,1 7 -2 3 , zač. 24.

Sobota 29. 9. -  Kyriak, prepodobný; Menlivé 
časti zo soboty alebo o prepodobnom. Rúcho 
svetlé. 1 Kor 1 4 ,20 -2 5 , zač. 156; Mt 2 5 ,1 -1 3 , 
zač. 104.

Nedeľa 30 .9 . -  Gregor, hieromučeník 
- 1 7 .  nedeľa po 50-nici -  8. hlas;

Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je šieste. 
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva kondák 
z hlasu, I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu. 2 Kor 6 ,1 6b—18; 7 ,1 , zač. 
182; Mt 15, 21-28, zač. 62.

Tomášovi, Sláva kondák o apoštolovi Tomášovi,
1 teraz podľa predp isu . Prokim en, a le lu ja 
a pričasten o apoštolovi.1 Kor 15, 39-45, zač. 
162; Lk 4, 31-36, zač. 15; Apoštolovi: 1 Kor 4, 
9 -16 , zač. 131; Jn 2 0 ,1 9 -3 1 , zač. 65.

Nedeľa 7 .1 0 . -  Sergej a Bakchus, mučeníci 
- 18. nedeľa po 50. -  nici - 1 . hlas;

Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je siedme. 
Tropár z hlasu, Sláva kondák z hlasu, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu.
2 Kor 9, 6 -11 , zač. 188; Lk 5 ,1 -1 1 , zač. 17.

Pondelok 8 .1 0 . -  Pelágia, prepodobná; Menlivé 
časti z pondelka alebo o prepodobnej. Flp 1 ,1 -
7, zač. 235; Lk 4, 37-44, zač. 16.

Utorok 9 . 1 0 . -  Jakub Alfejov, apoštol; Rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár o apoš
to lov i Jakubovi, Sláva kondák o apoštolovi 
Jakubovi, I teraz podľa predsplsu. Flp 1, 8-14, 
zač. 236; Lk 5, 12-16, zač. 18; Apoštolovi: 1 
Kor 4, 9 -16 , zač. 131; Lk 1 0 ,16 -21 , zač. 51a.

Streda 1 0 .1 0 . -  Eulampios a Eulampia, muče
níci; Menlivé časti zo stredy alebo o mučeníkoch 
(rúcho pôstnej faby). Flp 1 ,1 2 —20a, zač. 237; 
Lk 5, 33-39, zač. 21.

Pondelok 1 .1 0 . -O chrana  
Presvätej Bohorodičky; Rú
cho svetlé. Antifóny pred
obrazujúce. Tropár, Sláva
i teraz zo sviatku, podobne 
prok im en, a le lu ja  a p r i
časten. Namiesto „Dôstojné 
je “ sa spieva „Zvelebuj“ a IX. 
irm os. Hebr 9, 1 -7 ,  zač. 
320; Lk 10, 38-42; 1 1 ,2 7 - 
28, zač. 54.

Utorok 2. 10. -  Cyprián, 
hieromučeník; Justína, mu- 
čeníčka; Menlivé časti z utorka (rúcho svetlé) 
alebo o mučenícke (rúcho červené). Ef 4, 2 5 - 
32, zač. 227; Lk 3 ,1 9 -2 2 , zač. 10.

Streda 3 .1 0 . -  Dionýz Aeropagita, hieromučeník, 
Terézia od Ježiška, prepodobná; Antifóny 
každodenné. Tropár o Terézii, Sláva kondák
o Terézii, I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten o Terézii. Ef 5, 25—33a, zač. 
231; Lk 4 ,1 -1 5 , zač. 12

Štvrtok4 .1 0.—Hierotej, hieromučeník; František 
Asisský, prepodobný; Menlivé časti zo štvrtka 
alebo o svätých dňa. Ef 5 ,33 ; 6 ,1 -9 , zač. 232; 
Lk 4 ,1 6 -2 2 , zač. 13.

Piatok 5 . 1 0 . -  Charitina, mučeníčka; Menlivé 
časti z piatku alebo o mučenícke (rúcho pôstnej 
farby). Ef 6, 18-24 , začd. 234; Lk 4, 22-30, 
zač. 14.

Sobota 6 . 1 0 .-Tom áš, apoštol; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce. Tropár o apoštolovi

Štvrtok 1 1 .1 0 .-F ilip , apoš
tol; Teofan, biskup; Menlivé 
časti zo štvrtka alebo o apoš
tolovi Filipovi. Flp 1, 20b - 
27a, zač. 238; Lk 6, 12-19, 
zač. 23.

Piatok 1 2 .10 .—Probus a spo
ločníci, mučeníci; Menlivé 
časti z piatku alebo o muče
níkoch (rúcho pôstnej farby). 
Flp 1, 27 -3 0 ; 2, 1 -4 , zač. 
239; Lk 6 ,1 7 -2 3 , zač. 24.

Sobota 1 3 .1 0 .-  Karpos a spoločníci, mučeníci;
Menlivé časti zo soboty (rúcho svetlé) alebo
0 mučeníkoch (rúcho červené). 1 Kor 15, 58;
1 6 .1 -3 , zač. 164; Lk 5 ,1 7 -26 , zač. 19. Rúcho 
svetlé. Radové evanjelium na utierni je ôsme. 
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o Otcoch, 
kondák z hlasu, Sláva kondák z o Otcoch, I teraz 
podľa predpisu.

Nedeľa 14. 10. -  Nazarius a spoločníci, 
mučeníci; Paraska Ternovská, prepodobná 

-  Nedeľa Sv. Otcov 7. všeobecného snemu 
- 1 9 .  nedeľa po 5 0 -n ic i -  2. hlas;

Rúcho svetlé. Radové evanjelium na utierni je 
ôsme. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o Ot
coch, kondák z hlasu, Sláva kondák z o Otcoch,
1 teraz podľa predp isu . Prokimen, aleluja 
a pričasten najprv z hlasu a potom o Otcoch. 2 
Kor 1 1 ,3 1 -3 3 ; 1 2 ,1 -9 , zač. 194; Lk 6,31-36, 
zač. 26; Otcom: Hebr 13, 7 -16 , zač. 334; Jn
1 7 .1 -1 3 , zač. 56.

Vojtech Boháč
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Mgr. Juraj Gradoš
šéfredaktor časopisu 

Slovo; správca farnosti 
Klenov

Drahý brat, milá sestra
Celý m inulý rok sa viedla ce lo sp o 

ločenská diskusia na tému RAST. Nie že by 
rast osobosti, či človeka bol zlý, ale pod 
týmto pojmom sa skrýva niečo iné. Išlo 
o zavedenie jogy do školských osnov. Joga 
sama o sebe ako cvičenie je možno aj dobré, 
teda pokiaľ ide len o človeka ako takého. 
Možno naozaj majú pravdu tí, čo navšte
vujú jogové cvičenia, že im to pom áha 
v sústredení na riešenie problémov, starostí, 
že im uľahčuje život. Z tohto hľadiska je 
jóga naozaj snáď dobrá.

Potom sa možno pýtaš: „Prečo biskupi 
tak broja proti tomuto dobru pre človeka? 
Prečo sú pro ti jej zavedeniu do škôl?“ 
Odpovedí je mnoho. Dajú sa hľadať v teo
lógii, histórii, či konkrétnom živote. Ne
dávno som počul správu o lieku, ktorý liečil 
jednu vážnu chorobu. Ale zakázali ho. 
Prečo? Lebo tento liek mal aj nepriaznivé 
účinky na ľudský organizmus. Síce vyliečil 
jednu chorobu, ale priniesol zo sebou 
mnoho iných. A ak chápeme človeka nielen 
ako srdce, či mozog, ale ako integrálnu 
osobnosť -  spojenectvo množstva rôznych 
údov, potom tento dobrý liek pre jeden úd 
sa stal neprijateľným elementom pre celý 
organizmus.

Podobne je to aj s jógou. Tá totiž ne
p rin áša  so sebou len pozitíva, ale aj 
negatíva. Sam otn í p redstav ite lia  sp o 
ločností zaoberajúcich sa jógou potvrdzujú, 
že jóga nielen pom áha telesnej kondícii 
a zdraviu, ale aj vplýva na vývoj osobnosti 
svojim zvlášnym spôsobom. A tento vplyv 
je v rozpore s kresťanskou náukou, je 
v rozpore s vierou a učením Ježiša Krista.

A tak jóga pôsobí pozitívne na telo, 
negatívne pôsobí na dušu. A čo by to bol 
za otec, ktorý by sa nestaral o svoje deti, 
ktorý by im dovolil si nevedomky ubližovať 
a zabíjať sa? Tak ani biskupi nemohli len tak 
bezstarostne mlčať o tomto probléme, ale 
museli pozdvihnúť svoj hlas. Veď existuje 
množstvo iných duši nezávadných spô
sobov, ako zlepšiť zdravie žiakov. Prečo 
práve dovoliť ten, možno najjednoduchší, 
ale zároveň najriskantnejší? Slovenská 
spoločnosť sa aj v ústave pýši tým, že je 
kresťanská. Žiaľ, v konkrétnom živote to nie 
je veľmi vidieť. RAST, či jóga v školách, bol 
jedným z víťazných momentov kresťanstva 
na Slovensku. Najnovšie vyhlásenia politi
kov hovoria o zrušení celého projektu. 
Existuje však množstvo takých, kde naše 
súkromné kresťanstvo sa stáva len akousi 
maskou, pod ktorou sa skrýva liberálny 
človek, ktorý mimo svojich osobných dobier 
v tomto svete neuznáva žiadne iné hodnoty. 
Ak by tomu nebolo tak, tak štyri, či päť 
miliónov kresťanov na Slovensku, ktorí 
tvoria podstatnú časť nášho obyvateľstva, 
by malo eminetný záujem o presadzovanie 
kresťanských hodnôt a princípov v školách,

spoločenských ustanovizniach, pracovných 
vzťahoch i v tolko sledovanej politike. Lenže 
tomu tak nie je. Stačí si pripomenúť nie
koľko slov: potraty, pornografia, prostitúcia, 
podvody, okrádanie. Nevznikali by novo
dobé slovenské príslovia ako „Kto nekradne, 
okráda vlastnú rodinu“. Prestali by sme vní
mať množstvo vecí egoistickým pohľadom.

Kristus v celej spoločnosti by zmenil 
množstvo problémov, ktoré sme si práve 
svojim ľahostajným prístupom  zavinili. 
Populácia Slovenska by rástla a v budúc
nosti, ktorá sa počíta na niekolko rokov, by 
neboli ohrozené dôchodky. Úroda na po
liach, či už súkromných alebo družstevných, 
by nebola lacným zdrojom obživy, ale skôr 
motívom k usilovnej práci. Prechádzka po 
čerstvom večernom vzduchu by nebola 
chvíľou strachu a obáv, ale romantickým 
zážitkom. Pamätníky na cintorínoch, ktoré 
sú dnes poštiepané a povyvracané, by boli 
naozaj miestom pietnej spomienky. Človek 
by sa prestal báť o seba, svoje dieťa, rodičov, 
majetok, či život a začal by konečne žiť. 
Prestal by byť otrokom strachu z vraždy, 
okradnutia , či vydierania, a stal by sa 
slobodným. A túto slobodu prináša Kristus. 
Nie ten povrchný, ktorého nájdete visieť 
v dom ácnostiach na dreve kríža, kde je 
jediným  prejavom  kresťanstva, ale ten 
v našich srdciach, mysliach i životoch.

Ak však nechceš vidieť realitu, ale skrývať 
sa za dav, stávaš sa jeho súčasťou. Máš 
podiel na jeho víťazstvách i pádoch. Skrývať 
sa sme sa museli celé desaťročia. Teraz 
začnime konať. Začnime už konečne žiť bez 
strachu. Prestaňme sa báť, že nás vysmejú. 
Oni nechápu, nechcú chápať, čo to zna
mená „žiť slobodne“. Nemôžu to pochopiť 
pre zatrpknutosť svojho srdca. Ale my 
môžeme. Ak chceme. My môžeme zmeniť 
seba, svoj život a skrze toto všetko i svoje 
okolie. M ôžem e vstať, zdvihnúť hlavu 
a kráčať medzi oblakmi. Hrdo, slobodne 
a s nádejou. Tento svet stratil nádej. Kres
ťan bez nádeje je ako ryba bez vody. Ty máš 
nádej. Volá sa Kristus. Môžeš naozaj vstať 
a prestať myslieť na svet okolo teba, na jeho 
straosti a problémy, lebo v tebe je Boh. 
Môžeš s radostným srdcom spievať jeden 
z krásnych hymnov, ktoré znejú počas 
sviatkov Narodenia Pána:

S nami Boh! Čujte všetky národy! A  ka
jajte sa, lebo s nami Boh!

Hoci sa znova zmôžete, znova premožení 
budete. K aždý váš zlý  zámer zničí Pán, lebo 
s nami Boh.

Vašich namyslených rečí sa nezľakneme 
a vašich hrozieb sa báť nebudeme, lebo 
s nami Boh.

Vážte si Pána, nášho Boha, a bojte sa ho. 
On posvätí všetkých, čo v neho dúfajú, lebo 
s nami Boh.

Prináša dokonalý pokoj a jeho  meno: 
„Anjel velkej pom oci“, lebo s nami Boh.
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Historia melchitskej cirkvi
(pokračovanie z  minulého čísla)

V 17. storočí začali na Blízkom Vý
chode jezuiti i ďalšie rehole vyvíjať akti
vity, ktoré viedli k únii s Rímskou cirkvou. 
Melchiti po jednote vždy túžili a dodnes 
sú na čele ekumenických aktivít. Táto 
túžba rástla, no určitou prekážkou boli 
Turci i konštantinopolská cirkev. 5. au
gusta 1724 zomrel patriarcha Atanáz III. 
Deblas, ktorý za svojho nástupcu označil 
iste'ho cyperského mnícha Silvestra; 27. 
septembra ho konštantinopolský patriar
cha vysvätil a uviedol do úradu. Ale traja 
prokatolícky orientovaní biskupi týždeň 
predtým - 20. septembra - zvolili a usta
novili iného patriarchu, ktorý prijal meno 
Cyril VI. Až po piatich rokoch ho pápež 
Benedikt XIII. uznal za patriarchu a až 
v roku 1744 mu poslal palium na znak 
cirkevného spoločenstva. Turecká moc 
uznávala za patriarchu Silvestra a snažila 
sa vzniknutú nejednotu buď potlačiť alebo 
z nej finančne a mocensky ťažiť. Sídlo 
gréckokatolíckeho patriarchu preto ihneď 
presunuli do Libanonu, do monastiera

svätého Spasiteľa neďaleko starobylého 
mesta Sidon. Kým nekatolícka vetva bola 
pod vplyvom Konštantmopolu a Turkov, 
arabské obyvateľstvo s protitureckou 
náladou sa hlásilo ku katolíckej vetve. Aj 
to bol jeden z dôvodov, prečo grécko
katolícka cirkev prežila najmä v horách, 
kde bola kontrola štátom minimálna. 
Mnohí gréckokatolíci sa začali sťahovať 
do Palestíny a ešte viac do Egypta, najmä 
potom , čo sa Egypt začiatkom 19. 
storočia vzbúril proti tureckej nadvláde. 
Až v roku 1848 otomanská vláda legali
zovala existenciu melchitskej gréckokato
líckej cirkvi a sídlo patriarchu sa mohlo 
vrátiť do Damasku.

Tu by sme sa ešte raz mali zastaviť pri 
termíne melchiti. Kým do polovice 
18. storočia sa používa na označenie 
všetkých kresťanov v Antiochijskom, 
Alexandrijskom a Jeruzalemskom patriar
cháte, ktorí uznávali Chalkedónsky snem 
(teda boli pravoverní, ortodoxní), v ne
skoršom období sa už používa len pre 
označenie katolíkov byzantsko-melchit- 
ského obradu. Dnes teda, keď hovoríme

o melchitskej cirkvi, myslíme na grécko
katolíkov na Blízkom Východe, ak hovo
ríme o melchiťoch v 10. storočí, myslíme 
na všetkých kresťanov na Blízkom Vý
chode a v Egypte, ktorí prijali Chalkedón 
a neskôr aj byzantský obrad.

V 19. storočí dobrotivý Boh obdaril 
melchitskú cirkev dvoma veľkými osob
nosťami na patriarchálnom stolci. Máxi
mos 111. Mazlum (patr. 1833-1855) sa 
zaslúžil o to, že sultán legalizoval mel
chitskú cirkev a priznal jej svetskú i cir
kevnú nezávislosť. Vďaka jeho úsiliu sa 
dovŕšili práce na vytvorení partikulámeho 
kanonického práva. Rozvinul pastoračnú 
starostlivosť o melchitov, ktorí ušli do 
Egypta a Svätej zeme, a ustanovil im 
prvých biskupov.

V roku 1864 bol na Antiochijský apoš
tolský stolec uvedený Gregor II. Jussef 
Sajur, snáď najväčšia osobnosť v dejinách 
melchitskej cirkvi. Za 33 rokov vynaložil 
veľa úsilia o znovuzjednotenie cirkvi. 
Uvedomoval si, že je nevyhnutné zacho
vávať a očistiť obrady a tradície východ
ných cirkví, čo podnietilo aj jeho vystúpe-

, ,

Križiacky hrad
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„Otčenáš“ v aramejskom a arabskom jazyku.

nie na I. vatikánskom sneme. Zriadil 
patriarchálne kolégiá v Bejrúte a D a
masku, obnovil seminár v Ain-Traz, no 
najmä zriadil seminár sv. Anny v Jeruza
leme (r. 1882), ktorý bol až do r. 1967 
hlavným seminárom a dôležitým duchov
ným strediskom melchitskej cirkvi. To bolo 
dôležité aj v súvislosti s protestantizmom, 
ktorý začal prenikať do týchto oblastí. 
Myšlienky patriarchu Gregora II. Jussefa 
ovplyvnili aj encykliku Orientalium  
dignitas, v ktorej pápež Lev XIII. vyhlásil 
všetky obrady za rovnako dobré a úcty
hodné a nariadil úctu k právam patriar
chov a východnej kánonickej disciplíne. 
Tým zavrhol tézu o prednosti latinského 
obradu, ktorou sa vo svojej namyslenosti 
riadili aj mnohí latinskí misionári na 
Blízkom Východe. Táto téza spôsobila 
v 18. a 19. storočí melchitskej cirkvi velkú 
škodu v podobe latinizácie liturgie, teo
lógie a spirituality. Neraz dokonca veriaci 
opúšťali svoju cirkev, vzdávali sa vlast
ných tradícií a prechádzali do západného 
obradu.

Veľmi významným a aktívnym účast
níkom II. vatikánskeho koncilu bol pat
riarcha Maximos IV. Saigh (patr. 1947- 
1967), ktorý na koncile reprezentoval 
nielen svoju cirkev, ale často hovoril aj 
v záujme „neprítomného brata“ - pravo
slávnej cirkvi. Apeloval na väčšiu otvore
nosť a akceptovanie tradícií východných 
cirkví, najmä v oblasti ekleziológie. Boli 
to teológovia melchitskej cirkvi, ktorí

výrazne ovplyvnili najmä dekréty o eku- 
menizme (Unitatis redintegratio) a o vý
chodných katolíckych cirkvách (Orienta
lium ecclesiarum). Tu sa žiada ešte 
spomenúť meno arcibiskupa Eliasa 
Zoghbyho, ktorý až dodnes stojí na čele 
ekumenických aktivít melchitských 
gréckokatolíkov.

22. novembra 1967 bol na antiochijský 
apoštolský stolec ustanovený Maximos V. 
Hakim. Narodil sa v roku 1908 v Egypte, 
teológiu vyštudoval v Jeruzaleme, kde bol 
aj r. 1930 vysvätený na kňaza. Jeho 
svätiteľom bol neskorší patriarcha Maxi
mos IV. (vtedy ešte arcibiskup mesta 
Týrus). Úspešne viedol patriarchálne 
kolégium v Káhire a založil významnú 
teologickú revue Le Lien (Puto). V roku 
1943 bol vysvätený na arcibiskupa Akry, 
Hailý, Nazareta a celej Galiley.

V r. 1948 bol vyhlásený nezávislý 
židovský štát Izrael, čo malo za následok 
viac ako rok trvajúci vojnový konflikt 
s okolitými arabskými štátmi. Z územia 
Palestíny v tom čase utieklo viac ako 
milión Arabov, najmä do Libanonu. 
Maximos V, vtedy ešte arcibiskup, bol 
jedným z prvých, ktorí zorganizovali 
hum anitárnu pomoc pre utečencov. 
Pomoc sa preukazovala všetkým bez 
rozdielu náboženskej príslušnosti. Druhé 
bolestivé krviprelievanie v roku 1967 (tzv. 
Šesťdňová vojna) vyhnalo z domovov 
ďalších asi 600 tisíc palestínskych Arabov, 
tak kresťanov ako moslimov. Ich úto

čiskom sa čoraz častejšie stávali 
nielen okolité arabské štáty, ale aj 
Južná a Severná Amerika, Austrália 
a západná Európa. Okrem toho 
kresťania v silne islamských kraji
nách často nenachádzali slobodu pre 
prežívanie svojej viery, čo ešte umoc
nilo ich migráciu. A tak paradoxne 
žije dnes v diaspóre viac melchit
ských gréckokatolíkov ako na Blíz
kom Východe, najviac ich je v Brazílii 
(podľa niektorých štatistík až mi-

I  lión), v USA, Argentíne, Venezuele, 
5 Austrálii a Kanade. Práve patriarcha 

Maximos V kládol veľký dôraz na 
pastoráciu veriacich v diaspóre, 
zriadil pre nich viacero biskupstiev 
po celom svete. Na Blízkom Východe 
žije cez šesťstotisíc gréckokatolíkov, 

M väčšina z nich v Libanone; je to 
f  druhé najväčšie katolícke spoločen- 
' stvo v tejto oblasti (po maronitoch). 

Vo Svätej zemi je to dokonca najsil
nejšia kresťanská kom unita, no 
nedoriešená územná a politická 
otázka Palestínskeho štátu a pokra
čujúce nepokoje často vedú k tomu, 
že kresťania krajinu opúšťajú.

V roku 1995 rozbehli gréckokatolíci 
v antiochijskom patriarcháte velkú 

ekumenickú iniciatívu na znovuzjednotenie 
s gréckopravoslávnym patriarchátom. 
Pravoslávni na túto iniciatívu zareagovali 
pozitívne a dnes sú tieto dve cirkvi nepo
chybne na čele podobných snažení. Obno
venie jednoty si stanovil za jednu z osob
ných priorít aj nový patriarcha Gregor D3. 
Laham, ktorý bol zvolený a ustanovený 29. 
novembra minulého roku. Jeho životopis 
bol uverejnený v Slove č. 6.

Cesta, ktorou Pán viedol v histórii 
melchitskú cirkev, nebola veru ľahká. 
Tento strmý a kľukatý chodníček je 
lemovaný hrobmi premnohých muče
níkov a vyznavačov. Jej poslanie bolo a je 
prorocké - hlásať a uskutočňovať jednotu 
východných a západných kresťanov, byť 
svedectvom pokoja, lásky a odpustenia na 
miestach, kde zbrane neutíchajú, sprítom
ňovať Krista na miestach, kde kresťania 
tvoria často úplnú menšinu. Prežila obdo
bie silnej latinizácie, a tak si vie možno 
lepšie vážiť svoju vlastnú identitu. Prežila 
viacero rozdelení, a preto silnejšie chápe 
potrebu jednoty. V mnohom nám môže 
byť vzorom a zároveň výzvou zamyslieť 
sa nad sebou, či naše spory nie sú mali
cherné a bezvýznamné. Môže nás naučiť 
vážiť si podmienky, v ktorých naša cirkev 
existuje. A zároveň nás môže povzbudiť 
k modlitbe za bratov - gréckokatolíkov, 
ktorí žijú v neporovnateľne ťažších pod
mienkach.

Andrej Škoviera 
Snímky: archív redakcie
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C'm, v púšte nanovo objavené

Ako sa stať mníchom
Abba Mojžiš sa pýtal abbu Silvána: „Môže 

človek každý deň položiť nový základ?“ Starec 
odpovedal: „Ak sa bude usilovať, môže položiť 
nový základ v každom okamihu.“

Jeden z bratov sa opýtal otca Izidora, kňaza 
skítu: „Prečo majú démoni z teba taký strach?“ 
Starec odpovedal: „Odkedy som sa stal 
mníchom, vždy som sa snažil nedovoliť hnevu 
vyrásť až do výšky mojich úst.“

Abba Ján povedal: „Mníšstvo je drina. 
Mních sa namáha vo všetkom, čo robí. To je 
to, čo je mních.“

Jedného dňa povedal abba Mojžiš bratovi 
Zachariášovi: „Povedz mi, čo mám robiť?“ Pri 
tých slovách sa brat hodil na zem k starcovým 
nohám a povedal: „Mňa sa pýtaš, otče?“ Starec 
mu povedal: „Ver mi, Zachariáš, syn môj, videl 
som Svätého Ducha zostupovať na teba a od
vtedy som nútený pýtať sa teba .“ Vtedy 
Zachariáš sňal z hlavy kapucňu, hodil šiju pod 
nohy a začal po nej dupať, vraviac: „Človek, 
ktoiý nenechá jednať so sebou takto, sa nemôže 
stať mníchom.“

V Kelliách bol starec nazývaný Apollo. Ak 
niekto prišiel, aby spolu urobili nejakú prácu, 
pustil sa do nej s radosťou a hovoril: „Dnes 
idem pracovať s Kristom na spáse svojej duše, 
lebo to je odmena, ktorú dáva.“

Amma Teodora povedala, že učiteľovi musí 
byť cudzia túžba po nadvláde, ľudská sláva 
a pýcha. Nik ho nesmie dokázať obalamutiť 
lichotením alebo oslepiť darmi, ani dobyť cez 
žalúdok alebo ho prinútiť hnevom. Musí byť 
trpezlivý, mierny a taký pokorný, ako je to len 
možné. Musí byť spoľahlivý, nestranný, plný 
súcitu a milovník duší.

0 spoločnom živote
Amma Synklitika povedala: „Musíme s roz

vahou spravovať svoje duše a zotrvávať v spo
ločenstve, nesledovať svoju vôľu a nehľadať svoj 
prospech. Sme ako vyhnanci, boli sme odlúčení 
od vecí tohto sveta a odovzdali sme sa v jednej 
viere jedinému Otcovi. Nepotrebujeme nič 
z toho, čo sme zanechali. Mali sme dobré meno 
a hojnosť jedla, tu máme málo jedla a málo 
čohokoľvek iného.“

Abba Anton povedal: „Náš život a naša smrť 
sú medzi našimi blížnymi. Ak získame brata, 
získali sme Boha, ak pohoršíme brata, zhrešili 
sme proti Kristovi.“

-int-

Starý zákon v rukách krestána
D á m  m  m á  s rd c e  i  m á lia  M i .

Východiskovým bodom dnešnej 
úvahy bude úryvok z Knihy proroka 
Ezechiela.

„Pán prehovoril ku mne takto: 
«Syn človeka, Izraelov dom býval na 
svojej pôde, ale poškvrnil ju  svojimi 
cestami a svojimi činmi. Ako m e
sačná nečistota boli predo mnou ich 
cesty. Vtedy som vylial na nich svoj 
hnev pre krv, ktorú vylievah v krajine 
a poškvrnili ju  svojimi modlami. 
I  rozhádzal som ich medzi národy, 
rozosiali sa po krajinách; podľa ich 
ciest a podľa ich skutkov som ich 
súdil. Tak sa dostali k  národom. Kde 
prišli, znesväcovali moje meno, lebo 
sa o nich hovorilo: «To je Pánov ľud, 
ale vytiahli z  jeho krajiny.» I  zľutoval 
som sa pre svoje sväté meno, ktoré 
synovia Izraela znesväcovali u náro
dov, ku ktorým prišli. Preto povedz 
Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán,

Jahve: Nie kvôli vám budem konať, 
dom Izraela, ale pre svoje sväté 
meno, ktoré ste znesväcovali u náro
dov.; ku ktorým ste prišli. Posvätím 
svoje veľké meno, znesväcované u ná
rodov, ktoré ste znesväcovali upro
stred nich; i budú národy vedieť, že 
ja som Pán - hovorí Pán, Jahve, - keď 
na vás pred ich očami ukážem, že 
som svätý. I  vezmem vás z  národov 
a pozbieram vás zo všetkých krajín 
a zavediem vás na vlastnú pôdu. 
Potom budem na vás kropiť čistú 
vodu, že sa očistíte; od všetkých 
vašich škvŕn a od všetkých vašich 
modiel vás očistím. A  dám vám nové 
srdce a nového ducha vložím do vás; 
odstránim z  vášho tela kamenné 
srdce a dám vám srdce z  mäsa. 
Svojho ducha vložím do vášho 
vnútra a spôsobím, že budete kráčať 
podľa mojich nariadení, zachovávať
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moje \ýroky a pínií ich. Budete bývať 
v krajine, ktorú som dal vašim otcom, 
a budete mojím ľudom a ja budem vaším 
Bohom“ (Ez 36, 16-28).

Toto je jedna z najradostnejších správ 
Starého zákona. Prizrime sa jej bližšie. 
Najprv si všimnime rozdiel medzi člove
kom a Bohom. Medzi tým, čoho sme 
schopní my, a čo chce a môže uskutočniť 
v nás Boh. Znova tu máme potvrdenú tú 
pesimistickú diagnózu ľudského srdca, 
o ktorej sme hovorili naposledy. Izrael, 
napriek tak úžasnému svetlu, akým bolo 
ustavične znejúce Božie slovo v jeho deji
nách, napriek Zmluve a Zákonu, nezme
nil svoje zvrátené srdce. Ako mesačná 
nečistota boli predo mnou ich cesty... krv, 
ktorú vylievali v krajine a poškvrnili ju  
svojimi modlami... Kde prišli, znesvä
covali moje meno. Ak bol takýto Izrael, 
čo povedať o celom ľudskom pokolení? 
Je veľmi dôležité, aby každý človek poznal 
svoju skutočnú situáciu a možnosti, čo 
sa týka života v naozajstnej láske. Pretože 
ak je to pred ním skryté a on sa považuje 
za slušného a dobrého človeka pred 
Bohom, pripisujúc svoju morálnu bez
úhonnosť svojmu charakteru a úsiliu, 
nikdy nepochopí, načo mu má slúžiť 
Kristus a z čoho by ho mal vykúpiť. Evan
jelium sa preň nikdy nestane Radostnou 
zvesťou. Ale ak sa naopak, osvietení 
Božím svetlom, ktoré zbavuje lži o nás 
samých spoznáme v obraze hriešneho 
Izraela, ako ho opísal Ezechiel, vtedy sa 
naše srdce naplní radosťou, čo s nami 
chce Boh urobiť. Jeho odpoveďou na naše 
hneehy totiž nie je trest, hoci by sa nám 
to zdalo logické. Boh nás chce zachrániť 
a urobiť skutočne šťastnými! „Nie kvôli 
vám budem konať, hovorí najprv, t.j. vo 
vás niet ničoho, čo by ma nútilo konať vo 
váš prospech. Vašu spásu vonkoncom 
nemôžete pripisovať sebe, je mojím da
rom, „ale pre svoje sväté meno“. Meno je 
synonymom Boha. V ňom, iba v ňom je 
dôvod, pre ktorý sa Boh k nám sklonil.

Potom Ezechiel predostrie Boží plán: 
„Vezmem vás z  národov a pozbieram vás 
zo všetkých krajín a zavediem vás na 
vlastnú pôdu. Potom budem na vás kropiť 
čistú vodu, že sa očistíte. “ Izrael 6. sto
ročia pred Kristom, prvý adresát týchto 
slov, je vtedy rozprášený mimo svojej 
vlasti, v babylonskom zajatí. Ale Boh sľu
buje všetko priviesť do pôvodného stavu. 
„Pokropiť čistou vodou“ znamenalo pre 
Izraelitov prejsť rituálnym očisťovaním, 
ako o ňom hovorí 19. kapitola Knihy 
Numeri. Tento obrad vykonával kňaz 
a odstraňoval vnútornú prekážku Žida, 
aby sa mohol zúčastniť na Božom kulte. 
Táto časť proroctva, vtedy chápaná do
slovne, stala sa pre nás predobrazom. Prví 
kresťania počúvajúc slová prísľubu, že 
Boh zjednotí Izraela vo svojej zemi, že ho

umyje čistou vodou, videli v ňom vyplne
nie toho, čo Boh učinil v Kristovi: zjed
notil ľudstvo v Cirkvi a zmyl jeho hriechy 
vo vodách krstu. Po texte, ktorý opisuje 
časné vykúpeme Izraela, vykúpenie, ktoré 
sa v takom rozsahu nikdy neuskutočnilo, 
vynára sa nám iné vykúpenie: vnútorné 
a radikálne, ničiace korene všetkého ne
šťastia, ktoré postihlo Izrael. O tomto 
vnútornom a radikálnom vyslobodení 
hovorí aj ďalší text: „Dám vám nové srdce 
a nového ducha vložím do vás; odstránim 
z  vášho tela kamenné srdce a dám vám 
srdce z  mäsa. Svojho ducha vložím do 
vášho vnútra a spôsobím, že budete 
kráčať podľa mojich nariadení, zachová
vať moje výroky a plniť ich. Budete bývať 
v krajine, ktorú som dal vašim otcom, 
a budete mojím ľudom a ja budem vaším 
Bohom Posledná veta sa nazýva formu
lou zmluvy: Ja tvojím Bohom - ty mojím 
ľudom. Boh obnoví zmluvu, ktorá bola 
zničená. Ale nie tak ako tú na Sinaji. Tá 
bola uzavretá na kamenných tabuliach 
prikázaní a nedávala 
vnútornú silu k jej za
chovaniu. Človek sa iba 
utvrdil, že má kamenné 
a vierolomne srdce. Aby 
sa v tejto novej zmluve 
situácia nezopakovala,
Boh sľubuje, že on bude 
konať v samej podstate 
človeka, kde vykoná nut
nú operáciu. Kamenné 
srdce, s ktorým sa každý 
z nás rodí, odstráni a na
hradí ho srdcom z mäsa, 
t.j. srdcom živým, schopným milovať. 
Hnacou silou nového života, nových 
postojov, reakcií a konania bude Boží 
Duch: „Svojho ducha vložím do vášho 
vnútra a spôsobím, že budete kráčať 
podľa mojich nariadení, zachovávať moje 
výroky a plniť ich. “ Rozdávať lásku a 
milosrdenstvo, čo jediné nám dáva istotu, 
že plníme Božiu vôľu, sa od tej chvíle 
stáva možným. Človek, ktorý bol hrie
chom ochrnutý, stal sa Božou mocou 
zbavený svojho ochrnutia a môže kráčať.

Dobre si zapamätajme, že prorok 
prisľúbil velkú zmenu, ktorá sa uskutoční 
v existencii človeka a ľudstva. Prisľúbil 
naozajstnú revolúciu, väčšiu ako bola ko- 
pernikovská, ktorá zmení naše srdce. 
Nový zákon veľmi bohato opisuje, ako 
Boh v smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Kris
ta zrealizoval toto proroctvo. Spomeňme 
si na text Izaiáša, o ktorom sme rozmýš
ľali skôr: „Môj spravodlivý služobník 
ospravedlní mnohých. “ Čo to znamená? 
Ježiš nezahladil naše hriechy iba v tom 
zmysle, že by Bohu, svojou smrťou, pri
niesol obetu nekonečnej ceny a tým za ne 
zadosťučinil. Jeho vzkriesenie zasa nie je 
odmenou od Otca za vernosť až na smrť

iba pre neho. A nie je iba otvorením 
nebeskej brány pre nás, keď zomrieme. 
Jeho zmŕtvychvstanie je žriedlom nášho 
nového života už tu na zemi. Vzkriese
ného Krista ustanovil Boh Pánom. Svätý 
Pavol ho nazýva „oživujúcim Duchom“ 
(1 Kor 15, 45). To znamená, dal mu moc 
a vládu nad všetkým, v prvom rade nad 
chorým a kamenným srdcom človeka. 
Svätý Peter v turíčnej kázni hovorí: „Božia 
pravica ho povýšila a keď od Otca dostal 
prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, 
ako sami vidíte a počujete“ (Sk 2,33). Je
žiš Kristus vzkriesený je teda darcom 
Svätého Ducha, o ktorom hovoril Eze
chiel: „Svojho ducha vložím do vášho 
vnútra

To všetko sú nádherné prísľuby pre 
človeka, ktoré môžu celkom revolučne 
zmeniť jeho život, ak sa vo viere otvorí 
pre ohlasovanie Cirkvi, t.j., ak uverí, že 
vzkriesený Kristus môže zmeniť aj jeho 
život. Takto uskutočnená viera vydáva 
svedectvo o živom Bohu, o moci zmŕt

vychvstania jeho Syna, 
moci, ktorá nás postaví 
na nohy. Takto sa Eze- 
chielovo proroctvo jasne 
vzťahuje na časy Cirkvi. 
Ľudia, ktorí zažili vý
menu svojho srdca, do 
ktorých Boh vložil svoj
ho Ďucha, ktorí sa stali 
verní jeho zákonu v láske 
bez hraníc, to sú kres
ťania. A bodom privile
govaného uskutočnenia 
tohto proroctva, je krst. 

Krst sa v Novom zákone nazýva naro
dením z vody a z Ducha Svätého (Jn 3, 
5; Tit 3,5), novým stvorením (Gal 6,15). 
Tieto texty v dokonalej syntéze vyjadrujú 
to, čo povedal Ezechiel. Človek sa musí 
znova narodiť a to z Ducha Svätého, aby 
mohol žiť ako kresťan. To znamená v láske 
až na kríž, ako nám to ukázal Ježiš. 
Chcem však znova pripomenúť, že život 
v takej láske nie je výsledkom našej dobrej 
vôle, hoci ona má v tomto konaní ne- 
zastupiteľnú úlohu. Skôr než by naša vôľa 
mohla v tomto smere čokoľvek urobiť, 
musí vstúpiť do vôle Božej. On stvorí 
v našom vnútri novú skutočnosť, dá nám 
svojho Ducha a ten nás uschopm k také
muto životu.

A všetko toto o čom sme teraz hovorili, 
nie je iba pekná biblická teória. To sú 
fakty, ktoré sa v dejinách Cirkvi nespo
četne krát uskutočnili! Kresťanstvo,
o akom prorokoval Ezechiel, je skutoč
nosťou na tejto zemi. Rovnakú prirodze
nosť túži Boh tvoriť stále, aj v našich 
časoch. Pozýva každého z nás. Chceme 
aj my vojsť do tohto Božieho rozmeru 
kresťanstva?

Peter Rusnák
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Využívajte čas...
Istý človek, ktorý čakal na električku, 

videl na zemi sponku do vlasov. Zodvihol 
ju a začal rozmýšľať, či by sa drôt nedal 
aj inakšie ohnúť. Skúšal to všelijako, až 
z toho vznikla prvá kancelárska sponka 
na papier.

Týmto jednoduchým  príbehom  si 
možno vysvetliť, ako väčšina vynálezov 
bola nápadom „malých ľudí“, ktorých 
myslenie bolo velké. Ak človek vie využiť 
svoje schopnosti, dokáže urobiť veľa.

Podobenstvo o talentoch (Mt 25, 14- 
30) nám hovorí, že tak je to aj s Božím 
kráľovstvom. Istý človek, ktorý sa chystal 
na cestu, zveril svoj majetok sluhom. Jed
nému dal päť talentov, druhému dva, ďal
šiemu jeden. Každému dal podľa jeho 
schopností, aby s nimi hospodárili. Po
tom odcestoval.

Boh aj nám takto rozdal talenty. Kaž
dému podľa jeho schopností. A žiada 
z toho aj vyúčtovanie. Od nikoho nežiada 
nespravodlivo mnoho. Naopak, od kaž
dého bude žiadať rôzny výsledok, podľa 
jeho možnosti, podľa veku, zdravia, stavu, 
povolania. Až príde na konci vekov - teda 
po dlhom čase - každému odplatí podľa 
jeho skutkov.

V podobenstve sa hovorí, že ten človek, 
čo rozdal majetok, pri svojom príchode 
pochválil prvého i druhého, lebo získali 
raz toľko, než dostali. Aj keď nie rovnako, 
ale podľa svojich schopností získali raz 
toľko. Tretieho nepochválil, lebo bol lenivý 
a vrátil len toľko, čo dostal. Nemal ani 
snahu získať viac.

Tak bude aj pri konečnom účtovaní pri 
druhom príchode Božieho Syna na svet. 
Boh nebude merať podľa toho, čo kto 
dostal, ale kolko dobrej vôle vložil do 
svojej práce. Často bude stačiť dobrá 
a usilovná vôľa, než vonkajší úspech.

Všetci ľudia majú povinnosť pracovať 
na svojej prirodzenej úlohe i na svojej 
spáse. Každé miesto či postavenie - nech 
by bolo akokolVek malé - má v Božom 
pláne svoje miesto a zmysel. Z podo
benstva je tu veľmi vážne varovanie pred 
ľahkomyseľnosťou a vyčkávaním: Akosi to 
len bude! „Lebo každému, kto má, ešte 
sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, 
tomu sa vezme aj to, čo m á“ (Mt 25,29).

To znamená, že nemožno len čakať na 
príchod Božieho kráľovstva, ale tu treba 
čosi pre svoju spásu urobiť, podniknúť. 
Ukázať dobrú vôľu... Mýtnik z evanjelia 
vyliezol na strom, aby videl Ježiša. Do
konca nahradil štvornásobne všetko 
tomu, komu spôsobil škodu (Lk 19,1-10).

Kresťanský život nie je preto pohodl
ným čakaním alebo snívaním o Božom 
kráľovstve, ale vykupovaním času. „Využí
vajte čas..., pochopte, čo je Pánova vôľa“, 
píše sv. Pavol v Liste Efezanom (5, 16- 
17). „Náš čas je v Božích rukách“ (KKC 
2743).

Keď sa novinári pýtali Matky Terezy, 
ako treba pomôcť chudobným, odpo
vedala: „Dajte tak, aby vás to až bolelo. 
Teda nie zvyšky, ale to, že to až sami 
pocítite.“

Nezabúdajme preto ani my, že pred 
Bohom nemá cenu to, čo dostaneme, ale 
čo dáme my. Ani nezáleží, kolko toho 
dáme, čo urobíme, ale ako to urobíme,

s akou láskou to vykonáme. Pán Boh 
nepozerá na veľkosť a dôležitosť našich 
skutkov, ale na lásku, s akou sme ich 
vykonali. Ani to nerozhoduje, kto čím bol, 
ale kolko dobrého vykonal primerane 
svojim schopnostiam, svojim talentom.

Len usilovnému, ktorý vložil všetko do 
svojej práce, pre svoju spásu i spásu 
svojho blížneho, povie Pán pri konečnom 
účtovaní: „Správne, dobrý a verný sluha; 
bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad 
mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ 
(Mt 25, 23).

František Dancák
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S v ä t ý  k ň a z  a  m u č e n í k  G r e g o r  O s v i e t i i e i ,  
r i s k r p  V e ľ k é h o  A r m é n s k a  » r . se ptem ber)

Istý muž menom Anak, rodom Parťan 
zo vznešeného královského rodu Arsa- 
kidov, sa vroku 238 z poverenia perzského 
kráľa Artašira Sasaniana presťahoval 
z Perzie do Arménska, aby sa votrel do 
priazne tamojšieho kráľa Kosrova I., 
svojho príbuzného, a aby ho zavraždil. 
Keď po dvadsiatich rokoch uskutočnil 
svoj dobre premyslený plán, chytili ho 
a vyplnili na ňom rozkaz zomierajúceho 
panovníka, ktorý znel: zabiť kráľovraha
i celú jeho rodinu. Smrti však unikol Ana- 
kov maličký syn Gregor, ktorého včas 
previezla jeho pestúnka do kapadóckej 
Cézarey (dnes Turecko, vtedy súčasť 
Rímskej ríše), kde dostal dobrú kres
ťanskú výchovu. Ked Gregor dospel, istú 
kresťanku si zobral za manželku a mal 
s ňou dvoch synov: Vrťana a Aristaka. 
Neskôr sa prvý z nich stal kňazom, druhý 
pustovníkom.

Po manželkinej smrti sa Gregor dozve
del, že v rímskom vojsku slúži Kosrovov 
syn Trdat a vstúpil do jeho služieb, aby 
tak aspoň čiastočne odčinil hriech svojho 
otca. Trdat si Gregora veľmi obľúbil a po
stupne sa z nich stávali priatelia; nevedeli 
sa zhodnúť iba vo veciach náboženstva. 
Ked rímsky cisár Dioklecián (284 - 305) 
ako odmenu za víťazstvo nad Gótmi po
výšil Trdaťa za arménskeho kráľa, Gregor 
odišiel spolu s ním do Arménska.

Pri príležitosti svojho triumfálneho 
návratu do arménskeho hlavného mesta 
Vagaršapatu však pnniesol Trdat obety 
pohanským bohom, predovšetkým svoj
mu obľúbenému božstvu Anahit. Ked 
naliehal na Gregora, aby 
tiež obetoval bohom, on 
mu odpovedal, že ani 
v nebi ani na zemi niet 
Boha okrem Krista. Keď 
to Trdat počul, rozkázal 
Gregora mučiť. Zapchali 
mu ústa dreveným kolí
kom, aby nemohol pove
dať ani slovo, na krk mu 
priviazali kus kamennej 
soli (v Arménsku sa vyko
páva zo zeme) a na sedem 
dní ho zavesili dolu hla
vou. Na ôsmy deň ho bili 
palicami po celom tele 
a ďalších sedem dní ho

trápili, ešte stále visiaceho dolu hlavou, 
dymom z maštaľného hnoja zapáleného 
pod ním. Ked po tomto všetkom vybrali 
Gregorovi drevený kolík z úst, oslavoval 
Krista a vyzýval ľud, aby uveril v jediného 
pravého Boha. Potom mu natĺkli do 
chodidiel klince a nútili ho chodiť, no on 
spieval žalmy. Neskôr mu zvláštnymi 
nástrojmi ohýbali hlavu a do nosa mu 
vsypali soľ zmiešanú so sírou... Ešte ťažšie 
útrapy sa začali preňho vtedy, ked ktosi 
z kniežat vyzradil Trdatovi, že Gregor je 
Anakov syn. Celkovo podstúpil Gregor 
dvanásť rozličných typov mučení, ale 
nezaprel svoju vieru. V roku 287 Trdat 
prikázal obliať Gregora horúcim olovom 
a usmrtiť ho vhodením do jamy Kor Vi- 
rap, nachádzajúcej sa pod vrchom Ararat. 
Táto jama, určená pre zločincov odsú
dených na smrť, naháňala všetkým hrôzu. 
Bola totiž plná blata, ľudských kostí, 
škorpiónov a jedovatých hadov. Trdat už 
dávno prestal na Gregora myslieť, pretože 
ho považoval za mŕtveho. Viedol viaceré 
víťazné vojny a rozpútal veľké prenasle
dovanie kresťanov. Avšak z Božej milosti 
prežil Gregor v spomínanej jame viac ako 
trinásť rokov, pričom mu istá vdova nosila 
jedlo a spúšťala mu ho dolu do jamy.

Vtedy však, po mimoriadne krutom 
umučení tridsiatich piatich Bohu zasvä
tených žien, Trdat ťažko ochorel a posadli 
ho nečistí duchovia. Myslel si o sebe, že 
je diviakom, ba niekedy sa naňho naozaj 
menil (podobne ako kedysi kráľNabucho- 
donozor - Dan 4,30), chodil po lese, trhal 
si šaty a hrýzol vlastné telo. Vtedy mala

Trdatova sestra Kosrovidukta sen. podľa 
ktorého môže jej brata uzdraviť jedine 
Gregor. Povedala to ľudu a poslala mužov 
k jame Kor Virap, aby ho priviedli. Na 
úžas všetkých naozaj našli Gregora ži
vého. Bol síce telom veľmi zoslabnutý 
a ubiedený, ale duchom pevný a silný. 
Keď ho priviedli ku kráľovi, ten padol pred 
Gregorom na zem a vyznal: „Tvoj Boh je 
mojím Bohom a tvoje náboženstvo je 
mojím náboženstvom.“ Vtedy Gregor 
prikázal zozbierať pozostatky tridsiatich 
piatich svätých mučeníc a postaviť na ich 
počesť kresťanský chrám. Keď doň vo
viedol posadnutého kráľa a vyzval ho 
k modlitbe, Trdat vyzdravel a dal sa 
pokrstiť on, celý jeho dom i všetok armén
sky národ. To bol začiatok celkom novej 
epochy v jeho dejinách. Kráľ Trdat poslal 
Gregora k cézarejskému biskupovi Leon- 
tiovi, aby ho vysvätil na biskupa. Po 
návrate sa stal prvým arménskym katho- 
likom (katholikosje označenie patriarchu 
spravujúceho územia mimo Rímskej ríše), 
chodil z mesta do mesta, ustanovoval 
kňazov, staval školy a obrátil celý armén
sky národ ku Kristovi. Arménsko sa do
konca stalo prvým štátom sveta s kresťan
stvom ako štátnym náboženstvom. Gre
gor však nemálo prispel svojou prácou aj 
k pokresťančeniu dnešného Gruzínska 
a Karabachu (Azerbajdžanu).

Gregor si vyvolil na základe Kristovho 
zjavenia v roku 303 za svoje sídlo Ečmia- 
dzin, kde dal postaviť katedrálu Zostú
penia Svätého Ducha. Vo funkcii armén
skeho katholika zotrval do roku 325, keď 

ho nahradil jeho syn Aristak, 
účastník Prvého nicejského sne
mu. Gregor sám sa uchýlil ako 
pustovník na vrch Manyea 
a tam zomrel v roku 335.

Prosme vo svojich modlitbách 
svätého Gregora Osvietiteľa, aby 
vyprosil arménskemu národu, ale 
aj nám všetkým, pevnosť vo viere 
a obetavosť pri ohlasovaní Kris
tovej blahozvesti. Prosme ho tiež, 
aby pomohol Svätému otcovi 
Jánovi Pavlovi II. pri jeho plá
novanej apoštolskej ceste do tejto 
prastarej krajiny.

Marcel Gajdoš
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Otec Emil ml. sa narodil dňa 14.6.1947 
v Závadke, okres Spišská Nová Ves, ako 
tretie dieťa gréckokatolíckeho kňaza o. Emi
la Zorvana st. Ešte ako malý chlapec bol 
s rodinou vyvezený do severných Čiech, 
nakolko jeho otec nesúhlasil s prestupom 
do pravoslávnej cirkvi. Keď mu v roku 1960 
zomrela matka, vrátili sa na Slovensko, do 
Bratislavy.

Po ukončení strednej školy začal štúdiá 
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne 
v odbore záhradná architektúra. Tento jeho 
vzťah k prírode je badať na všetkých far
nostiach, kde pôsobil. V roku 1968, po 
absolvovaní štyroch semestrov, ho potešila 
správa o obnovení činnosti gréckokatolíckej 
cirkvi. Rozhodol sa zanechať doterajšie 
štúdiá a medzi prvými gréckokatolíkmi sa 
prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú 
fakultu UK v Bratislave. Štúdium ukončil 
v roku 1973 absolutóriom. Vtom istom 
roku prijal sviatosť manželstva s Klárou 
Molčanyiovou, dcérou gréckokatolíckeho 
kňaza Jozefa Molčanyiho.

Dňa 10. 6. 1973 prijal z rúk vladyku 
Vasiľa Hopku sviatosť kňazstva. Po veľkých 
problémoch, keď mu štyri mesiace nebol 
vydaný štátny súhlas, bol poslaný na fara 
do Rafajoviec. Tam s láskou pôsobil tri a pol 
roka ako kňaz a narodili sa mu prvé tri deti.
V januári 1979 bol preložený do farnosti 
Poša, na miesto svojho otca. V tejto farnosti 
účinkoval necelých desať rokov a postavil

tu, aj napriek nesúhlasu štátnych orgánov, 
novú farskú budovu. V Poši sa mu narodilo 
ďalších šesť detí.

So svojou veľkou rodinou bol v roku 
1988 preložený do Michaloviec, kde mu 
hneď v prvý rok zomrela dcéra. Pán mu však
o tri roky požehnal ďalšiu dcéra. Počas ro
kov svojej pastorácie v tejto farnosti sa sta
ral o gréckokatolíckych veriacich nielen 
z mesta, ale i zo širokého okolia Micha
loviec. Za jeho pôsobenia sa dokončila 
vonkajšia rekonštrukcia chrámu, v areáli 
chrámu sa postavilo pódium na slávenie sv. 
liturgií a začala sa výstavba pastoračnej 
budovy.

Za najdôležitejšiu úlohu kňaza o. Emil 
vždy považoval prácu na raste duchovného 
života veriacich, a preto podporoval aktivity 
mládeže, detský a mládežnícky zbor, 
organizoval pre nich výlety, stal sa otcom 
myšlienky stretnutí gréckokatolíckej mlá
deže, ktoré sú už desať rokov požehnaním 
pre našu cirkev. Bol otcom mnohých 
povolám do kňazského a rehoľného života 
a vzorom pre mnohé manželstvá.

V roku 1991 stál pri obnovení činnosti 
Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalov
ciach, stal sa členom predsedníctva a jeho 
zakladajúcim členom. Rovnako sa zaslúžil
o prinavrátenie chrámu Sv. Ducha otcov 
redemptoristov od pravoslávnej cirkvi.

Jeho srdcovou záležitosťou bolo bo
hatstvo, ktoré sa ukrýva v spiritualite, ob
rade a liturgii našej cirkvi. Bol menovaný 
za predsedu liturgickej komisie. Za jeho 
pôsobenia sa začala liturgická obnova našej 
cirkvi, bol jedným z autorov nového pre
kladu slovenského liturgikona. Spolupraco
val taktiež na prekladoch a vydaniach 
mnohých ďalších liturgických textov. Po 
vzniku exarchátu naďalej pracoval ako člen 
liturgickej komisie.

Bol zakladateľom a redaktorom ča
sopisu Logos, kde mal svoju stálu rubriku
o liturgii. Svojimi poučnými slovami 
prispieval aj do nášho časopisu. Spolu
pracoval na záverečnej úprave a vydaní 
prvého slovenského Evanjeliára a mnoho 
jeho projektov zostalo rozpracovaných 
v poznámkach a rukopisoch.

Počas svojho kňazského života bol 
mnohokrát exercitátorom a prednášateľom 
na rôznych cirkevných podujatiach. Ne
staral sa iba o mládež, ale aj o strednú 
a staršiu generáciu. V Michalovciach inicio

val v/nik neokatechumenátnych spoločen
stiev a organizoval pravidelné stretnutia 
gréckokatolíckej inteligencie. Podporoval 
akékolVek aktivity týkajúce sa našej tradície; 
napr. ikonopiscov, zborové spevy, kantorské 
kurzy...

V tejto činnosti pokračoval aj v roku 
1998, po ustanovení za farára do Dvoria
nok. Tu sa na želanie vladyku Milana veno
val najmä tvorbe a publikovaniu rôznych 
liturgických článkov a práci v liturgickej ko
misii. Na túto prácu využíval mnohé vedo
mosti načerpané z literatúry a praxe a zo 
študijného pobytu v Ríme. Vo farnosti sa 
začal s veriacimi stretávať nad Božím Slo
vom na tzv. biblických školách. Ako bolo 
pre neho charakteristické, aj tu bol pre všet
kých hlavne starostlivým a láskavým otcom.

Pred dvoma rokmi sa mu náhle zhoršil 
zdravotný stav, keď prekonal prvý infarkt. 
Napriek tomu nevedel poľaviť zo svojho 
kňazského zápalu. Naďalej sa celým srdcom 
zapájal do každej činnosti pre budovanie 
cirkvi a spásu duší. Pred niekolkými týžd
ňami sa mu zdravotný stav zhoršil, bol 
hospitalizovaný pre ďalší prekonaný infarkt. 
Počas doliečovania dostal náhle tretí in
farkt, čo jeho dobré srdce nevydržalo. 
Napriek úsiliu lekárov zomrel dňa 17. 8. 
2001, v skorých ranných hodinách.

Nech mu Pán udelí blažený pokoj 
a večnú pamiatku!

POĎAKOVANIE
Keďže otec Emil odišiel naozaj náhle, 

mnohí sa s ním nestihli rozlúčiť. Ja som ho 
stretol na Bystrej, kde som mu pripomenul 
úvodník, ktorýpráve pripravoval. Vôbec na 
mňa nepôsobil ako človek, ktorý sa chystá 
za hranicu známeho sveta. Chcem mu 
poďakovať za všetko, čo odkryl v mojom 
vnútri. Za vzor kňazstva, moje povolanie
i povzbudivé slová v ťažkých chvíľach 
života. Ďakujem mu za to, že ma prijal za 
svoje ďalšie dieťa, za svojho syna. Verím, že 
na základ, ktorý vo mne, ako aj v mnohých 
ďalších kňazoch a rehoľných bratoch či 
sestrách, postavím nádhernú stavbu na jeho 
pamiatku. Pre mňa otec Emil bude žiť 
naďalej.

CHRISTOS VOSKRESE!

Juraj Gradoš, šéfredaktor 
(Životopis použitý z  nekrológu 

čítaného počas pohrebu.)
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Za otcom ‘Emilom Zorvanom

^^^ífuieí nám vzácny í$az,
hlavu sklonil akg pšeničný ¡{¡os,
jeho zhasnutý život, iste prinesie bohatú úrodu,
f  e tých, čo kráčajú podlá slov z  jeho prúdu,

llž nezazvučí Vaše prívetivé síiovo v  chráme v  ‘Dvoriankach, 
zostane všaí{žiť živé v živých spomienkach.
‘Boh obdaril Vás darom dobrého, milého pastiera, 
nám dnes z  našich očú a tvárí slzy stiera.

'Dôrazne oral a sial, zamiloval si Vás ‘Dvorianky, 
nech ‘Božie slovo ním zasiate zúrodia vaše polianky, 
on síce odišiel, ale jeho vypovedané slová zostanú tužiť  
v snahe našu myseľ pretvoriť.

“Kňaz milý a ¡{nášmu drobnému (údu pozorný, 
vrúcnymi slovami ste boli ({nemu ohľaduplný, 
z Vašej odvahy čerpalo silu neok{atechumenátne hnutie, 
z  Vašej nehy vytváralo svojich sietí prútie.

9{eo((atecfumienát bol časťou Vášho programu,
Tre mnohých novým rozhodnutím a životného zlomu,
Cez Vás nachádzali svojho milosrdného ‘Boha,
Vaším pričinením pokfakfa. pred 9{ím ich noha!

Äk@ nebeský hlas sa vznášali Vaše slová, 
akoby ich priam hlásala nebeský, obloha 
vo farskom centre vo Vranove,
¡{de Boží hid sa zamiloval vo Vašom slove,
ÍQore znelo, otče, z  Vašich úst 
a veriaci a steny centra ho prijímad ako šum a šústl

Osireli i chrámy, osireli centrá, 
zostali iba horúce vedrá, 
no Božie slovo vznášal sa bude 
aJ{q letný vánokjv prúde.

Vred mnohými rokmi začínali ste v Toši, 
povzbudivé slová “Písma zanechali ste veriacim v  ich duši, 
zostali tužiť, tvoriť i keď ste odišli 
a nové časy do Toše prišli

Blažený čas s Vami prežili Michalovce,
Vám otče, podarilo sa nájsť aj stratené ovce, 
svojej ubolenej Cirkvi dodávali ste nádej,
Všemohúci, do nej nás nadaľej zaodej!

Boli ste aj predsedom liturgický komisie, 
pre našu ubolenú Cirkev vytvárali ste nové vízie,

máte obrovský, zásluhu na transformovaní Božskej liturgie 
do slovenčiny,
do našej (ubozvučnej spisovnej slovenčiny.

Odkaz sv. Cyrila a Metoda ste niesli vo svojom vedomí 
a v  srdci,
preto Váš vzťah ¡{byzantskému obradu bol tak^nesmieme 
Vrúci,
Spodku sv. Cyrila a Metoda pomáhali ste tvoriť, budovať a žiť 
a svojou prácou odkaz cyrílometodský mphtiť!

Otec “Emil, pred tvárou Všemohúceho proste za svoj Boží 
(úd,
aby Všemohúci dožičil našej Cirkvi kjúd,
aby žehnal je j práci a námahe,
aby prinášala s pokorou obetu ¡{Jeho velebe!

‘Pane, prijmi svcjho verného ¡{ňaza ‘Emila 
na svoju nebeský, hostinu,
bohato rozdával ‘Teba i sám seba pre ludský rodinu, 
nezabudni na jeho osirelú rodinu, 
stoj pri nich v kgždú hodinu!

Boží lud celého Zemplína 
v otcovi ‘Emilovi strácaš oddaného syna, 
naša ubolená Cirkev strácaš v ňom vzorného ¡{ňaza, 
dúfame, že budeš napĺňať odkaz tohto oddaného ¡{ňaza!

Spasitelu sveta, spas jeho dušu, 
prijmi ho v  svojom nebeský ríšu, 
on celým svojím žitím  pracoval pre “Teba a nebeský vlasť, 

jeho Cirkvi požehnaj a pomôž rásť!

On za Tvoju Cirkev pracoval kgždý deň, 
rozdával sa, boril a obetoval sa preň, 
dopomôžjeho duši žiť v  pokoji v  nebeskom stánku, 
podobne ako denne pracoval v  chráme pri BohostánJ{u!

írtla, odišiel od nás vzácny kňaz, 
jeho drahé slová vánol{všal{neodnesie z  nás, 
zostarnú v našich srdciach a vo vedomí žiť, 
v  snahe svet tento Bohom pretvoriť!

2 ¡{edste odišli z  chrámu, predsa v  ňom zostanete, 
pod klenbami chrámu vznášať sa budete, 
z  nebies na Boží lud budete dozerať, 
svojimi modlitbami budete nadalej siať i orať!

"Rodné zem Zemplína, pomôž otcovi Emilovi Jeho sen sniť, 
našu myseľ pretvárať a v  našich spomienkach žiť!

Jevín Róbert
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Stretnutie gréckokatolíckej mládeže

Bisim  2001
V dňoch 30. júla -  17. augusta 2001 

sa v priestoroch rekreačného strediska 
MH Bystrá uskutočnil už desiaty ročník

Večerné uvolnenie pri diskotéke.

Stretnutia gréckokatolíckej mládeže. 
Mottom tohtoročného stretnutia bol citát 
z Lukášovho evanjelia: „Kto chce ísť za 
mnou nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje m a“ (Lk 9, 23).

M ladí ľudia z rôznych kútov Slo
venska, niektorí po desiaty, iní po prvýkrát 
prišli, aby na pár dní vytvorili spolo
čenstvo, načúvali Božiemu Slovu a na
brali novú silu k vydávaniu svedectva
o Kristovi. Na tomto jubilejnom, desia
tom stretnutí, ktoré bolo po prvýkrát 
rozdelené do štyroch turnusov, sa zišlo 
približne tisíc účastníkov.

Prvé dva turnusy od 30. 7. -  2. 8. 2001 
(9 -  10 rokov) a od 3. 8. -  6. 8. 2001 (11- 
13 rokov) boli svojím programom zame
rané práve pre túto vekovú kategóriu. 
Mladší účastníci tohtoročného stretnutia 
sa v skupinkách spolu so svojimi animá- 
tormi zaoberali tým, ako byť bránou pre 
Krista a tým, či je dôležitejšie byť dobrým 
alebo mať veľa hm otných vecí. Ich 
konečné rozhodnutia a výsledky práce 
v skupinke dali na papier, a tak stromy 
areálu zdobili plagáty s ich výtvormi.

Spoznávate sa? (Účastníci II. turnusu v karnevalových maskách.).

moch, zvieratách, či to, ako sa viažu uzly 
alebo zakladá oheň. Večer zase patril 
karnevalu a diskotéke. Deti sa opäť 
rozhodli odovzdať svoje životy Ježišovi 
a konať z lásky k nemu dobré skutky, ktoré 
boli na Bystrej odmenené farebným 
srdiečkom, a to nielen raz v roku, na 
Bystrej, ale pokračovať v tom aj vo 
svojich farnostiach a rodinách.

Ďalšie dva turnusy, ktoré sa usku
točnili v dňoch 6. 8. -  10. 8. 2001 (17 
a viac rokov) a 13. 8. -  17. 8. 2001 (14 -  
16 rokov) boli určené študujúcej i pra
cujúcej mládeži, ktorá hľadá odpovede na 
to, ako žiť v dnešnom svete svoju vieru, 
ktorá sa chce nechať Cirkvou, ako dobrou 
Matkou, poučiť a tiež objaviť krásu svojho 
obradu. Keďže ústrednou myšlienkou 
celého stretnutia bol kríž, prvý deň sa 
mládež spolu so svojimi animátormi 
a kňazmi zaoberala témou utrpenia. Ako 
príklad a obraz trpiaceho človeka slúžila 
postava starozákonného Jóba, ktorému 
sa práve v utrpení dal Boh skutočne 
spoznať. Druhý deň sa niesol v znamení 
kríža, kedy všetci účastníci rozmýšľali nad 
zmyslom svojich osobných krížov, tých, 
ktoré teraz nesú, ale snažili sa tiež vo

Samozrejme, že okrem duchovného 
programu sa mali možnosť zapojiť do 
rôznych hier, uskutočnila sa aj športová

olympiáda, náučný chodník, kde sa mohli 
dozvedieť niečo nové o ikonách, stro
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nás povzbudiť. Program tohtoročného 
stretnutia obohatila svojím koncertom aj 
skupina Chaldea, ktorá vznikla pri 
Trebišovskom cirkevnom gymnáziu sv. 
Jána Krstiteľa a môže sa pochváliť 
dvojnásobným víťazstvom na festivale 
gréckokatolíckych zborov „Fest“. Viacerí 
sme boli očarení, nielen nádhernými 
hlasmi, ktoré spievajú na Božiu chválu, 
ale aj skromnosťou jednotlivých členov, 
z ktorých väčšina patrí k dlhoročným 
účastníkom „Bystrej“. Každý večer sme 
mohli v tzv. „Ozvenách“ prežívať Boží 
dotyk, ked niektorí našli odvahu a prišli 
svedčiť o tom, ako sa Boh prejavil v ich 
životoch. Tieto svedectvá boli výzvou pre 
všetkých, aby sa nebáli zveriť celý svoj 
život do Božích rúk a vstúpiť do jeho vôle.

svojich dejinách objaviť kríže, ktoré im 
Boh už oslávil. Veľmi oslovujúcimi boli 
plagáty na stromoch, na ktorých viseli 
nalepené osobné kríže účastníkov, z mi
nulosti i prítomnosti, ktorými sa mohli 
všetci ostatní povzbudiť. Tretí deň sa 
mladí mohli pozrieť na svoje kríže vo 
svetle Kristovho zmŕtvychvstania, čo sa 
odrazilo aj na výzdobe plagátov. Ako 
každý rok nechýbala ani beseda s kňazmi, 
ktorí im odpovedali na otázky, ktoré ich 
trápia a mnohých zaujala aj katechéza 
o. Pavla Bardzáka o ikone kríža. Neza
budnuteľnou bola i meditácia, už nebo
hého o. Emila Zorvana s poklonou 
vesmírnemu krížu a cesta radosti, ktorá 
bola akoby pokračovaním krížovej cesty, 
a ktorej jednotlivé zastavenia panto
mimicky stvárnili sam otní účastníci. 
Vyvrcholením každého dňa bola sv. 
liturgia, ktorú s nami slávili aj naši 
otcovia biskupi, ktorí si aj napriek svojim 
mnohým povinnostiam našli čas a prišli

Hudobná skupina „Bystrianka“ v akcii.

Aj najstarší účastníci „Bystrej 2001 “ (17 rokov a viac) sa vedeli tešiť z  Božej prítomnosti.

K rodinnej atmosfére prispeli aj ohlasy 
prítomných v tzv. spätnej väzbe, krabičke,

do ktorej mali možnosť vhodiť svoje 
postrehy, nápady 
či pripomienky.
Vo štvrtok večer 
nechýbal pestrý 
zábavný prog
ram a v piatok 
nám neostávalo 
nič iné, len sa 
rozlúčiť a plný 
nádeje a odhod
lania svedčiť 
o Božej láske, 
ktorá nás miluje 
aj v kríži a pri
niesť pokoj i do 
našich farností 
a rodín, pretože 
Bystrou sa všet

ko nekončí, naopak Bystrá má byť vy
vrcholením celoročného pôsobenia 
v našich farnostiach a dekanátoch.

Vďaka za tohtoročný ročník Stretnutia 
gréckokatolíckej mládeže patrí predovšet
kým o. Miroslavovi Ilkovi a o. Štefanovi 
Keruľ-Kmecovi, ktorí boli zodpovednými 
vedúcimi za celé stretnutie, o. Ras
tislavovi Višnovskému, o. Marekovi 
Horňákovi, o. Marekovi Kolesárovi a tak
tiež všetkým ostatným kňazom a hlavne 
animátorom, ktorí už niekoľko mesiacov 
vopred toto stretnutie pripravovali. Je 
potrebné poďakovať sa aj všetkým účast
níkom, pani Márii Hricenkovej a všetkým 
pracovníkom tohto rekreačného zaria
denia, ale najviac nášmu nebeskému 
Otcovi, ktorý dáva svoje požehnanie 
a umožnil, aby sa táto, spočiatku len 
myšlienka zosnulého o. Emila Zorvana 
mohla rozrásť v také veľkolepé dielo, ktoré 
už jedno desaťročie pomáha mladým 
gréckokatolíkom kráčať k Bohom.

-lf-
Snímky na dvojstránke: 

D. Dzurovčín

Účastníci IV  turnusu pri večernom programe.
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Varhaňovce
„Hurá prázdniny!“ Koľkí študenti sa s takýmto radostným pokrikom rozbehnú v ústrety voľným dňom, plným 

dobrodružstiev?!... Alebo kolkí absolventi škôl už nechcú o žiadnom ďalšom štúdiu ani počuť? A predsa mnohí strávili čas 
svojich prázdnin či dovoleniek v Letnej evanjelizačnej škole vo Varhaňovciach.

Oznam o nej, uverejnený v našom časopise (13-14/2001), vyvolal záujem i v samotnej redakcii. Vybrali sme sa teda zistiť, čo 
to tá Letná evanjelizačná škola vo Varhaňovciach vlastne je.

Pondelok - 16. júl 2001 
Avízo zo strany organizátorov letnej 

školy nás priviedlo na prešovskú auto
busovú stanicu. Je pol tretej poobede 
a pri nástupišti č. 16 sa pomaly schádzajú 
účastníci kurzu Jozue. Priestor sa zapĺňa 
ruksakmi a spacákmi. Prichádzajú stále 
ďalší a ďalší. Pri pohľade na radostné 
privítanie každého z  nich: na úsmev ich 
tvárí... nám akosi automaticky prichádza 
na myseľ znám y výrok z  čias prvých 
kresťanov: „Pozrite, ako sa milujú!“ Je 
však zjavné, že väčšina z  nich sa už 
pozná. Nenápadne sa k  nim pripájame
i my. „Aj vy idete na Jozue?“ stretáme sa 
hneď s úprimným záujmom z  ich strany. 
A tak sa bez problém ov začína náš 
neľormálny rozhovor.

Zdá sa, že máte veľa spoločného. Je to 
pravda?

Michal: Áno, je. Väčšina z  nás je buď 
z  Prešova a okolia, alebo vPrešove 
študuje. Tu sa stretávame raz týždenne na 
biblických hodinách. A mnohí z  nás sa 
poznajú i z  predchádzajúcich dvoch 
ročníkov tejto letnej evanjelizačnej školy.

Biblické hodiny?
Táňa: Nie, tie nemajú nič spoločné 

s klasickou školou. Hoci, aj tu sa vždy čosi 
naučíme. Začalo sa to po trojdňovom 
kurze Filip, v závere ktorého odznela 
ponuka vytvoriť miestne spoločenstvo, 
ktoré by sa pravidelne (raz týždenne -  
pozn. r.) stretávalo pri modlitbe a „štúdiu “ 
Božieho slova. Z  vtedajšieho zloženia je 
medzi nami už málokto, m nohí odišli, 
mnohí pribudli. Pokiaľ však viem, takéto

biblické hodiny sú asi v každej z  farností, 
kde kurz Filip prebehol.

... a to bola druhá vec, ktorú sme sa 
chceli dozvedieť. Kurzy...

Ich trvanie je rôzne. Najkratšie troj
dňové -  Filip a Emauzy -  prichádzajú 
ohlásiť tímy evanjelizátorov priamo do 
farností. Pred dvomi rokmi viete bola 
v priestoroch Gréckokatolíckeho semi
nára P. P. Gojdiča vPrešove prvá letná 
evanj. škola -  obsahovala kurzy Emauzy 
a Pavol. Minulý rok sa jej centrom stali 
Varhaňovce -  prebehli kurzy Ján, Ruth 
a Jozue. No a tohto roku sú to opäť kurzy 
Ruth (ktorý sa práve končí) a Jozue (ich 
bližšiu charakteristiku nájdete v spo
mínanom ozname v našom časopise 
Slovo 13-14/2001- pozn. r.).
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I EVANJEUZACNA SKOLA
01 - III. ročník

Medzitým na stanici pribudlo ces
tujúcich na trase Prešov -  Varhaňovce; 
prišiel i autobus. Letné horúčavy neodra
dili od cestovania nikoho. Vysokoškolák 
Majo prišiel až z Dolného Kubfna. Na

náš začudovaný pohľad nám s úsmevom 
oznámil, že hneď po kurze Jozue odchá
dza priamo na mesačný pobyt do Talian
ska. Šofér, prekvapený neobvyklým poč
tom cestujúcich, žartuje na adresu našu
i adresu rómskych spolucestujúcich, ktorí 
však veľmi ochotne pomáhajú dievčatám 
s veľkou batožinou. Napriek dobrej ná
lade už všetci túžime byť čím skôr na 
mieste a ukryť sa pred horúcim slnkom 
v chladnom tieni v cieli našej cesty, ktorý 
sa vraj na päť dní stane miestom tvrdého 
„boja o zasľúbenú zem“.

Zhruba tri štvrte hodiny cesty ubehlo 
rýchlejšie ako sme predpokladali. Na 
autobusovej zastávke nás čakajú členovia 
evanjelizačného tímu. Srdečné objatia na 
privítanie, niekoľko nových zoznámení, 
ubytovanie, prezentácia, pri ktorej každý 
dostáva pestrofarebnú menovku... a ešte 
je čas sadnúť si k spoločnému rozhovoru 
s tými, ktorí pod vedením otca Jozefa 
Marettu budú celý týždeň tento kurz viesť.

Ai Mohli by ste sa nám stručne 
predstaviť?

Samozrejme. Sme zväčša absolventi 
alebo študenti vysokých škôl. Naše 
spoločenstvo vzniklo pred štyrmi rokmi 
z iniciatívy o. Jozefa Marettu, s ktorým 
sme sa stretávali na biblických hodinách.

Zhruba dva roky sa intenzívne venujeme 
ohlasovaniu (kurzy Filip a Emauzy) 
v gréckokatolíckych farnostiach.

A> Čo priviedlo na tento kurz vás?

Túžba hovoriť o Ježišovi a v ňom 
zažívať spoločenstvo s bratmi a sestrami. 
Myslím, že všetci prežívame to, o čom 
hovorí prorok Jeremiáš: Božie slovo je 
v nás ako horiaci oheň (porov. Jer 20, 9) 
a my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme 
spoznali (porov. Sk 4,20). To je v podstate 
to najdôležitejšie, čo nás vedie k ohla
sovaniu. Chceme, aby to, čo Ježiš urobil

v našich životoch, mohol urobiť aj v ži
votoch mnohých mých.

A d Ako vnímate tieto kurzy?
Boli sme už skutočne v mnohých 

farnostiach. Tam neustále zažívame, ako 
ľudia svedčia, že práve vďaka kurzom 
získavajú nový osobnejší vzťah k mod
litbe, k Božiemu slovu, nanovo spoz
návajú hĺbku sv. liturgie. Na mnohých 
miestach odzneli svedectvá, že práve to, 
čo dlhé roky vedeli a častokrát počuli, ich 
zasiahlo teraz celkom osobne. Naším 
cieľom je viesť ľudí práve k tom u -  
k osobnému vzťahu s Ježišom, ktorý sa 
neobmedzí len na akýsi zážitok počas 
trvania kurzu, ale bude rásť po celý život. 
Preto po skončení kurzov povzbudzujeme 
účastníkov, aby sa naďalej stretávali pri 
štúdiu Božieho slova a na modlitbách.

Ad Je iste povzbudzujúce spoznávať 
toľkých ľudí...

Máte pravdu. Je povzbudzujúce, ak sa 
napr. na jednom kurze stretnú celkom 
mladí účastníci (veková hranica min. 16 
rokov) spolu s 86 ročnou babičkou, ale
i lekárom, právnikom, inžinierom, ma
mičkou, ktorá sa doma stará o svoje deti, 
atď  A všetci vedia slobodne vytvoriť 
spoločenstvo lásky a tolerancie. Padajú 
vekové či „intelektuálne“ bariéry a všetci 
si rozumejú ako v jednej velkej rodine.

A d Čo ešte nebolo povedané?
Jediný kurz, ktorý je azda špecifický, je 

kurz Ruth, určený len manželom a snú
bencom. Je oňho veľmi veľký záujem, 
pretože tu manželia zažívajú obnovu svojej
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>• vzájomnej lásky. Mnohí s bolesťou vyz
návajú: „Prečo sme toto nevedeli skôr? 
Naše manželstvo by iste vyzeralo úplne 
inak.“ Je milé vidieť, ako ľudia po mnohých 
spoločne prežitých rokoch nachádzajú 
nanovo „pôvodnú zaľúbenosť“ a nanovo 
objavujú hĺbku sviatosti manželstva.

17:00 -  kurz sa začína, my odchá
dzame. Nie však účastníci kurzu. Tých čaká 
päť dní, prežitých v spoločenstve bratov 
a sestier, päť dní, prežitých na modlitbách, 
s Božím slovom nielen v rukách, ale pre
dovšetkým v srdci, päť dní, plných roz
hodnutí, bojov a víťazstiev... a tak sa 
s nimi na krátky čas lúčime. Čo nám účast
níci kurzu povedia piatok?

Piatok-20. júl 2001
Znovu prichádzame do nám už zná

mych Varhaňoviec. Účastníkov kurzu 
nachádzame v družnom rozhovore pri 
„okrúhlom stole“. Prišh sme zrejme práve 
včas. Zostalo pre nás aj zopár nanukov... 
a tie nám v horúcom letnom dni padli 
naozaj vhod. Na tvárach prítomných 
vidieť úsmevy, ale i akúsi melanchóliu 
z  očakávaného rozchodu. A  každý iste 
pozná našu zvedavú otázku: „Čo ste 
počas spoločne prežitých piatich dní 
zažili?“ A  keďže tých svedectiev bolo tak 
veľa, že by sme nimi pokojne zaplnili celý 
náš časopis, za všetky uverejňujeme len 
niektoré.

Tonka: Doteraz som milovala Ježiša 
len preto, aby som nebola v moci zla. Bola 
to láska zo strachu. A Boh mi stále uka
zoval, že nemilujem úprimne. Dal mi 
množstvo dôkazov, že chce, aby som bola 
šťastná. Avšak mne to nestačilo, tak málo 
som mu verila! Aj keď som prišla na kurz, 
vnímala som v sebe tolko problémov, stále 
som sa pýtala, prečo ma tu Boh poslal. 
No už po prvých prednáškach som 
pocítila, že to ja sama som si postavila 
okolo seba múry z tvrdých skál strachu -  
a Boh ich chcel všetky zbúrať. Naučila 
som sa, ako mu mám dôverovať a počú
vať, čo mi hovorí v Božom slove, ako mám 
bojovať proti mojim nepriateľom -  sla
bostiam. Dnes viem, že zlo nado mnou 
nemá žiadnu moc, pretože Ježiš je defi- 
nitívnyvíťaz. Diabol je raz a navždy pora
zený. Len ja sama mu môžem dať zelenú, 
keď sa rozhodnem opustiť Boha. Ale ak 
budem veriť Ježišovi, môžem sa spoľah
núť, že v ňom mám víťazstvo nad každým 
zlom, víťazstvo v každom probléme.

Naučila som sa ešte čosi. Boh je ten, 
ktorý mi pomáha niesť môj kríž. A aj keď 
to znie neuveriteľne, spolu s ním ho 
môžem niesť v radosti a v pokoji.

Ľudka K.: Povzbudila som sa v tom, 
že mám denno-denne na modlitbách čítať 
Božie slovo s vierou. Veľmi ma osloviľ prí
stup celého tímu, ktorí tento kurz ohlaso
vali. Bolo z nich zjavne cítiť, že milujú

Boha a táto ich láska k Pánovi sa dotýkala 
aj nás, účastníkov -  lebo ten, kto miluje 
Boha, nemôže nemilovať človeka. Do
priala by som každému, aby mohol zažiť 
tú lásku a slobodu, ktorá tam panovala.

Chcela by som poďakovať i otcovi Jo
zefovi Marettovi, za povzbudenia, mod
litby, obety a čas, ktorý nám venoval. Ďa- 
kujem aj celému tímu za to, že boli 
ochotní deliť sa s nami s tým, čo Boh robí 
v ich životoch, že sme mohli spolu uvažo
vať nad Božím slovom a spoločne sa 
modliť. Lebo v dnešnej dobe je veľmi 
potrebné, ba až nevyhnutné mať niekoho, 
s kým môžeme zdieľať svoju vieru a čítať 
Sväté písmo.

„Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, 
čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty

bojovať. On je  milosrdný a dodáva mi 
odvahy, on je  m oje útočište a m ôj 
osloboditeľ; on je moja záštita, na ktorú 
sa spolieham;“ (Ž 144,1-2).

A znovu všetci berú na plecia veľké 
ruksaky, spacáky a karí matky... „Už sa 
teším na normálnu posteľ; hoci je pravda, 
že aj v spacáku sa nespalo zle. “ „ Ja sa už 
teším, ako sa začneme spolu stretávať pri 
m odlitbe s Božím  slovom aj u nás. 
Možno pritiahneme k  sebe aj ďalších “... 
a každý odchádza plný dojmov, plánov... 
každý odchádza iný, ako tu prišiel.

Možno že dnes ešte nie všetci vedia 
pomenovať tú zmenu, ktorá sa udiala 
v ich životoch. Pretože tá zmena má 
mnoho mien; azda je to sloboda vo vzťa
hoch, azda schopnosť prijať samého seba, 
azda skúsenosť, že Boh chce mocne konať 
v našich životoch, azda... tých mien je 
naozaj veľa. Dôležité však je, že tie zmeny 
sa skutočne dejú. Čo však viditeľne 
oslovuje cestujúcich v autobuse z Varha
ňoviec do Prešova pri pohľade na úprim
né lúčenie, je sila spoločenstva. Sila, ktorá 
z nás robí skutočných bratov a sestry. 
„Svet skutočne nemá ani tušenia o láske 
medzi tými, ktorí svoje životy odovzdali 
Ježišovi“ -  chce sa nám parafrázovať 
výrok akéhosi svätca.

Autobus odchádza. Členovia evanje
lizačného tímu ešte zostávajú. Je 
potrebné dokončiť niekoľko prozaických 
vecí -  upratať a dať všetko do pôvodného 
stavu. Ale je potrebné ešte niečo -  a oni 
to veľmi dobre vedia -  ďakovať Bohu za 
všetko požehnanie, ktoré štedro rozdával 
v minulých dňoch, ďakovať mu za to, že 
on sám konal všetko tak, ako to bolo 
dobré a potrebné, vzdať mu chválu za 
veľké veci, ktorých svedkami mohli byť, 
chválu za to, že v našej ľudskej slabosti 
sa mocne prejavuje jeho sila.

-vj-

OZNAM

Ak túžite po podobnej skúsenosti, nemusíte čakať na letnú školu 2002. 
Evanjelizačné tímy sú ochotné prísť priamo do vašej farnosti ohlásiť kurzy Filip 
a Emauzy. Stačí sa kontaktovať na adrese:

o. JOZEF MARETTA 
Gréckokatolícky farský úrad 

086 02 Petrová 62 
č. tel. 054/ 47 943 23
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„Dám do vás ducha; ožijete 
a pozoáte, že Ja som Pán.“

(svedectvo účastníka kurze JOZUEI
Až donedávna som bol tzv. „nedeľný“ 

kresťan. Aj to; ked som bol v nedeľu na sv. 
liturgii, zväčša som si vravel: „Len nech to 
dlho netrvá, nech už mám svoju povinnosť 
odbavenú.“ V Boha som síce veril, ale 
spomenul som si naňho vždy až vtedy, ked 
bol oheň na streche. A potom 
som sa modlil: „Bože, len 
nech mi stodola nezhorí!“
Študujem na VŠ a mnohí 
viete, aké je to na internáte.
Mňa osobne internátny život 
velmi zmenil. Vždy keď som 
minulého roku odchádzal 
z domu, cítil som sa dosť 
morálne vyzbrojený, ale môj 
„morálny pancier“ sa veľmi 
rýchlo rozpadol a išlo to so 
mnou dolu vodou. Iste ste 
mnohí zažili, čo znamená ísť 
dolu vodou. Ked boli mlá
dežnícke omše, stále sa našlo 
niečo, len aby som nešiel... kamaráti, 
hodiny a hodiny sedenia pri počítačových 
hrách... a môj život s Bohom? Púšť!!!
V najťažších časoch sa vo mne síce ozvalo: 
Jde veď som tu ja, tvoj Boh!“ No ja som 
sa stále za niečo skryl, zatvoril som pred 
ním dvere, zabednil okná a vrevel som: 
„Kde, Bože, si? Kde?“

Začali sa prázdniny a ja som bol 
psychicky na dne. Kamaráti sa na mňa 
„vykašľali“, moja pozícia v rodine klesla pod 
bod mrazu a iba môj najlepší kamarát 
lanko ostal stáť pri mne. A stále len
o nejakom duchovnom cvičení „splietal“. 
Bol totiž po kurze Filip. Trochu ma štvalo, 
aký pokoj nosí v sebe, A ja? Pravý opak. Až 
mi bolo niekedy nepnjemné byť pri ňom. 
A tak som utekal aj pred Jankom. Mojou 
skiýšou bola práca, kde som mal pokoj od 
všetkých. Pokoj navonok, v mojej mysli bol 
však boj. Stále mi v ušiach vŕtali Jankove 
slová a deň začiatku kurzu sa blížil. Stále 
častejšie začali padať jeho otázky, či s ním 
pôjdem aj ja... Vyhováral som sa, veď 
musím ísť do práce, mám povinnosti, a tak. 
Čo sa však nestalo. Opäť som pocítil 
opovrhnutie kamarátmi, vrátili sa moje 
bolestné spomienky -  rozchod s dievčaťom 
(vzťah s ňou ma ubíjal tri roky), začal som 
si vyčítať, že sa neustále strápňujem, som 
neschopný, neustále som si vravel, že som 
na nič. A vtedy som sa rozhodol. Povedal 
som: „Bože, ked o mňa nestoja oni, ja na 
ten kurz pôjdem a snáď ty o mňa stáť 
budeš.“

V prvý večer kurzu som prežíval silný 
vnútorný boj, ale utekať som nechcel, veď 
som práve ušiel od „sveta všedného“. Vtedy 
som urobil radikálne rozhodnutie: nechať 
za sebou to smetisko, nechať za sebou púšť 
a skúsiť sa otvoriť pre Boží plán, pre každý

Boží zámer. Od tohto momentu som začal 
prežívať kurz oveľa krajšie. Ako však nájsť 
Boha v reálnom živote? Nájsť ho teraz, 
v 21. storočí?!. Ako pocítiť, že je živý, prí
tomný. .. túžil som zažiť jeho nový dotyk 
v mojom živote. Pochopil som, že musím 
nechať za sebou všetko „svetské“, zriecť sa 
mojich svetských bohov, zbúrať a rozbiť tú 
hŕbu kameňov, ktoré som si nanosil do 
svojho srdca a ktoré mi nedovoľovali byť 
slobodným. Velkou posilou mi vtedy bola

sviatosť zmierenia. Po nej som zrazu všetko 
vnímal oveľa citlivejšie a hlbšie. Aj Božie 
slovo mi zrazu znelo ináč. Začal som as
poň trochu vnímať tú ozajstnú múdrosť 
a podstatu toho, čo mi chce Boh povedať. 
Odvtedy Božie slovo nepovažujem iba za 
nejakú historickú zbierku. To, čo sa so mnou 
udialo, porovnávam s tými suchými kos
ťami z knihy proroka Ezechiela (Ez 37, 1- 
14). Cítil som, že i na tých mojich du
chovných kostiach začali rásť šľachy, svaly 
ako prorokoval Ezechiel.

Je to akoby som sa znova narodil. Boh 
sa ma dotkol. Som tvrdý chlap a plačem 
veľmi zriedka. Ale vtedy som mohol len 
plakať -  od radosti, že sa mi Pán dal poznať. 
Každá moja myšlienka bola plná vďaky. 
Počas siedmich dní si ma Boh najprv 
pripravil, potom očistil, dal sa mi poznať, 
ukázal, aký je velký a obdaril ma.

Floci viem, že v dnešnej dobe je ťažké 
evanjelizovať, chcem vás povzbudiť, nepres
távajte! Vďaka vám, ktorí ste viedli tento 
kurz, som sa v Kristovi znova narodil. 
Vďaka vašej aktivite, tomuto kurzu, také
muto spôsobu evanjelizácie, sa z mojej 
duchovnej mŕtvoly stala živá duchovná 
bytosť, ktorá teraz celým srdcom chváli 
a oslavuje Pána.

Boh vám žehnaj!

Matúš

Ako má vyzerať ikonostas?
Pred ikonostasom sa nachádza solea, ktorá má mať v strede ambón zväčša 

polkruhového tvaru, z ktorého sa prednáša Evanjelium i homília. V priestore 
nad soleou sa nachádza aj večná lampa ako symbol prítomnosti Ježiša Krista 

v Eucharistii, Jej farba má byť výrazná -  červená. Ikonostas sa vyvinul z pôvod
ných závesov, ktoré oddeľovali dve časti

......... ...í:,,..... ....V...... OT 'ŕ> ľM n  fl 1 ¿h f  rt/4/4nľ-m iíw  • .  .  * * a y a i y i t t .  v u v s  jw  t u  a u , i i a  u u u u u j u w a

svätyňu od lode. Má päť radov a troje 
dverí. Stredné sú cárske, t.j. kráľovské 

a ďalšie južné a severné diakonské. 
Cárske dvere sa označujú aj ako sväté. 

Ich označenie vyjadruje slávu toho, ktorý 
nimi vchádza -  Krista. Obvykle sú 

zdobené ikonami evanjelistov a ikonou 
Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Ich 

otvorenie symbolizuje vstup do raja. 
Diakonské dvere bývajú zdobené ikonami 
sv. Štefana Prvomučeníka a sv. diakona 

Vavrinca.
-jg-
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Biskip Michael Rusaak, CSsR.
4. júla 2001 sv. 

liturgiou v Ukrajin
skej reholnej kapln
ke v Toronte oslávil 
52. výročie svojej 
kňazskej ordinácie 
J.E. emeritný bis
kup Michael Rus- 
nak, CSsR.

Liturgie boli prí
tomní: J.E. o. bis
kup John Pazak, CSsR., 
o. JohnFetsco, CSsR, o. Pa
vol Tomko, CSsR., o. Igor 
Zdravecky, o. Miroslav Čaj
ka, CSsR., o Andrej Krafcik, 

CSsR. a mnoho veriacich.

Všetci otcovi biskupovi zaspievali 
„Mnohaja Lita“, štátne hymny Spojených 
štátov a Kanady a samozrejme nábo
ženské piesne.

-red-

250 rokov farnosti v Ruskom Keresture
Ruský Kerestur vo Vojvodine v Srbsku 

je najväčšia a najstaršia gréckokatolícka 
farnosť v Juhoslávii. Založená bola v roku 
1750 a svoju činnosť začala v roku 1971.

Slávnosti tohto významného jubilea sa 
začali už 4. augusta a vyvrcholili 6. au
gusta slávnostnou archijerejskou svätou 
liturgiou v chráme sv. Mikuláša v Ruskom 
Keresture. Službu Božiu slúžil vladyka 
Slavomír Miklovš s biskupmi: vladykom 
Joakimom Herbutom zo Skopije z Mace
dónska, vladykom Szilárdom Kereszti- 
som z Nyíregyhazy z Maďarska, vlady
kom Jánom  Semedijom z Užhorodu 
z Ukrajiny, vladykom Cyrilom Stojano- 
vim zo Skopije z Macedónska a vladykom 
Jurajom Džudžarom z Užhorodu z Ukra
jiny. Slávnosti sa zúčastnil aj rímsko

Bolo krásne pondelkové ráno a my sme 
netrpezlivo čakali s „hatižákm i“ na 
chrbtoch na autobus. A kam sme sa 
vybrali? Na putovný výlet po okolitých 
farnostiach Spišského dekanátu s cieľom 
ohlasovať Ježišov citát: „Ja som Cesta, 
Pravda, Život.“ (Jn 14, 6). Počasie bolo 
vydarené, naše vaky nabalené, mali sme 
so sebou dobrú náladu a takto sme 
vyrazili. Bolo nás štrnásť mladých z Koj- 
šova, okres Gelnica, bohoslovec Martin 
Pavúk a duchovný otec Marek Horňák.

Prešli sme farnosťami: Závadka, Poráč 
a nakoniec sme dorazili do Sloviniek. Pre
súvali sme sa zväčša pešo po lesoch, kde

katolícky metropolita a predseda Biskup
skej konferencie v Juhoslávii -  arcibiskup 
Stanislav Hočevar z Belehradu a tiež 
rímskokatolícky biskup Janoš Penzeš zo 
Subotice. S nimi slúžilo svätú liturgiu viac 
ako 30 kňazov z Juhoslávie, Chorvátska, 
Slovinska, Macedónska, Ukrajiny, Slo
venska, Česka a Talianska, medzi ktorými 
boli Ján Gajdoš, generálny vikár z Pre- 
šova, Eugen Kočiš, generálny vikár 
z Prahy, a Vladimír Tomko, protosynkel 
z Košického apoštolského exarchátu. 
Archijerejskú svätú liturgiu viedol domáci 
spevácky miešaný zbor a všetok zúčast
nený ľud.

Treba spomenúť aj účasť štyroch 
bohoslovcov z Užhorodu, ktorí prišli so 
svojím rektorom o. Jozefom Verešom.

sme obdivovali krásnu slovenskú prírodu.
V jednotlivých farnostiach sme spievali na 
Božiu slávu, každý deň sme sa aktívne 
zapojili do sláve
nia sv. liturgie svo
jím spevom, hrali 
sme rôzne špor
tové hry a spoz
návali sme mla
dých týchto far
ností. Našu kaž
dodennú námahu, 
ktorú sme vyna
ložili na presun do 
farnosti, sme obe

Týmto sa nadviazalo na tradíciu, keďže 
kedysi naši bohoslovci z Vojvodiny 
študovali v Užhorode.

Celé tri dni sa slúžili Božské liturgie, 
konali sa manifestácie a rôzne podujatia: 
duchovná akadémia, vedecká konfe
rencia, koncert, výstava...

Tretí deň, 6. augusta, sa konala púť do 
Vodiče, pútnického miesta, kde sa vzdáva 
zvlášť velká úcta Presvätej Bohorodičke 
a kde sa konali a konajú sa zázraky 
a vyslyšujú modlitby. Okrem archijerejskej 
svätej liturgie tu bolo aj posvätenie ovo
cia, keďže toho dňa bol sviatok Preme
nenia Pána - Preobraženije.

Roman Miz

tovali za mladých, ale aj na iné úmysly. Hoci 
sme sa museli vyrovnať s problémami, 
akými boli roztrhané vaky či krvavé „otlaky“, 
s Božou pomocou sme to zvládli. Tento 
výlet sa nám všetkým páčil. V každej far
nosti nám všetci vychádzali v ústrety, boli 
milí a všemožne nám pomáhali, za čo im 

všetkým chceme 
vysloviť Pán Boh 
zaplať. A už teraz 
sa tešíme na budú
coročný putovný 
výlet, z ktorého si 
určite odnesieme 
krásne zážitky 
a spomienky ako 
tento rok.

Mladí z  Kojšova

Ja som Cesta, Pravda, Žliot
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Odpustová slávnosť gréckokatolíkov v Ľutine
Slávnostnou archijerejskou sv. litur

giou na Mariánskej hore v Lutine, ktorú 
v nedelu 26. augusta o 9.30 hodine slúžil

prešovský biskup Mons. Ján Hirka, vy
vrcholila najväčšia odpustová slávnost 
gréckokatolíkov na Slovensku pri príleži
tosti sviatku Zosnutia (Nanebovzatia) 
Presvätej Bohrodičky. Túto sv. liturgiu 
s otcom biskupom Jánom koncelebrovali 
vzácni hostia: Mons. Róbert Sarno - 
zástupca Kongregácie pre kauzy svätých 
z Ríma, Mons. Slavomir Miklovš - 
sídelný biskup Križevackej eparchie z Ju
hoslávie a Mons. Djura Dzudžar, po

mocný biskup Mukačevskej eparchie 
z Ukrajiny.

Slávnostný kazateľ biskup Mons. Sla
vomir Miklovš vo svojej homílii poukázal 
na Božiu Matku Pannu Máriu ako na 
ženu vernú Bohu a hodnú svojho povo
lania. Vyzval veriacich a celý národ, aby 
sme nikdy nezabudli prejavovať úctu Bo
žej Matke, ktorá je jedinečným vzorom pre 
náš život, aby smejú vzývali 
ako svoju patrónku a oro
dovnicu u Boha, aby sme sa 
k nej utiekali vo všetkých 
svojich potrebách, pretože 
ona nikdy neodmietne naše 
prosby.

Biskup Miklovš je grécko
katolíckym veriacim známy 
predovšetkým tým, že v ča
se totality, keď prešovské 
biskupstvo nemalo svojho 
biskupa pochádzal do pre
šovskej katedrály, aby tu 
udeľoval kňazské svätenia.

Prešovský diecézny biskup na tejto 
slávnosti zároveň oficiálne oznámil, že 
Apoštolská stolica definitívne potvrdila, 
že v nedeľu 4. novembra 2001 Svätý Otec 
Ján Pavol II. v Ríme vyhlási za blaho
slavených Katolíckej cirkvi mučeníkov 
biskupa Petra Pavla Gojdiča, OSBM a re
hoľného kňaza Dominika Metoda Trčku, 
CSsR.

Obec Ľutina sa nachádza v okrese 
Sabinov. Vznikla pri chotári Pečovskej 
Novej Vsi, ako časť panstva Hanigovce. 
Spomína sa už v roku 1341 ako Lethenya.

Tradícia o zjaveniach na Ľutinskej hore 
hovorí, že 19. augusta 1851 okolo deviatej 
hodiny ráno sa Zuzane Feketovej po 
prvýkrát zjavil biskup sv. Mikuláš. Pri 
ďalšom z niekoľkých zjavení požiadal sv. 
Mikuláš vizionárku, aby na mieste ich 
stretnutia bola postavená kaplnka zasvä
tená Nanebovzatiu Panny Márie. Na 
dôkaz ich stretnutia daroval svätec Zu

zane m ariánsky obraz ako podklad 
obrazu pre budúcu svätyňu.

Po dôkladnom vyšetrovaní biskup
ským úradom  v Prešove a krajským 
lekárskym kolégiom sa zistilo, že Zuzana 
je úplne telesne i duševne zdravá a že 
obsah zjavenia v ničom neprotirečí vie
roučným a mravným zásadám katolíckej 
cirkvi. Výsledky vyšetrovania boli odo
slané do Ríma, kde ich príslušná kongre
gácia schválila. Svätý Otec Pius IX. poslal 
24. mája 1855 apoštolské breve, kde sú 
vypísané všetky odpustky, ktoré možno na 
Ľutinskej hore získať. Po tomto schválení 
sa začala zbierka na stavbu kaplnky. Už 
v tom čase dosahovalo množstvo pút
nikov až 60 000. Zázračné uzdravenia 
z prvých rokov sú zaznamenané v zápis
nici a uložené vo Vatikánskych archívoch.

Ľutina bola do roku 1855 len filiálnou 
obcou hanigovskej farnosti. Pôvodný 
chrám v obci bol drevený, postavený 
v gotickom slohu s vežou vysokou viac 
ako 30 metrov. Škoda, že z tejto jedinečnej 
stavby, ktorá padla za obeť požiaru, sa 
okrem pôdorysu nič nezachovalo. Na 
prelome storočia za pôsobenia o. Antona 
Rojkoviča sa začalo s výstavbou nového 
chrámu, ktorý v roku 1908 konsekroval 
vtedajší prešovský biskp Ján Vályi. V ma
riánskom roku 1988 povýšil tento chrám 
pápež Ján Pavol II. na BAZILIKU MI- 
NOR.

Marek Pribula,
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J U B I U U M  K Ň A Z A  -  R O D A K A
Milá slávnosť v pnzdišnvskum chráme

Pri príležitosti chrámového sviatku sa 
v Pozdišovciach uskutočnila odpustová 
sv. liturgia, slúžil ju miestny rodák o. Ján 
Lešo, S J (na snímke s kyticou), pre 
ktorého to bola zároveň ďakovná liturgia 
za dar kňazstva, ktorý dostal pred 50 
rokmi. Spoluslúžiacimi duchovnými boli
o. ThDr. Ján Babjak. SJ z Ko
šíc, ktorý predniesol sláv
nostnú homíliu a ICDr. Jozef 
Ivan, správca farnosti z ne
ďalekého Trhovišťa.

O. Ján Lešo sa narodil 16. 
mája 1924, po skončení po
vinnej školskej dochádzky 
v rodnej obci študoval na 
gymnáziu v Trnave a Kláštore 
pod Znievom. V roku 1942 
vstúpil do noviciátu Spoloč
nosti Ježišovej v Ružomber
ku, kde v roku 1947 štúdium 
ukončil. V rokoch 1947 -1950 
študoval na Filozofickom 
inštitúte Spoločnosti Ježišo
vej v Déčíne. Počas likvidácie Grécko
katolíckej cirkvi bol 13. mája odvezený do 
sústredovacieho tábora a od septembra 
1950 do decembra 1953 vykonával 
základnú vojenskú službu v PTP. Pod

vedením jezuitu  o. Jana Formánka 
naďalej študoval a 12. augusta 1951 bol 
biskupom Pavlom Hnilicom tajne vy
svätený za kňaza. Po skončení ZYS si 
našiel civilné zamestnanie. V januári 1960 
príslušníci ŠtB u o. Jána vykonali domovú 
prehliadku, po ktorej bol odsúdený na dva

roky, no už v máji bol na základe amnestie 
z väzenia prepustený. V roku 1968 si 
v rakúskom Insbrucku doplnil teologické 
štúdia a v roku 1970 odcestoval do 
Kanady, kde na viacerých miestach

pôsobil do roku 1997 ako biritualista. 
Odvtedy žije v Prešove, kde pôsobí ako 
duchovný správca Sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie.

O. J. Lešo, ktorý mal primičnú sv. 
liturgiu po dlhých 40 rokoch v micha
lovskom Chráme Svätého Ducha pred 10 

rokmi, slúžil liturgiu v rodných 
Pozdišovciach po prvý raz. Na 
moju otázku, s akými pocitmi 
prichádzal do pozdišovského 
chrámu, odpovedal: „V duchu 
vďačím predovšetkým dobro
tivému Bohu a všetkým, ktorí mi 
k tomu pomohli. Zvlášť ďakujem 
starým a choiým, ktorí pomohli 
svojimi modlitbami.“ K otázke, 
aký je rozdiel v službe za hrani
cami a na Slovensku pozname
nal, že podobne ako v zahraničí, 
aj tu si kňazská služba vyžaduje 
celého človeka, aby mohol pomá- 
hať všetkým, ktorí sa naňho 
obracajú.

Otcovi Jánovi pri príležitosti tohto 
zlatého jubilea želáme ešte mnoho 
požehnaných rokov v kňazskej službe.

J. Poprík

Klokočovsky o d p ist
kňazov. Významná bola tohto roku aj 
prítomnosť Mons. Františka Tondru, 
spišského biskupa a predsedu KBS, ktorý 
sa zapojil do slávenia a predniesol aj 
homíliu, v ktorej v krátkosti priblížil 
históriu zázračného klokočovského 
obrazu, kde ľud v ťažkých situáciách 
hľadal ochranu. Povzbudil všetkých 
prítomných k pravej viere, založenej nie 
na viere, ktorú nám ponúkajú sekty, ale 
na viere, ktorá plynie z Božieho zjavenia.

Celý odpust znova potvrdil aktuálnosť 
nebeského znamenia pred 331 rokmi, keď 
ikona Bohorodičky slzila nad biednym 
a skúšaným ľudom Zemplína. Dnes, 
podobne ako vtedy, potrebujeme veriť, že 
na našej pozemskej púti nie sme v život
ných ťažkostiach sami. Ježiš Kristus 
a Mária sú vždy s nami. Aj túto istotu 
viery v pomoc Matky života a radostnú 
nádej na nebo si domov v srdci odnášali 
všetci prítomní.

Michal Hospodár

Mariánskym molebenom v sobotu 18. 
augusta sa začal program tohtoročnej 
odpustovej slávnosti v Klokočové.
Toto vyhľadávané mariánske, pút
nické miesto, najväčšie v Apoštol
skom exarcháte sa znova zaplnilo 
pútnikmi, ktorí prišli obdivovať, ale
i nasledovať duchovnú krásu Pre
čistej. Duchovný program odpustu 
pokračoval liturgickou modlitbou 
večierne, svätením vody, sv. ru
žencom a panychídou za zos- 
nutého o. Emila Zorvana a tiež 
všetkých zosnutých až do 20.00 
hod. Vtedy už mnohí po svia
tostnom zmierení s Bohom slávili 
sv. liturgiu, ktorej predsedal a povz
budivú homíliu predniesol vladyka 
Milan Chautur. Po sv. liturgii bola 
už tradične beseda s novokňazmi.

V nedeľu sa recitované m odlitby 
striedali so spevmi piesní, aby každý

pútnik mal príležitosť čo najlepšie sa 
pripraviť na vrcholný bod programu

odpustu -  slávnostnú, archijerejskú sv. 
liturgiu. Spolu s exarchom, vladykom 
M ilanom  ju koncelebrovalo mnoho
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Posviacka chránn i  Rakove! Oázy rnéhi finta Iľ  
v O s tn i

Veľkou radosťou bol pre gréckokato
líkov z Rakovca nad Ondavou slnečnými 
lúčmi zaliaty 5. august 2001. Po troch 
rokoch obetavej a intenzívnej práce sa 
dočkali posviacky nového farského Chrá
mu Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Slávnostnú po
sviacku novej cer- 
kvi vykonal osvie
tený vladyka Milan 
Chautur, CSsR.
Popri modlitbách 
posvätenia chrámu 
a zvolávania Bo
žieho požehnania, 
súčasťou vysviacky 
bol aj liturgický 
sprievod okolo 
chrámu s relikvia
mi sv. Jána Zlatoústeho v antimenzione. 
Prítomní veriaci spolu s kňazmi prežívali 
neopakovateľné chvíle radosti a vďač
nosti, ktoré sa zliali do pocitu vnímania 
krásy nového liturgického priestoru a jeho 
znakov.

V homílii vladyka Milan poukázal na 
dvojakú potrebu človeka, ktorú každému 
môže naplniť dom Boží. Na jednej strane

človek potrebuje nájsť uprostred hluku 
sveta ticho a priestor pre stretnutie 
s Bohom v modlitbe, na druhej strane 
chrám má slúžiť pre budovanie spolo
čenstva farnosti.

Projekt novej cerkvi vyhotovil Ing.
Jozef Polák. Inte
riér cerkvi je pries
tranný a má kapa
citu 250 miest na 
sedenie. Pôsobivé 
ikony na ikono- 
stase napísala 
Blažena Dzuja- 
niková z Michalo
viec. Nad vcho
dom do chrámu je 
viditeľne zavesený 
zvon, ktorý bude 

odteraz zvolávať veriacich na bohoslužby.
Osobitná vďaka patri o. Milanovi Moj

žišovi a celému spoločenstvu veriacich za 
bohumilé dielo, v ktorom každý môže 
nachádzať odpočinok pre dušu i telo. 
Celú slávnosť posviacky nádherne spre
vádzal spevom zbor Dominik pod vede
ním sestier Telekyových z Rakovca.

-mich-

V krásnom podtatranskom prostredí 
v dedinke Osturňa prebiehali v dňoch od 13.
- 29. júla 2001 duchovné cvičenia ONŽ U° 
(Oázy nového života), ktoré boh zamerané 
na Starý zákon, konkrétne na Exodus.

Zúčastnilo sa ich 33 mladých ľudí, 
z toho 23 účastníkov, moderátor o. Miku
láš Tressa, CSsR, kňaz o. Metod Lukačik, 
CSsR a animátori.

Duchovné cvičenia pozostávali z 15 
dní, kedy sme prežívah 15 tajomstiev sv. 
ruženca. Základom dňa bola sv. liturgia. 
Program pozostával tiež z práce v sku
pinkách (Biblickýkruh), osobnej modlitby 
(Stánok stretnutia), Výpravy otvorených 
očí do prírody, či medzi ľudí, Liturgickej 
školy, Bohoslužby slova, nácviku spevu 
a iných pobožností. Nechýbali ani ra
dostné večery plné zábavy.

Hlavným heslom oázy sa stalo slovo 
Ex 14, 14: „Pán bude bojovať, vy sa bu
dete len diviť. “

Za tento čas plný Božích milostí 
ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu a zá
roveň týmto vyjadrujeme vďaku aj miest
nemu o. duchovnému Ivanovi, ako aj 
Osturňanom za ich prijatie a pohostin
nosť.

-Lv-

Tábor v Maleove
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 

sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma. “Toto bolo motto 3. ročníka detského 
tábora v Maleove, ktorý prebiehal v týžd
ni od 13. 8. do 17. B. 2001.

Otvorenie bolo v pondelok ráno na 
farskom úrade, kde vyše 80 detí vo veku 
od 5 do 14 rokov z Malcova, ale i okoha 
privítal duchovný otec Štefan Pacák spolu 
s vedúcimi tábora.

Každý deň sa začal rannou modlitbou, 
pokračoval rozjímaním o znakoch kres
ťanstva, na obed sa odchádzalo po 
hlahole zvonov a modlitbe Anjel Pána. 
Deň pokračoval poobedňajším športo
vým popoludním, sv. liturgiou a zakon
čením dňa bola spoločná večerná mod
litba.

V utorok nás svojou návštevou poctili 
oestry baziliánky z Bardejova, cez ktoré 
sme si priblížili život, pôsobenie a misijnú 
prácu baziliániek.

V stredu na sviatok Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky vybraní pútnici putovali do 
neďalekého Hrabského, kde nás otec 
Martin Zlacký srdečne privítal s mlá

dežou. Oboznámil nás so životom ich 
rodáka otca biskupa Vasiľa Hopku a jeho 
vytrvalou vernosťou Matke Cirkvi. Po 
návrate sme si pošantili na ihrisku 
a presunuli sa do chrámu. Po sv. liturgii 
sme prežívali spolu s Ježišom krížovú 
cestu, ktorá bola obetou za naše hriechy. 
Veľký drevený kríž niesli naši vedúci cez 
farskú dolinu na vrch zvaný Stoličná hora

a pre deti bola znakom kríža malá horiaca 
sviečka v ich rukách. Na každom zasta
vení sme nechali v tráve zapichnutý malý 
krížik na znak očisty našich hriechov. Na 
hore pre nás Ježiš vstal zmŕtvych a vy
kúpil z ottoctva hriechu.

Štvrtý deň nás čakalo nové prekva
penie dvojdňovou návštevou nás poctil 
brat redemptorista Miro Kuľka. Obozná

mili sme sa už s druhým rehoľným po
volaním a získali nezabudnuteľného ka
maráta. Dobíjala sa aj pevnosť „Boyard“, 
cez ktorú deti oživili celú dedinu dobrými 
skutkami.

Ako to zbehlo! A prišiel posledný deň. 
Ten bol zaiste prekvapením pre všetkých, 
výlet ktorý rozjasnil deckám ešte viac ich 
horiace srdcia. S úsmevom si v autobuse 
strážili svoje miestečka a zvedavé očká sa 
pýtali: „Kde ideme? Co nás čaká?“

Prvá zastávka bola v St. Ľubovni pri 
cerkvi otcov redemptoristov. Iskriace sa 
očká čakal aj Ľubovniansky hrad.

A čo bolo cieľom výletu? Nuž neďaleká 
hora Zvír v Litmanovej. Deťúrence tu 
obetovali Panne Márii svoje srdiečka 
nielen za seba, ale za celé svoje rodiny. 
Unavené deti sa zišli na sv. liturgii 
v našom chráme sv. Simeona a zavŕšili 
svoju týždennú duchovnú obnovu.

Vďaka patrí všetkým otcom duchov
ným, pánu starostovi Jánovi Mlynaričovi, 
našim hosťom, sponzorom a organi
zátorom -  staršej mládeži z Malcova.

Najlepším poďakovaním je zaiste čisté 
detské srdce a malebný smiech radost
ných detí.

A. Kaíatová
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Generálna kapitula sestier Rádu sv. Bažila Velkého v Ríme
Od 9.7.2001 do 23.7.2001 sa v Ukra

jinskom Pápežskom Inštitúte v Ríme us
kutočnila VIII. Generálna kapitula sestier 
Rádu sv. Bažila Velkého. Na kapitule 
sa zúčastnilo 45 delegátok z celého 
sveta. Cieľom tejto kapituly bola práca 
nad konštitúciami, vytýčenie cieľov do 
budúcnosti a volba generálnej pred
stavenej a jej rady.

Kapitula bola zahájená za účasti 
dvoch významných cirkevných pred
staviteľov, prefekta Východnej Kongre
gácie Kardinála Ignáca Mussa Dau- 
da a hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi Ľubomíra Kardinála Husara. 
Ľubomír Kardinál Husár slávil sv. 
liturgiu a Kardinál Ignác Mussa Daud 
kázal Božie slovo.

Sestry pri tejto príležitosti oslávili aj 
50. výročie centralizácie všetkých klášto
rov a získanie Pápežského práva rádu.

Provinciu Bolestnej Matky Božej zo 
Slovenska na kapitule zastupovali: sr.

Zo života farnosti Geraltov
Naša farnosť Geraltov žila všedným 

životom. Tento stereotyp zmenila du
chovná obnova, ktorú zorganizoval otec 
Mgr. Rastislav Daňo, správca našej 
farnosti.

Prebiehala počas štyroch dní, od 
štvrtku do nedele. Program duchovnej 
obnovy otvoril o. Marko Rozkoš. Tento 
deň bol zameraný na manželstvo a na 
úlohy manželov. V ho- 
mílii otec vyzdvihol 
túto sviatosť a pouká
zal na jej hodnoty 
a význam v spoloč
nosti. Po svätej liturgii 
si manželia obnovili 
manželské sľuby 
a týmto potvrdili ešte 
raz svoje „ÁNO“ pred 
Bohom aj pred sve
tom. Ďalší deň sa nie
sol v duchu sviatosti 
krstu. Tento deň obo
hatil svojím duchov
ným slovom o. Vla
dimír Skyba. Zameral 
sa na úlohu skutoč
ného kresťana v dneš
nom svete. Odhalil 
nám význam kríža, jeho dôležitosť 
a potrebu prijať ho. Uvedomili sme si, že 
skrze prijatý kríž prijímame aj vzkrie
seného Krista. V závere dňa sme si 
obnovili svoje krstné sľuby. Sobota, to bol 
ďalší krok k priblíženiu sa k Bohu. Začali 
sme poobede eucharistickým sprievodom 
dedinou. Túto chvíľu sme venovali našej 
nebeskej Matke modlitbou Akatistu. 
Liturgiou nás sprevádzal otec novokňaz

Peter Cintala. Vo svojej kázni nás poučil
o význame a hodnote Eucharistie. Aký by 
to bol koniec bez požehnania. Posledným 
dňom duchovnej obnovy nás sprevádzal 
náš o. Rasťo. Otec sa v kázni zameral na 
to, aby sme dokázali plody duchovného 
života vniesť do nášho konkrétneho 
spolužitia. Tak ako každú nedeľu, ani 
teraz sme nevynechali večiereň. Po nej 

sme si spomenuli aj na 
našich zosnutých, 
modlitbou panychídy 
a posvätili sme n á
hrobné kamene.

Počas týchto dní 
sme načerpali množ
stvo síl do nášho ži
vota. Svedčí o tom aj 
velká účasť veriacich 
na sviatosti zmierenia 
a Eucharistie. Túto 
možnosť mali aj naši 
chorí a slabí.

Naše veľké poďako
vanie patrí v prvom 
rade nášm u nebes
kému Otcovi, potom 
kňazom, ktorí prispeli 
svojím slovom i prí

tomnosťou k uskutočneniu tejto akcie. 
Ďakujeme aj sestričke Jozefke, ktorá túto 
slávnosť obohatila svojím spevom.

Záverečné poďakovanie patrí nášmu 
milému a dobrému o. Rastislavovi, ktorý 
má najväčšiu zásluhu na uskutočnení 
tejto duchovnej obnovy.

Bohu vďaka!

Veriaci z  farnosti Geraltov.

Štefánia Blichová, sr. Teodózia Virová 
a sr. Jozefa Šimová.

Kapitula prebiehala v otvorenej a pria
teľskej atmosfére.

20 7. 2001 bola zvolená generálna 
predstavená sr. Alfonza Danovičová 
z USA. Členkami novej generálnej rady 
sú sr. Mária Rozmarinovičová z USA, 
ktorá je zároveň zástupkyňou generálnej 
predstavenej, sr. M ariela Rotčinová 
z Argentíny, sr. Jozafata Bubňáková 
z Ukrajiny a sr. Jozefa Šimová zo Slo
venska

23. 7. 2001 účastníčky kapituly prijal 
Svätý Otec Ján Pavol II. Po audiencii 
účastníčky kapituly vykonali púť do Asissi.

Štefánia Blichová

Oúpustová slávnosť 
nanebovzatia Presvätej 
Bohorodičky v Šašovej

222. výročie
Odpustová slávnosť sa začala v so

botu 18. 8. o 17. 00 hod. svätením vody 
pri kaplnke o. Alfonzom Bockom, správ
com farnosti Beloveža. Pobožnosti 
a sväté liturgie trvali až do 24. 00 hod. 
Druhý deň začali pobožnosti slávnost
ným ružencom o 6. 15 hod. a vyvrcholili 
svätou liturgiou, ktorú celebroval otec 
biskup Ján Hirka za asistencie generál
neho vikára o. Jána Gajdoša, generálneho 
vikára o. Jána Závackého, nášho dekana 
a dekanov z iných okresov a viacerých 
duchovných otcov.

Odpustovej slávnosti sa zúčastnili 
veriaci z blízkeho i ďalekého okolia. 
Hlavnou myšlienkou homílie otca bis
kupa bola zmena človeka. Aby sa každý 
človek zamyslel nad sebou a čo je v ňom 
dobré, to zdokonaľoval a negatívne 
stránky postupne odstraňoval.

K šašovskej ikone sa vzťahuje list 
pápeža Pia VI. z 30. 6. 1779, v ktorom 
hovorí o udelení plnomocných odpustkov 
pre chrám v Šašovej. Odvtedy každoročne 
prichádzali pútnici 28. augusta, v deň 
sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ku 
vzácnemu zázračnému obrazu z blízkeho
i ďalekého okolia. Ikona Panny Márie je 
dodnes cieľom pútnikov.

Ján Dančišin
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Slávnosť v „starých“  Valaškovciaeh
Hovorí sa, „VŠADE DOBRE, DOMA 

NAJLEPŠIE“. Túto pravdu potvrdili aj 
obyvatelia a ich potomkovia z bývalej 
obce Valaškovce, ktorí sa dňa 24. júna 
2001 už piaty rok vracajú do svojej rodnej 
obce, z ktorej boli v roku 1937 vysťa
hovaní do Humenného. Dôvodom ich 
vysťahovania bolo zriadenie vojenského 
výcvikového priestoru pre vojenské účely. 
Dnes obyvatelia tejto obce patria do 
farnosti Humenné -  Pod Sokolejom, 
ktorá bola zariadená 
1.2.2000 a od 26. júna 
2000 ju spravuje otec 
Mgr. Anton Uhrin.
Všetky domy z tejto 
bývalej obce boli zbú
rané, okrem chrámu sv.
Petra a Pavla, ktorý 
akoby zázrakom bol 
uchránený, aj ked za 
bývalého režimu slúžil 
ako sklad.

Táto slávnosť v „sta
rých“ Valaškovciach 
začala o 9.30 hod. Mo- 
lebenom k Božskému Srdcu, potom 
o 10. 30 hod. pokračovala sv. liturgiou 
a nakoniec bola panychída za zomrelých 
a tam pochovaných, ako aj za všetkých 
padlých vojakov vo vojnách. Hlavným 
celebrantom sv. liturgie bol generálny 
vikár otec Ján Závacký, ktorý vo svojej

homílii poukázal na potrebu modliť sa za 
tých, ktorí sa starajú o pokoj a bezpečnosť 
v našej vlasti. Na sv. liturgii boli prítomní 
aj otec Mgr. Vladimír Capcara -  dekan 
z Humenného, otec Mgr. Anton Uhrin -  
správca farnosti Humenné -  Pod Soko
lejom, vojenský duchovný otec Mgr. Jozef 
Michalov, ako aj duchovní rím sko
katolíckej cirkvi, vojenskí predstavitelia 
a aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu 
asi 200 veriacich.

Celú slávnosť spre
vádzal svojím spevom 
mládežnícky zbor z Hu
menného. Aj touto ces
tou chceme poďakovať 
všetkým tým, ktorí po
máhali pri organizovaní 
a príprave tejto milej 
slávnosti. Ked sme už 
odchádzali zo „starých“ 
Valaškoviec -  z koty 620 
zaznelo aj toto: „Chrám 
sv. Petra a Pavla na 
«starých» Valaškovciach 
slúžil za totality ako 

sklad, ale nebol zbúraný len značne 
poškodený a pred piatimi rokmi opravený 
tak, ako gréckokatolícka cirkev, ktorá bola 
od roku 1950 poškodzovaná a ničená, ale 
nebola zničená.“

Miroslav Chalachan

Odpustová slim sľ r Hu
mnom -  Pod Sokolejom

Dňa 1. júla 2001 sa v jednej z naj
mladších farnosti, ktorá bola zriadená 1. 
februára 2000 -  Humenné -  Pod Soko
lejom uskutočnila odpustová slávnosť 
z príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra 
a Pavla. Nakolko v tejto farnosti je rozo
stavaná stavba nového chrámu a mala 
byť vyjadrením našej túžby, čím skôr začať 
slúžiť sv. liturgie v cerkvi (toho času sa 
sv. liturgie slúžia vo vestibule základnej 
školy). Svoju podporu našej snahe 
vyjadrili aj veriaci, ktorí sa v hojnom počte 
zúčastnili tejto odpustovej slávnosti.

Hlavným celebrantom bol o. Marek 
Durlák z farnosti Humenné, ktorý vo 
svojej homílii povzbudil veriacich farnosti 
aj všetkých prítomných k väčšej snahe 
a horlivosti za toto Božie dielo poukazu
júc aj na horlivosť a snahu sv. apoštolov 
Petra a Pavla pre Božie dielo svojimi 
slovami a skutkami.

Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom  pom ohli pri 
prípravách tejto slávnosti. Ďakujem aj 
tým, ktorí pomáhajú pri stavebných 
prácach a brigádach, aby sa urýchlila 
naša velká túžba.

Prajem celej našej farnosti, aby tí 
horliví neochabovali v horlivosti a tí 
možno menej horliví, aby sa touto 
horlivosťou „nakazili“ pre spoločné 
budovanie a rozvoj našej mladej farnosti 
na slávu Božiu.

Anton Uhrin 
správca farnosti 

Humenné -  Pod Sokolejom

mm zo slávnosti zosnutia panny márie vo valaškovciach
Vo vojenskom priestore, bývalej far

nosti Valaškovce, z príležitosti sviatku 
Zosnutia Panny Márie slúžil sv. liturgiu
15. 08. 2001 o. biskup za asis
tencie otcov vikárov a kňazov 
Humenského dekanátu.

Svätej liturgie, ktorá sa za
čala o 10.00 hod. sa zúčastnilo 
asi sto mladých ľudí, ktorí boli 
práve na stretnutí gréckokato
líckej mládeže v Bystrej pri 
Humennom.

Na svätej liturgii boli prí
tomní aj bývalí miestni rodáci, 
ktorí túto udalosť zvlášť preží
vali s veľkou radosťou. Na záver 
vo svojom poďakovaní sa otcovi 
biskupovi prihovorila a poďa
kovala osemdesiattriročná naj
staršia bývalá občianka tejto farnosti. Vo 
svojom príhovore vysvetlila, čo sa nachá

dzalo pred šesťdesiatimi rokmi v týchto 
priestoroch.

Vojenská správa nám vyšla v ústrety 
a v spolupráci s okresným dekanom nám

zabezpečili vstup do vojenského priestoru 
a pripravili liturgický priestor na dôstojné 
slávenie svätej liturgie.

Slávnosti sa zúčastnilo asi 250 
ľudí, rodákov z Valaškoviec, mládež 
ako aj hostia a prítomní vojaci zák
ladnej vojenskej služby.

Slávnosť bola umocnená aj tým, 
že sa na nej zúčastnil aj zástupca 
vojenského okruhu z Trenčína, ako 
aj predstaviteľ občianskej správy, 
starosta obce Kamenica nad Ciro- 
chou.

Na záver slávnosti sa zaspievalo 
mnoholitstvie otcovi biskupovi, 
kňazom a všetkým prítomným na 
tejto slávnosti.

Ján Závacký 
generálny vikár 

Snímka: D  Babinec
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Št e d r é  s r d c ia

Na podporu spolku sv. Cyrila a Me
toda prispeli:

M arta Birošová, Okružná 10 Sk; 
Michal Feckanič, Radvaň nad Laborcom 
100 Sk; Michal Gruzovský, Vyšné Ne
mecké 20 Sk; Ružena Lešková, Nižné Ne
mecké 20 Sk; Martin Lopuch, Michalovce 
20 Sk; Mária Mihoková, Hnojné 150 Sk; 
Alica Mirossayová, Košice 500 Sk; Viktor 
Sučko, Okružná 120 Sk; Mária Tóthová, 
Nižné Nemecké 20 Sk; Ján Vaško, Ok
ružná č. 72-20 Sk; Ján Vaško, Okružná č. 
17-20 Sk; a Mária Volfová, Žiar nad 
Hronom 40 Sk.

Za štedré dary Pán Boh zaplať!

Na našu vyzvú, aby členovia Spolku 
sv. Cyrila a Metoda vyrovnali členský

príspevok na tento rok i predchádzajúce, 
mnohí odpovedali splnením členskej po
vinnosti. Ešte stále však máme vela čle
nov, ktorí si nesplnili členskú povinnosť. 
Preto prosíme, urobte to čím skôr. Pán 
Boh zaplať.

Ako sme už oznámili, členskou podie
lovou knihou na rok 2002 je kniha 
reportáži Jozefa Červínku Otváranie 
bráničiek. Tlač tejto publikácie vrátane 
väzby dokončila v auguste t.r. tlačiareň 
KARNAT v Košiciach.

Gréckokatolícky kalendár 2002 je už 
v štádiu záverečných tlačiarenských 
príprav.

Výbor spolku 

NAŠI JUBILANTI

V septembri t. r. si významné životné 
jubileum pripomínajú títo naši členovia:

Anna Bačová zo Sečovskej Polianky, 
Veronika Fejková z Vranova nad Topľou
-  Lomnice, Ing. Miloš Kuruc zo Zemplín
skeho Hradišťa, Milan Medeši z Cabova,

Mária Telehová zo Sobraniec a Kve- 
toslava Velčková z Vranova nad Topľou.

Anna Gavaľová z Trhovišťa, Anna 
Harčarová z Hrane, Helena Geregová 
z Kačanova, Mária Hudáková zo Stredy 
nad Bodrogom, Ing. Rudolf Kopín z Mi
chaloviec, Štefan Megles z Lekároviec, 
M ária Sotáková z Novosadu, Mária 
Sotáková z Trhovišťa, Prof. JUDr. Jozef 
Suchoža z Košíc a Mária Vašková zo 
Stanče.

Anna Kuzmová z Vojčíc, Ján Mantič 
zo Zbehňova, Ján Popovič zo Zemplín
skej Teplice, Mária Saparová z Dlhého 
Klčova, Alžbeta Šoganičová z Davidova 
a Michal Vasiľ zo Sadov nad Torysou.

Alžbeta Bodnárová z Baján, Mária 
Borščová z Vranova nad Topľou, Zuzana 
Čurmová z Dúbravky, Anna Feňušová 
z Dúbravky, M ária Štempáková zo 
Zbehňova a Anna Uhlanovičová zo 
Sečoviec.

Mária Reváková z Voliče.
Všetkým jubilantom vyprosujeme 

hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Program hlavných akcií 
Beatifikácie Služobníkov 

Božích Pavla Petra Gojdiča 
OSBM, biskupa prešovského 
a o. Metoda Bominika Trčku 

CSsR, rehoľného kňaza
Nedela 4. novembra 2001 Námestie pred bazilikou sv. Petra
-  Beatifikácia:

8, 00 - Obsadzovanie miest podlá vstupeniek.
9, 30 - Program pred Beatifkáciou.
10, 00 - Obrad Beatifikácie so sv. omšou, ktorej

predsedá Svätý Otec Ján Pavol II.
13, 00 - Predpokladaný záver slávnosti.

Pondelok 5. novembra 2001 Aula Pavla VI. -  generálna 
audiencia:

8.00 - Obsadzovanie miest podľa vstupeniek.
10.00 - Začiatok generálnej audiencie s pápežom 

Jánom Pavlom II. (Odovzdávanie darov pre 
Sv. Otca).

13, 00 - Predpokladaný koniec generálnej audiencie.

Bazilika Santa Maria Maggiore -  ďakovná sv. liturgia:

16, 00 - Príchod do baziliky, obsadzovanie miest.
16, 20 - Sprievod bohoslovcov, kňazov a biskupov.
16, 30 - Ďakovná archijerejská sv. liturgia (staroslo

vienska), ktorej predsedá Mons. Ján Hirka, 
prešovský biskup

18, 30 - Predpokladaný koniec slávnosti.

Agentúra Logos, Mesto Prešov, 
Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košicicach 

a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

Vás pozývajú na

FEST 2001,
ktoiý sa uskutoční:

-13.10.2001 v MsKS v Trebišove o 9.00
- vystúpia gréckokatolícke mládežnícke zbory

-14.10.2001 v Estrádnej sále ODKv Prešove o 16.00
- vystúpia poredné slov. gospelové skupiny a sólisti 
(Kompromis, Stanley, Mimicry, Kapucíni, Mária 
Podhradská, Janka Daňová a ďalší)

Gréckokatolícke mládežnícke zbory, ktoré sa chcú aktívne 
zúčastniť na FEST-e 2001 sa môžu prihlásiť do konca 

septembra na Gréckokatolíckom dekanskom úrade 
v Trebišove.

H i myslenie
Život s Kristom (V. S o lo v jev )

1. N erozprávaj n ikdy nič, za  čo by si sa hanbil 
v prítom nosti Ježiša.

2. Nerob nič, p r i čom by si nechcel byť 
pristih nutý  Ježišom.

3. Nechoď nikam, kde by si sa hanbil vidieť
Ježiša.

4. Ži tak, aby Ježiš mohol kedykoľvek k tebe
prísť.
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Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV) 
6:30-6:45
17.9. - S Ježišom v Leopoldovskej väznici 1/3
18.9. - S Ježišom v Leopoldovskej väznici 2/3
19.9. - S Ježišom v Leopoldovskej väznici 3/3
20.9. - Geograf o viere
21.9. - Alkohol a drogy
22.9. - / 1 2:30/ Program pre deti 

-  /1 2:45/ Exodus - 8. časť
24.9. - Mieň to, čo spievaš
25.9. - Mieň to, čo spievaš
26.9. - Sláva ponad ťažkosti
27.9, - Tvoriť melódiu
28.9. - Všetky radosti
29.9. - /1 2:30/ Program pre deti 

-/12 :4 5 / Exodus - 9. časť
1.10. - Cesta Pútnika - 29.časť
2.10. - Cesta Pútnika - 30. časť
3.10. - Cesta Pútnika - 31. časť
4.10. - Cesta Pútnika -  32. časť
5.10. - Cesta Pútnika - 33. časť
6.10. - /12:30/ Program pre deti 

-/12 :45 / Exodus -1 0 .  časť
8.10. - Ranné zamyslenie
9.10. - Ranné zamyslenie
10.10. - Ranné zamyslenie
11.10. - Ranné zamyslenie
12.10. - Ranné zamyslenie
13.10. - /1 2:30/ Program pre deti

- /1 2:45/ Exodus -1 1 . časť

ASTRA 10.906 GHz v. pol. zvuk 7.38 MHz 
13:00-13:30
17.9. - Myšlienky a názory
18.9. - Pre malých I veľkých
19.9. - Chodiť - ale ako? II. /poradenstvo/
20.9. - Iluzionista
21.9. - Počiatok života
22.9. - Božie slovo
23.9. - Kresťan a hnev
24.9. - Myšlienky a názory
25.9. - Pre malých i veľkých
26.9. - Moderná múdrosť
27.9. -  List z nemocnice
28.9. - Otázka na ceste
29.9. - Muži bez úcty?
30.9. - Čo rozsievaš, to budeš i žať
1.10. - Myšlienky a názory
2.10. - Pre malých i veľkých
3.10. - Hľadá sa poklad /príbeh/
4.10. - Som s tebou aj v utrpení
5.10. - Stotník Kornélius a ja
6.10. - Kresťan a veda
7.10. - Kresťanstvo v rodine
8.10. - Myšlienky a názory
9.10. - Pre malých i veľkých
10.10. - Čudný správca /príbeh/
11.10. - Ozveny života
12.10. - Všetko vo všetkom
13.10. -Dobrázvesť

14.10. -  Kresťanstvo v rodine 

1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
17.9. -  Puberta I.
18.9. -L o t
19.9. - Čudný správca /príbeh/
20.9. -  Poznanie a viera
21.9. -  Ako sa zmeniť -  20.časť
22.9. -L úč
23.9. - Evanjelium podľa Jána 19. kapitola
24.9. -  Puberta II.
25.9. -  Lukáš
26.9. -  Napriek očakávaniu /príbeh/
27.9. -  Poznanie a viera
28.9. - Ako sa zmeniť - 21 .časť
29.9. -  Hodiny a deduškovo srdce
30.9. -Evanjelium podľa Jána 20.-21. Koniec
1.10. -  V rodinnom kruhu
2.10. -  Manases
3.10. - Návrat do svojho vlastného /príbeh/
4.10. - Poznanie a viera
5.10. -  Ako sa zmeniť -  21. časť
6.10. -  Ozaj, k akému cieľu?
7.10. - 5. kniha Mojžišova - 1 .  kapitola
8.10. -  V rodinnom kruhu
9.10. - Mardochej
10.10. -  Musel by si ma zabiť /príbeh/
11.10. - Poznanie a viera
12.10. -  Nad listami poslucháčov
13.10. - Splnený sen
14.10. - 5. kniha Mojžišova -  2. kapitola

V sobotu o 12:30-13:00 hod vysielame na 
frekvenciách 9 490 (31 m) a 7 380 kHz (41 m).

Obsahy niektorých relácii:
Chodiť -  ale ako? II. /19.9./ - Každý z nás vie 
chodiť na dvoch nohách -  ak ide o zem. Ako 
sa však chodí po tenkom ľade, na hrane noža, 
v oblakoch, v nocia najmä vo dvojici? Niekoľko 
praktických rád pre „chodcov“ i „bežcov“ 
pozemského i duchovného života.
Moderná múdrosť/26.9y -  O múdrosti vo svete 
a v Bohu.
Puberta L, II. /17.9. a 24.9./ - Roky dospievania 
a úskalia života tohto obdobia. Dospievajúce 
deti a vzájomné vzťahy v rodine.
S Ježišom v Leopoldovskej väznici /17.-19.9./
- Evanjelizácia v Leopoldovskej väznici.
Čudný správca/19.9., 10.10./ - Riaditeľ po
maličky tuneluje svoju firmu, postaví si dom
i kúpi nové autá. Má sa dobre, až kým mu na 
to neprídu a on musí odovzdať všetko, čo má... 
Alkohol a drogy /21.9./ - Svedectvo bývalého 
narkomana a alkoholika.
Hodiny a deduškovo srdce /29.9./ -  Hodinár 
opraví srdce hodín - Pán Ježiš srdce človeka. 
Hľadá sa poklad /3 . 1 0 ./ - Hľadá poklad 
nesmiernej ceny. Nájde však iba návod - k vä
čšiemu pokladu ako mal byť ten pôvodný...

Slovenský rozhlas - 
náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín:. 8 :05-9:00 Hudba, 
ž ivo t, v ie ra ; 1 8 :0 0 -1 8 :3 0  S lovo  pre 
veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 
9 :30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia) 
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 
Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05- 
22:00 Cesty (náboženské spektrum) 
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 
Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v m esiaci: SRo -  
národnostno-etnické vysielanie Prešov:

: gréckokatolícka sv. liturgia; v septembri 
z farnosti Bardejov

RáterLUMEN
92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice: 
94,4 Košice; 97.8 Stredné Považie: 102,9 
Pohronie, Tatry; 103,3 Michalovce; 104,5 
Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4 0 0 5  kHz, In te lsa t 3 2 5 ,5  East 
(Atlantik)

05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky 
05:10-05:25; 19:30-19.45 - česky

Úmysly apoštolátu mod
litby na mesiac október

• Aby sme vedeli uznávať 
a vážiť si kultúrne i duchovné 
bohatstvá rozličných etnických 
skupín a náboženských menšín, 
ktoré sa nachádzajú v každej 
krajine.

• Aby sa na úsvite tretieho 
kresťanského tisícročia obnovilo 
v Cirkvi misijné nadšenie prvých 
Turíc.
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Redakcia časopisu

slovo
vyh lasu je

fotografickú súťaž
v tém ach:

A. človek
B. príroda
C. sakrálna stavba a liturgia

sn ím ky  zasiela jte do konca decembra 2001
na adresu: SLOVO

R 0 . Box 204  
0 8 0  01 Prešov 

Podmienky súťaže:
1. Súťaže sa m ôžu zúčastn iť len am atéri.
2. Rozm er sn ím ky m á byť m in im álne 9 x  13 cm .
3. Zaslané sn ím ky môže redakcia  uverejniť.

-VÍŤAZI BUDÚ ODMENENÍ -

M ilý čitateľ,
verím, že sa Vám SLOVO tohoto roku páčilo viac ako po minulé aj napriek obmedzeniam, 
ktoré ho udržali nad hladinou zániku. Na budúci rok máme niekoľko zásadných zmien, 
ktoré budete môcf posúdiť v poslednom tohoročnom čísle.

Váš šéfredaktor

Čo tak s i už teraz predplatiť SLOVO na rok2002?

Nasledujúci rok sa bude v redakcii niesť v duchu tohoto hesla. Chceme ponúknuť 
každému pútavé a zaujímavé hodnotné čítanie bez rozdielu veku a vzdelania. Posúďte 
sami reportáže z pútnických miest, zaujímavostio z kresťanského sveta, rozhovory a 
príbehy, spravodajstvo z domova i zo sveta, príhovory Svätého Otca. články z histórie 
našej cirkvi, osobnosti, partnerské vzťahy, súťaže, stránky pre deti a veľa ďalších 
strán!
To všetko skoro za nezmenene predplatne.
A už 44 strán každý mesiac!

Predplatne na rc>; 2002.
Cena SLOVA: 30 x 12 360 Sk

' ■ v- ~  ̂ ::7 :
L ň r ^ i e .v- :

........

vianočná súťaž s P ETR O U
Dnešné otázky:

1. Kedy zomrel sv. Gregor Osvietiteľ?
A-r. 335; B-r. 238; C-r. 305
2. Ktorý ročník stretnutia gréckokat. mládeže sa uskutočnil t.r. v Bystrej? 
A-piaty; B-ôsmy; C-desiaty
3. Ako sa nazývajú stredné dvere na ikonostase?
A-diakonské; B-cárske; C-nebeské

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže zasielajte na adresu redakcie s ozna
čením: vianočná súťaž do 26.09.2001. alebo ich doručte do redakcie na Hlav
nej 3 v Prešove. Nezabudnite pripísať Vašu spätnú adresu.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo vianočnom čísle.
Vyžrebujeme 10 výhercov, ktorí získajú M C  Christos Raždajetsja v hodnote 
256,- Sk
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TRINITY cestovná kancelária, Hlavná 45, 
T R I  N I T Y  040 01 Košice, tel./fax: 055/62 528 20

Vás srdečne pozýva 
pri príležitosti blahorečenia otca biskupa Pavla Petra Go|diča. OSBM 

a otca Metoda Dominika Trčku. CSsR 4. novembra na námestí sv. Petra v Ríme
n a  p ú t n i c k ý  z á j a z d

A//I/I - RÍM - PADOVA - BENÁTKY
V te rm ín e :  2 . 1 1 .  - 7 . 11 .  2 0 0 1  (6  d n í)  V c e in e : 4 . 9 9 0 , '  Sk

Program je spojený s každodennou účasťou na sv. omši a audienciou u Svätého Otca.
Tento zájazd pripravujeme v spolupráci s gréckokatolíckymi farnosťami východného Slovenska.

Zúčastnite sa aj Vy tejto jedinečnej udalosti spolu s ostatnými veriacimi Slovenska.

Ďalej organizujeme:
9 . 1 0 . -  15 .10.2001  cena: 5 . 5 0 0 , -  SkLíRdy -  La  Sa Iette -  Turín  -  PňdovA 

MEdžuqoRjE (5xubytovanie)

IzraeI  -  S vätá  Z e m  (odlet z Košíc a Bratislavy)

OkRuk SýRÍou

16. 10. - 23. 10. 2001 cena: 1 .800 ,- Sk + 60 DEM

18. 10. - 25. 10. 2001 
8. 11. - 15. 11. 2001 
15. 11.-22. 11.2001 
6. 12. - 13. 12. 2001

5. 12. - 13. 12. 2001

cena. 12 .990 ,- Sk + 140 USD 

cena: 12 .990 ,- Sk + 500 USD

INZERCIA

Ponúkam vymaľovanie obrazov 
do kostolov a do domov 
smútku. Výhodná cena s 10 
ročnou praxou. Tel.: 056/67 98 
407; mobil: 0903/662 175 
Výtvarník Jozef Cichý, Nižný 
Žipov 285/16,076 17 Trebišov

Detské jsľlié k f
1. V ktorom roku bol 
založený exarchát?

V roku 50 po Kristovi.

2. Prečo Boh stvoril všet
ko, čo stvoril?

Bolo mu smutno.

Vyhodnotenie letnej sutaze 
s PETROU

Správne odpovede: 
číslo 9: AAA 
číslo 10: A C B 
číslo 11-12: C B A

číslo 13-14 
číslo 15-16 
číslo 17-18

B C A 
A B B  
A B B

Výhercovia:
Anna Holinková, Rakovec n/Ondavou; Peter Fedor, Sabinov; 

Janka Struňáková, Porúbka; Demeter Alfonz, Prešov; Mária 
Tiliščáková, Stará Ľubovňa; Anna Sedláková, Renčišov; Ján 
Semko, Jovsa; Monika Ferková, Spiš. Nová Ves, Mária 
Šipulová, Telgárt; Mária Feckaničová, Humenné.

Všetci výhercovia získavajú publikáciu Náboženského 
vydavateľstva PETRA - Ľudia a démoni.

Vetkým výhercom blahoželáme.
Neváhajte a zapojte sa do našej novej súťaže.

POĎAKOVANIE.

Touto formou chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhali pri príprave Klokočovského odpustu 
2001.

V prvom rade o. biskupovi Milanovi Chauturovi a o. 
biskupovi Františkovi Tondrovi za to, že svojou prítomnosťou 
pozdvihli našu slávnosť.

Veriacim, osobitne kurátorom, z farnosti Klokočov, 
s filiálkami Kaluža a Kusín, ktorí sa postarali o prípravu, 
dôstojný priebeh, ale aj pohostenie počas celej slávnosti.

Špeciálne chcem poďakovať bohoslovcom Košického 
apoštolského exarchátu, ale aj Prešovského biskupstva, pod 
vedením Stanislava Zimovčáka, Pavla Imricha a Martina 
Mihlača za obetavú pomoc.

Zvlášť chcem poďakovať kňazom za ich duchovnú službu 
a a za to, že svedomito splnili úlohy im zverené, napriek 
mnohým povinnostiam v ich farnostiach.

V neposlednom rade moje poďakovanie patrí mládeži 
a všetkým účinkujúcim, ktorí svojou účasťou obohatili 
duchovný program našej slávnosti.

Nedá mi nespomenúť i zástupcov štátnych orgánov -  
starostku obce Klokočov, riaditeľstvo a zamestnancov 
nemocnice, policajného zboru a SAD, ktorí sa podieľali na 
technickom zabezpečení slávnosti.

Nech vám Pán Boh udelí hojnosť milostí za vašu pomoc.

o. Slavomír Gereg, 
farár v Klokočové
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Na záver

ctít-H
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Nepohodlné evanjeliá vychádzajú v slovenčine už po štvrtý 
raz. Prvé tri vydania vyšli v rokoch 1981 -  1986 v Pápežskom 
slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Ponúkaná kniha 
je teda prvým slovenským vydaním. Avšak nielenže časom ne
stráca na svojej aktuálnosti, ale priťahuje čitateľov čoraz viac.

„Len aby v nás Slovo nevyvolalo nijaký otras! Preto sa po 
náhľame zneškodniť ho. S opatrnosťou ho oberáme o všetku 
výbušnú silu. ... Slovo je ostrý meč. A  m y sa ho ponáhľame 
otupiť, aby nás nezranil. ... Slovo je oheň. A  m y naň vylievame 
vedrá vody nášho zdravého rozumu, našej ľalošnej rozvážnosti 
a neuveriteľnej lenivosti. Začnite čítať a zistíte, že evanjelium 
treba oprášiť od nánosov našej pohodlnosti. “Takto sa prihovára 
sám autor svojim čitateľom na obálke ponúkaného diela. Zdajú 
sa vám tieto slová tvrdé? A práve o to sa A. Pronzato celý čas 
snaží. Luigi Santucci to v predhovore komentuje: „Radi sme 
«tvrdí». Ale evanjelium chceme sladké. «Božie slovo» sa nám 
páči ľúbozvučné a mäkké ako uspávanka.... aby nás ponechalo 
na naše potešenie takých, akí sme.'1 Ale Božie slovo je tu na to, 
aby nás usvedčovalo z našich poblúdení a viedlo správnym 
smerom. Ono nás robí rozumnými (Ž 119, 98-104), dáva nám 
svetlo (Ž 119, 130), dáva nám pokoj a chráni nás, aby sme sa 
nepotkli (119, 165), posilňuje našu vieru (Rim 10, 17), dáva 
nám nádej (Rim 15, 4), rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca 
(Hebr 4, 12); „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na 
poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spra
vodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé 
dobré dielo.“ (2 Tim 3, 16-17).

Možno že čítanie sa pre mnohých stane skutočne „nepohodl
ným“, pretože zatrasie našou spokojnosťou so sebou samým, 
odhalí naše sebectvo, povrchnosť, lenivosť... Ale ak sa radikálne 
rozhodneme k zmene, nájdeme netušené dimenzie pravej 
slobody. Pravda vždy oslobodzuje (porov. „Spoznáte pravdu 
a pravda vás oslobodí! Jn 8,32). Autor na viacerých miestach 
ponúka azda netradičný pohľad na mnohokrát počuté state 
z Písma; ponúka však priamu cestu k jeho posolstvu, bez okľúk, 
výhovoriek, výnimiek. Ukáže nám náš vnútorný problém, ako 
ked v tme zrazu zasvietime na ukrytý poklad. Je na nás, či 
správne oceníme jeho hodnotu. Pretože prebúrať nánosy našej 
pohodlnej spokojnosti so sebou je skutočne nepohodlné. 
A. Pronzato tento problém čiastočne pomenúva v stati o ľigov- 
níku: „Kristus neumrel na kríži preto, aby som nikomu neubli
žoval. Ale aby som bol schopný robiť zázraky.“ Nie je teda dô
ležité, či sme lepší ako náš sused, kolega či spolužiak. Dôležité 
je, aby sme skutočne uverili Božiemu slovu a nechali svoj život 
formovať podľa jeho zásad. Kniha Nepohodlné evanjeliá je 
naozaj dobrou pomôckou na to, aby sme sa v úprimnosti posta
vili pred Božiu tvár, spoznali pravdu a nechali sa viesť k slobode 
Božích detí.

-YJ-

Každoročne sa koniec roka spája s akýmsi vyúčtovaním 
celého predchádzajúceho obdobia. Kalendárny rok uzatvára 
platobné bilancie a hospodárenie, či iné štatistické ukazo
vatele prosperity a vývoja spoločnosti. Z týchto údajov sa 
vypracuvávajú rôzne ročenky a prehľady, na základe kto
rých sa dá určiť trend hospodárenia, alebo vývoja v rôznych 
oblastiach. Školský rok sa končí odovzdávaním vysvedčení, 
ktoré sú akýmsi prehľadom získaných vedomostí. Prospel 
s vyznamenaním, či čisté jedničky by mali byť symbolom 
vedomostí, ktoré žiak nosí v svojej detskej hlave. V rámci 
množstva rôznych rokov, ktorých začiatky a konce nespa
dajú do jedného dňa, má svoj význam aj cirkevný rok.
Ako by sme ho zbilancovali? Alebo akými štatistickými 
údajmi zistíme, či bol úspešný? Bude to prírastok veriacich? 
Nie, hoci mnohí ho berú za smerodajný. Alebo počet novo- 
posvätených chrámov, farských budov, kláštorov či kapl
niek? Ani to nie je  smerodajný ukazovateľ úspešnosti minu
lého cirkevného roka. A rovnako nemožno ani brať do úvahy 
počty svätých prijímaní, návštevy pútí, priemerné známky 
za náboženstvo, alebo hocijaké iné číslo vychádzajúce 
z nášho ponímania úspešnosti. Cirkevný rok je  špecifický, 
je  iný ako iné roky. Jeho úspešnosť sa nedá určiť z jedného, 
či viacerých čísel. Jeho úspešnosť je  \/ nás.
Ak si na konci kalendárneho roka človek spytuje svedomie, 
čo všetko dosiahol v rodinnom, profesionálnom, či spolo
čenskom živote, mal by si teraz pospytovať svedomie, čo 
všetko dosiahol za posledných dvanásť mesiacov v du
chovnom živote. Ako sa mu darilo p ln iť predsavzatia, koľko 
sa toho naučil v Božej škole života, ako sa zladil s Božím 
slovom, ako dokázal načúvať a p ln iť Božiu vôľu. Mal by sa 
spýtať, nakoľko sa priblížil ideálu Božieho Syna svojím 
životom. A tak môže ohodnotiť svoj život za posledný rok. 
Toto je  kritérium úspešnosti nášho života za hocijaké ob
dobie, či už ide o roky, mesiace alebo len minúty. Táto 
otázka by mala zn ieť v našom srdci stále, kedykoľvek sa 
rozhodneme niečo bilancovať.
Keď čítaš tieto riadky a zisťuješ spolu so mnou, že v našom 
živote to nie je  nijako slávne v napĺňaní predsavzatí a pripo- 
dobňovaní sa Kristovi, nezúfaj. Máme jednu nádej -  zajtrajší 
deň. Ak som aj dnes neurobil to, čo chcel Boh, a bolí ma 
to, musím to naozaj chcieť napraviť. Musím sa naozaj 
zaprieť, prestať oddychovať a vstať z toho pohodlného 
ležadla a bežať, bežať ako o život, vlastne o život. Bežať 
tak, ako len vládzem. Zhadzovať zo seba kusy kabátov 
a kožuchov, lebo do nášho života vchádza slnko. Utekať 
k Bohu, ktorý ťa osvecuje a hreje tak, že nepotrebuješ už 
žiadne iné kabáty, ktoré ti nikdy nedajú to, čo Božie slnko. 
Už nebudeš potrebovaťkariérny postup v zamestnaní, pre
radenie do vyššej platovej kategórie, čí dovolenku na slnkom 
zaliatych plážach pri mori. Nie, že by to bolo zlé, ale už to 
nebudeš potrebovať hoc aj za cenu spásy svojej duše. 
Zhadzuj ich, zhadzuj svoje slabosti, hriechy a zlozvyky. 
Zhadzuj, aby sa pod tou hrubou „novodobou kožou“ ukázal 
človek, ktorého stvoril Boh na svoj obraz. Toto bude 
najlepšie, čo môžeš urobiť v nasledujúci nový cirkevný rok. 
Objav v sebe Božie dieťa. Objav v sebe povolanie k svätosti. 
Skús to so mnou a nestrácaj nádej, lebo palma víťazstva 
môže patriť aj tebe.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
šéfredaktor
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