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Pondelok 10. december -  Menas, Hermogenes 
a Eugraf, mučeníci; Menlivé časti do 15. decembra 
včítane sú z 8. decembra. 2 Tim 2, 20-26, zač. 
294; Lk 19, 37-44, zač. 97.

Utorok 11. december- Daniel Stípnik, prepodobný;
2 Tim 3,16-17; 4 ,1 -4 , zač. 297; Lk 19, 45-48, 
zač. 98.

Streda 12. december -  Spyrldon, divotvorca 
a biskup, prepodobný; 2 Tim 4,9-22, zač. 299; Lk
20.1-8, zač. 99.

Štvrtok 13. decembr-Eustratios a spol., mučeníci;
Tropár zo sviatku a o mučeníkoch, Sláva kondák 
o mučeníkoch, I teraz zo sviatku. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo sviatku. Tit 1, 5-14, zač. 300b; Lk 
20,9-18, zač. 100.

Piatok 14. december—Tyrsa spol., mučeníci; Tit
1,15-16; 2 ,1 -10, zač. 301; Lk 20,19-26, zač. 
101 .

Sobota 15. december -  Štefan, biskup, vyznávač
-  Oddanie sviatku Nepoškvrneného počatia;

Ef 1,16-23, zač. 218; Lk 12,32-40, zač. 67.

16. december-Ageus, prorok
-  Nedeľasv. Praotcov-3. hlas;

Rúcho svetlé. Radový hlas je tretí. Radové evanje
lium na utierni je šieste. Antifóny nedeľné. Tropár 
z hlasu, Sláva tropár o Praotcoch, l teraz kondák
o Praotcoch. Prokimen, aleluja a pričasten o Pra
otcoch. Kol 3 ,4-11, zač. 257; Lk 14,16-24, zač. 
76.

Pondelok 17. december -  Daniel, prorok a Traja 
mládenci Ananiáš, Azariáš a Misael; Menlivé časti 
z pondelka alebo o svätých. Hebr 3, 5-11; 17-19, 
zač. 308; Lk 20, 27-44, zač. 102

Utorok 18. december-Šebastián a spol., mučeníci;
Menlivé časti z utorka alebo o mučeníkoch. Hebr
4.1-13, zač. 310; Lk 21,12-19, zač. 106.

Streda 19. december-Bonifác, mučeník; Menlivé 
časti zo stredy alebo o mučeníkoch. Hebr 5 ,1 1 - 
14; 6,1 -8, zač. 312; Lk 21, 5-8a; 10-11; 20-24, 
zač. 104.

Štvrtok 20. december-Ignác, hieromučeník
-  Predprazdenstvo Narodenia Pána;

Tropár, Sláva i teraz kondák z Predprazdenstva. Pro
kimen, aleluja a pričasten zo štvrtku. Hebr 7 ,1-6 , 
zač. 315; Lk 21,28-33, zač. 107.

Piatok 21. december-Juliána, mučeníčka; Tropár 
a kondák ako 20. decembra. Prokimen, aleluja 
a pričasten z piatku. Hebr 7,18-25, zač. 317; Lk 
21,37-38; 22,1-8, zač. 108a.

Sobota 22. december-Anastázia, veľkomučeníčka
-  Sobota pred Narodením Pána;

k ý
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Tropár a kondák ako 20. decembra. Prokimen, 
aleluja a pričasten zo soboty. Gal 3,8-12, zač. 205; 
Lk 13,18-39, zač. 72.

Nedeľa 23. decem ber-10 krétskych mučeníkov
-  Nedeľa sv. Otcov- 4 .  hlas;

Rúcho svetlé. Radový hlas je štvrtý, evanjelium na 
utierni je siedme. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu,
o Svätých otcoch a predprazdenstva. Sláva kondák
0 Svätých otcoch, I teraz kondákz predprazdenstva. 
Prokimen a aleluja o Svätých otcoch. Pričasten 
z nedele a o Svätých otcoch. Hebr 11, 9-10; 17- 
23; 32-40, zač. 328; Mt 1 ,1-25, zač. 1

Pondelok 24. december-Eugénia, úctyhodná, 
mučeníčka
-  Predvečer Narodenia Pána;

Pôstny deň. Kráľovské hodinky, rúcho pôstnej farby 
(v ranných hodinách).
Čítania na Kráľovských hodinkách:
1. hod. Mich 5 ,1-3 ; Hebr 1,1-12, zač. 303; M t 1, 
18-25i zač. 2
3. hod. Bar 3, 36-38; 4, 1-4; Gal 3, 23-29, zač. 
208; Lk 2, 1-20, zač. 5
6. hod. Iz7, 10-16; 8, 1-4; 9-10; Hebr 1, 10-14;
2, 1-3, zač. 304; M t 2, 1-12, zač. 3
9. hod. Iz 9, 5-6; Hebr 2, 11-18, zač. 306; M t 2, 
13-23, zač. 4
Veľkávečiereňs liturgiou sv. Bažila Veľkého (neskoro 
popoludní). Rúcho svetlé. Na „Pane ja volám“ 6 
slôh z Narodenia. Sláva i teraz z Narodenia. Vchod 
s Evanjeliom a s kadidelnicou. Prokimen z pon
delka.
Parameje:
1. Gn 1, 1-13;
2. Nm 24, 2-3; 5-9; 17b-18
3. Mich 4, 6-7; 5, 1-3
Po nich nasleduje tropár s veršami.
4. Iz 11, 1-10
5. Bar 3, 36-38; 4, 1-4
6. Dan 2, 31-36. 44-45
Po nich nasleduje tropár s veršami.
7. Iz 9, 5-6
8. Iz 10-16; 8, 1-4. 9-10
Po prechode na liturgiu sa spieva Trojsväté. Proki
men: Pán mi povedal. Hebr 1 ,1-12, zač. 303; Lk
2,1-20, zač. 5. Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva 
„Milostiplná Matka—„0  tebi radujetsja.“ Pričasten: 
Chváľte Pána nebies. O polnoci Veľké povečerie 
s lítiou.

Utorok 25. december -  Narodenie nášho Pána 
Ježiša Krista; Prikázaný sviatok. Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho. Rúcho svetlé. Prvá, druhá, tretia antí
fona a vchod je zo sviatku Narodenia. Tropár, Sláva
1 teraz kondák z Narodenia. Prokimen, aleluja a pri
časten z Narodenia. Namiesto „Svätý Bože“ sa 
spieva „Ktorí ste v Krista pokrstení -  Jelicy vo 
Christa“ . Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva Zvelebuj
-  Veličaj a IX. irmos „Veľké slávne tajomstvo“-

„Tajinstvo strnnoje“ . Myrovanie. Gal 4, 4-7, zač. 
209; Mt 2 ,1-12, zač. 3,

Streda26. december-Zbor Presvätej Bohorodičky;
Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé. Prvá a druhá anti- 
fóna z Narodenia. Tretia každodenná s refrénom 
sviatku. Vchod: „Podie pokloňme sa... z Panny naro
dený. My ti spievame.“ Tropár z Narodenia. Sláva
i teraz kondák zo Zboru. Trisvjatje. Prokimen, aleluja 
Bohorodičke Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva Zve
lebuj a IX. irmos z Narodenia. Pričasten z Narode
nia. Hebr 2,11-18, zač. 306; Mt 2,13-23, zač. 4.

Štvrtok 27. december -  Štefan, prvomučeník, 
apoštol; Rúcho červené. Prvá a druhá antifóna 
z Narodenia. Tretia každodenná s refrénom sviatku. 
Vchod: „Poďte pokloňme sa... z Panny narodený. 
My ti spievame.“ Tropár zo sviatku Narodenia Pána 
a o mučeníkovi. Sláva kondák o mučeníkovi, I teraz 
kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo 
sviatku a o mučeníkovi. Namiesto „Dôstojné je“ sa 
spieva Zvelebuj a IX. irmos „Veľké a slávne ta
jomstvo“ -  „Tajinstvo strannoje“ . Sk 6, 8-15; 7, 
1-5a; 47-60, zač. 17; Mt 21, 33-42, zač. 87.
Na sk liturgiách vo všedné dni do oddania sviatku 
Narodenia Pána sa spievajú menlivé časti takto: 
Prvá a druhá antifóna z  Narodenia. Tretia každodenná 
s refrénom sviatku. Vchod: „Podte pokloňme sa... 
z Panny narodený. My ti spievame.“ Tropár, Sláva
i teraz kondák, prokimen, aleluja, pričasten, Zvelebuj 
a IX. irmos zo sviatku. Čítania radové.

Piatok 28. december -  20 tisíc nikodémskych 
mučeníkov; 2 Tim 2 ,1-10, zač. 292; Lk 21,12- 
19, zač. 106 (mučeníkom).

Sobota 29. december-Betlehemské neviniatka, 
Marcel, prepodobný 
-Sobota po Narodení Pána

Tropár z Narodenia a Svätým Neviniatkam. Sláva 
kondák Svätým Nevianiatkam, I teraz kondákz Naro
denia. Prokimen, aleluja a pričasten najprv zo So
boty po Narodení Pána a potom Svätým Neviniat
kam. 1 Tim 6,11 b-16; zač. 288; Mt 12 ,1 5b-21, 
zač. 46b.

Nedeľa 30. december-Anýzia, mučeníčka
-  Pamiatka Svätých a spravodlivých: 

snúbenca Jozefa, kráľa Dávida a apoštola Jakuba
- Nedeľa po Narodení Pána -  5. hlas

Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni je ôsme. 
Prvá a druhá antifóna je z Narodenia. Blaženstvá. 
Vchod: „Podte ...z Panny narodený“ . Tropár z hlasu, 
z Narodenia a o Svätých z nedele. Sláva kondák
o Svätých z nedele, I teraz kondák z Narodenia. 
Prokimen, aleluja a pričasten z nedele po Narodení. 
Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva Zvelebuj a IX. 
Irmos „Veľké a slávne“ -  „Tajinstvo strannoje“ . Gal
1,11-19, zač. 200; Mt 2,13-23, zač. 4.

Pondelok 31. december -  Melánia Rímska, 
prepodobná
-  Oddanie sviatku Narodenia Pána;

Všetky menlivé časti okrem „Ktorí ste Krista po
krstení“ a čítaní sú ako 25. decembra. Hebr 11, 
17-31, zač. 329; Mk 9,42-50; 10,1, zač. 42. 
Posledný deň občianskeho roka -  Vďakyvzdávajúca 
pobožnosť.

Vojtech Boháč
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Mons. ThDr. h.c. Ján Hirka
prešovský diecézny biskup

Milovaní bratia a sestry v Kristu,

toto vianočné obdobie a sviatok i slávnosť 
narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista je dvojnásobne radostné. Veď len dobrý 
mesiac nás delí od radosti, ktorú zažívala naša 
Gréckokatolícka cirkev. Veď máme v nebi dvoch 
orodovníkov, služobníkov Božích, blaho
slavených, ktorí hrdinsky zavŕšili svoj život, ale 
aj život našej sužovanej Cirkvi. V ich duši sa 
isto narodil ten Spasiteľ, ktorého my chceme 
v nastavajúcich dňoch osláviť. Oni ho už vidia 
z tváre do tváre.

Vianoce sú sviatkom príchodu Spasiteľa na 
svet. „Boh sám príde a spasí vás,“ hovorí 
prorok. Vianoce so svojou podm anivou 
íudskou krásou, zvykmi, spevmi, poéziou sú 
najkrajšími sviatkami kresťanstva. Ale súčasne 
sú i sviatkom otvárania sŕdc. Vtedy nielen 
veríme, ale aj preciťujeme, najmä v Eucharistii, 
prítomnosť všemohúceho Boha v nás, a to 
v Druhej Božskej Osobe, Ježišovi Kristovi. On, 
Spasiteľ sveta, nám tu ustanovil sviatosti, 
kúpele znovuzrodenia, aby sa svet a my v ňom 
stali lepšími a opravdivými ľuďmi, stvorenými 
na obraz Boží.

Pripravovali sme sa na vianočné sviatky a je 
tu nebezpečie, že budeme jednostranne myslieť 
na príchod Pána v minulosti, zatiaľ čo žijeme 
vlastne v dobe očakávania budúceho príchodu. 
Kristovo učenie nás má naučiť žiť v tomto 
svete, ale vždy s upretým pohládom na novú 
zem a nové nebo. I my máme mať oči upreté 
do budúcnosti. Máme upierať svoj zrak „až 
do čias, keď sa všetko obnovľ‘ (Sk 3, 31). A sv. 
Pavol apoštol nám radí: „Myslíte na to, čo je 
hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 2)

Betlehem je nielen miestom narodenia, ale 
aj prítomnosťou Bohočloveka. A tento pravý 
Betlehem nie je len vo Svätej zemi, ale na celej 
tejto planéte Zem, kde v podobe chleba a vína 
a v podobe posväcujúcej milosti prebýva v nás. 
Je to Betlehem v nás a my v Betleheme. Len 
tak budú naše srdce a duša radostné, ak 
podstata Vianoc, Spasiteľ Sveta, bude osobne 
prebývať v nás, v našej duši, ale aj v celom 
našom živote, v našich skutkoch. A iba tak sa 
zavŕši naša radosť raz v nebeskom Betleheme, 
do ktorého už vstúpili naši blahoslavení 
otcovia.

Zmyslom nášho života nie je nič menšieho, 
ako sa pripravovať na drahý príchod Pána. Ale 
ako? Snáď modlitbou, či účasťou na boho
službách, čítaním náboženských kníh, a to 
ostatné, čo robíme, je vedľajšie? Aj to, čo 
robíme mimo takzvané čisto náboženské 
„povinnosti“, má veľký zmysel a má slúžiť 
k príprave na príchod Pána. Nestačí preto plniť 
len náboženské povinnosti a nerobiť nič 
„zlého“. V našom živote má všetko zmysel, 
a to zmysel večný, tak ako nám to ukázal náš 
Spasiteľ. Náplňou jeho života nebolo len kázať, 
modliť sa, robiť zázraky, uzdravovať chorých, 
kriesiť mŕtvych. Svoj život vyplnil i skrytou, 
nenápadnou každodennou prácou. Je po

trebné si zvlášť uvedomiť, že nebudeme 
pripravení na druhý príchod Pána, ak budeme 
myslieť len na seba, hoci i na svoje posvätenie, 
na čistotu srdca a duše. Toto je iste potrebné, 
ale my musíme svietiť a horieť. Ako slnko 
nesvieti sebe, ako dážď neprší pre seba, tak ani 
my nesmieme žiť sebecky, len pre seba.

Zamyslime sa preto i nad tým, ako pripraviť 
blažený príchod Pána nielen seba, ale i našim 
blížnym. Milovať predsa znamená chcieť 
dobre, vytvárať dobro pre spoločný život 
s Kristom -  spoločnú blaženosť s Kristom.

Aby sme mohli druhým ukazovať cestu 
k nebu, nesmieme byť slepými vodcami 
slepých. Naša viera nesmie byť iba povrchná, 
ale živá a uvedomelá. V každom zamestnaní 
sa pracovníci zdokonaľujú. A my by sme mali 
byť spokojní iba s naivitou detskej viery? 
Kresťan musí poznať svoju vieru, aby za 
pomoci nej mohol svietiť a horieť horlivosťou 
za spásu duše. A k tom u môžu pomôcť
i sviatky narodenia nášho Spasiteľa. Len 
natoľko budú časy lepšie, nakoľko budeme 
v nich uskutočňovať zásady evanjelia.

My, ľudia, máme radosť z rôznych vecí. My, 
veriaci kresťania, máme však niečo, čomu sa 
vo svete nič nevyrovná. Vianočné sviatky nás 
o tom presvedčujú: Pán je blízko! Je blízko 
Boh, ktorý nás miluje. Je blízko Boh, ktorý je 
tak veľký a bohatý, ktorý je svetlom v tem
notách. zbavme sa pocitu menejcennosti, ktorý 
sa nás niekedy zmocňuje a dajme sa strhnúť 
výzvou: „Kristus Pán sa narodil, Boh s nami! “ 
(Mt 1, 23) a a | výzvou nášho pozdravu: 
CHRISTOS RAZDAJETSJA-Kristus sa rodí 
a stále prichádza do našich duší.

Takéto Vianoce Vám vinšujem zo srdca 
a spievam spolu s anjelmi a Vami: „Sláva 
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj lud’om 
dobrej vôle“ (Lk 2, 14). A spievam spolu so 
žalmistom a s Vami: „ Uzreli všetky končiny 
spásu nášho Boha“ (Ž 98, 3), a spolu s Mat
kou Božou a našou: „ Velebí duša moja Pána 
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ 
(Lk 1, 46-47). V tomto duchu radosti, v spô
sobe života podľa Krista naprávajte seba i svet 
okolo Vás, aby sa Kristus nielen narodil, ale aj 
zostal vo Vás a vo svete, ktorý to tak naliehavo 
potrebuje. Aby náš život poznal nielen bolesť 
a útrapy ale aj radosť, ktorá sa rodí v čistom 
srdci.

Nuž nech táto radosť naplní srdcia všetkých 
pracovníkov redakcie, dopisovateľov, čitateľov, 
tlačiarov a všetkých spoluobčanov, veriacich 
aj neveriacich i celý svet, a nech láska, ktorá 
nepozná hraníc, Vás objíme svojou božskou 
silou.

A ja Vás objímam takisto otcovskou i brat
skou láskou a požehnávam Vás v mene Toho, 
ktorý nám túto lásku a radosť priniesol na 
tento svet.
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V zácne jubileum  M ikuláša Ki
Nepoddajný vo viere, ako aj 

vo svojom umeleckom kréde, vo 
vlastnej filozofii, so záujmom 
o veci národné, pravdu a spra
vodlivosť, vošiel Mikuláš Klim- 
čák do jubilejného roka svojich 
osemdesiatin.

Jedinečnosť umelcovej oso
by a jeho výtvarnej tvorby spo
čívajú v ideách, ktoré prenikajú 
autorom i jeho dielom. Viac ako 
polstoročie uplynulo od doby, 
kedy ako študent namaľoval 
Portrét matky a neskôr Boho
rodičku ako predzvesť budúcej 
ikonomalby.

V dávnej m inulosti bolo 
v Humennom činné jezuitské 
gymnázium, na ktorom krátko 
pobudli aj traja košickí muče
níci (dozvedáme sa z publikácie 
doc. ThDr. StolárikaHumenské 
gymnázium a traja košickí mu
čeníci), ktoré zapustilo nevidi
teľné pradivá aj do budúcnosti.

Tu, v Humennom, sa Mi
kuláš Klimčák narodil 16. 11. 
1921. V rodisku navštevoval 
základnú i strednú školu a po
tom pokračoval v odbornom 
štúdiu na Vysokej škole ume- 
lecko -  priemyselnej v Prahe. 
Roku 1948 ukončil vysoko
školské štúdia a vrátil sa do 
rodného mesta ako jeden z vy
školených monumentalistov. 
Budovateľský ruch Klimčákovi 
poskytoval veľa umeleckých 
príležitostí pri dotváraní archi
tektúry svetskými témami s ľud
ským, humanistickým a národ
ným ladením. Boli to početné 
sgrafitá, mozaiky, freskové 
maľby, vitráže a intarzie do 
spoločenských priestorov kul
túrnych domov, škôl, nemocníc 
atď. Neskôr, najmä od roku 
1963, keď nastal v Klimčákovej 
tvorbe obrat k cyrilo - metodskej 
orientácii, rozkošatili sa monu
mentálne maliarske diela v sak
rálnej architektúre. Rokom 
1963, kedy je singovaná tem
perová mafba s názvom Prí
chod byzantskej misie..., 606x 
328 cm, sa začala etapa, v ktorej 
sa Klimčák venuje predovšet-
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MCAKA, AKADEMICKÉHO MALIARA

Pápež Hadrián II. ustanovuje sv. Metoda za prvého 
arcibiskupa na Veľkej Morave, 1984, artprotis,
260 x 150 cm

Fénix, artprotis, 1989, 140 x 200 cm

kým monumentálnej tvorbe a maľbe 
novodobých ikon. Vymenovať všetky 
monumentálne diela nie je možné. 
Uvedieme aspoň niektoré: podlá spo
mínanej temperovej maľby Príchod 
byzantskej misie... bol utkaný gobelín. 
Vlastní ho NR SR na Bratislavskom 
hrade. Tuje umiestnený aj gobelín Slávme

slávnych Slávov slávu, ďalej 
8 gúb na pamiatku sloven
ského dávnoveku. V parla
mente je artprotis Fénix, pre 
Cyrilo-metodskú bohoslo
veckú fakultu vytvoril artpro
tis sv. Cyril a sv. Metod so 
žiakmi. Pre kostol na brati
slavskej Kalvárii vytvoril ole
jomaľbu sv. Cyril a sv. Metod, 
pre rímskokatolícky kostol 
v Kútoch ikonu sv. Gorazda, 
olejomaľbu sv. Cyril a sv. Me
tod vytvoril pre rímskokato
lícky kostol v Nových Zám
koch, pre rímskokatolícky 
kostol v Slovenskom Grobe 3 
vitráže, v rímskokatolíckom 
kostole v Kátľovciach nás
tenné maľby, Fresku sv. Mi
chala vytvoril v rímskokato
líckom kostole v Sklabinej, 
v Hruštíne 8 farebných vit- 
ráži, v Hubovej vitráž sv.
Cyril a sv. Metod, v grécko
katolíckom chráme v Ľubici 
nástenné maľby a dve vitráže 
(sv. Cyril a sv. Metod), ďalej 
vytvoril v Dolnom Smokovci 
vitráž so svätými, v Prešove 
dve monumentálne vitráže 
(Svätá rodina, sv. Mikuláš), 

je autorom fresky 
a vitráže v Ľutine 
a dvoch ikon v Koši
ciach. Vytvoril fres
ky, ikonostas a oltár 
v Bačkove atď. Po 
Bratislave hádam  
najviac monumen
tálnych diel vytvoril 
v rodnom meste.

Bohaté Klimčákove dielo na
pĺňajú ďalej ikony. Sú to tabuľové 
novodobé ikony -  neoikony, 
v ktorých hľadá nové prístupy 
v prekročení tzv. obradného 
formalizmu. Rozširuje register 
svätcov z veľkého radu byzant
skej misie sv. Cyrila, sv. Metoda 
a ich žiakov. V jeho ikonách 
pozorujeme úsilie po individua
lizácii, ako je hľadanie osobit
ného výrazu. Ikony sú plné jasu, 
duchovného pokoja a vrúcnosti.

Jubileum Mikuláša Klimčáka 
si skromne pripomenuli Bra-

tislavčania a všetci tí, ktorí sa pričinili
o prípravu a realizáciu výstavy v pries
toroch NR SRBratislavského hradu, ktorú 
tvoria prevažne tapisérie, a pracovníci 
Vihorlatského múzea v Humennom, ktorí 
pripravili kolekciu maliarskej tvorby, 
v ktorej dominujú novodobé ikony.

Jubilant, obdarený charizmou umenia, 
viery, pokory a vernosti cyrilo-metod- 
skému odkazu, je výnimočný medzi 
vyvolenými. Rytier Rastislavov, monu
mentálny medzi monumentalistami. 
Prajeme mu pevné zdravie, dlhý život 
a úspešnú tvorbu.

Anton Jusko
Kristus Učiteľ, 1995, kombinovaná technika, 
110 x 140 cm
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D pravej chudobe
Abba Teodor, prezývaný Fermos, mal tri dobré 

knihy. Išiel k abbovi Makariovi a povedal mu: 
„Mám tri dobré knihy a ich čítanie mi pomáha. 
Ostatní mnísi ich chcú tiež čítať a pomáha im to. 
Povedz mi, čo mám robiť?“ Starec mu odvetil: 
„Čítať knihy je dobré, ale nevlastniť nič je viac 
ako mať všetko.“ Keď to počul, odišiel, predal 
knihy a peniaze rozdal chudobným.

Ktosi sa opýtal ammy Synklitiky, v blahej 
pamäti: „Je úplná chudoba dokonalé dobro?“ 
Ona odvetila: „Je velkým dobrom pre tých, čo jej 
sú schopní. A dokonca aj tí, čo jej nie sú schopní, 
nájdu v nej pokoj svojich duší, a to i napriek tomu, 
že im naháňa strach. Ako hrubo špinavé rúcho je 
vypraté celkom do biela, keď sa rozťahuje a udiera, 
tak hrubá duša sa môže v slobode roztiahnuť 
dobrovoľným prijatím chudoby.“

Keď bol abba Makarios v Egypte, našiel 
človeka, ktorý prišiel so svojím oslom k jeho kélii 
a kradol mu z nej veci. Podišiel k zlodejovi a tváril 
sa ako cudzinec, ktorý tam nebýva, pomohol mu 
naložiť zviera a vyprevadil ho v pokoji na cestu, 
pričom si hovoril: „Nič sme si na tento svet 
nepriniesli. Pán nám to dal. Ako chcel, tak sa stalo, 
nech je Pán oslávený vo všetkom.“

Ktosi priniesol starcovi peniaze a povedal: 
„Vezmi si ich a miň ich, veď si starý a chorý.“ 
Bol totiž malomocný. Starec odpovedal: „Chceš 
ma odlúčiť od toho, kto sa o mňa šesťdesiat 
rokov staral? Celý ten čas som bol chorý a nič 
mi nechýbalo, lebo Boh sa o mňa staral.“ 
A neprijal ich.

Raz abba Arsenios ochorel v skíte a potreboval 
mincu. Nemohol žiadnu nájsť, preto jednu prijal 
od kohosi ako dar a povedal: „Ďakujem ti, Bože, 
že pre svoje meno si ma urobil hodným dospieť 
do stavu, keď musím žobrať.“

Hovorilo sa, že abba Ammon mal päťdesiat 
mier pšenice pre vlastnú spotrebu a položil ich 
von na slnko. Skôr než sa úplne vysušili, zbadal 
na tom mieste čosi nebezpečné, preto povedal 
svojim pomocníkom: „Poďme preč odtiaľto.“ Ale 
oni sa zarmútili. Keď videl ich neschopnosť, 
povedal im: „Ste smutní kvôli chlebu? Veru, videl 
som mníchov utekať a zanechávať svoje do biela 
umyté kélie a svoje pergameny. Ani nezatvorili 
dvere, odchádzali a nechali ich otvorené.“

Abba Theonas vzal trochu múky do pekárne, 
upiekol chleby, ktoré dal chudobným, čo o ne 
prosili, iným, čo žiadali viac, dal koše a nakoniec 
aj kabát, ktorý mal na sebe. Vrátil sa do svojej 
kélie s bedrami opásanými svojím plášťom. 
A hneď sa začal hrešiť, že ešte stále nenaplnil 
Božie prikázanie.

-int-

Kresťanstvo

Starý zákon v rukách kresfana
láska je naplnením zákona

Základom našej dnešnej úvahy 
budú dva texty. Prvý o zmluve na 
Sinaji a druhý, obsahujúci časť zá
kona, ktorý Izrael dostal ako dar od 
Boha, keď s ním uzatváral Zmluvu.

„Potom Mojžiš vystúpil k  Bohu. 
Tu Pán na neho zavolal z  vrchu: «Toto 
povieš Jakubovmu domu a zvestuješ 
Izraelitom:, Vy sami ste videli, čo som 
urobil Egypťanom a ako som vás 
niesol na orlích krídlach a priviedol 
sem k  sebe. A k teraz budete poslúchať 
môj hlas a ak zachováte moju zmlu
vu, tak mi budete medzi všetkými

národmi zvláštnym majetkom - veď 
mne patrí celá zem - a budete mi 
kráľovským kňazstvom a svätým ná
rodom!‘ Toto sú slová, ktoré máš 
predniesť Izraelitom»“ (Ex. 19, 3-6).

„Pán vravel Mojžišovi: «Hovor 
celej izraelskej pospolitosti a povedz 
im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, 
som svätý! Na súde sa nedopúšťaj 
krivdy! Ani chudobnému nenadŕžaj, 
ani zámožném u nechytaj stranu! 
Svojho blížneho súď spravodlivo! 
Neroznášaj osočovania medzi sú
kmeňovcami! Nečíhaj na život svojho

nanovo objavené
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blížneho! Ja som Pán! Nenos nenávisť vo 
svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprim
ne napomeň svojho blížneho, aby si preň 
neuvalil vinu na seba! N epom sti sa 
a neprechovávaj hnev voči príslušníkom 
svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako 
seba samého! Ja som Pán!»“ (Lv 19, 1-
2.15-18).

V tomto slove nachádzame veľa my
šlienok blízkych nášmu kresťanskému 
chápaniu viery. Všimnime si iba dve 
z nich.

Po prvé je to židovský zákon, ktorý tu 
však už nie je zákonom, ako ho chápeme 
my, v právnickom zmysle, ale ponukou 
vstúpiť do pravdy a jediného zmyslu 
jestvovania: žiť v láske -  „Miluj svojho 
blížneho ako seba samého!“ Toto pri
kázanie, ktoré sa v Starom zákone stráca 
v húštine iných príkazov, stalo sa vďaka 
Kristovi základom a vrcholom 
kresťanstva. Kristus ho prijal 
v doslovnom znení a dokonale 
ho vyplnil. Príkaz „ako seba 
samého“, v kresťanstve znie:
„ tak ako som vás ja, Ježiš 
Kristus, miloval! “ On nás mi
loval až do odovzdania života 
za nás, jeho vrahov. „Kristus 
zomrel v určenom čase za 
bezbožných, keď sme boli ešte 
bezmocní. Sotvakto zomrie za 
spravodlivého; hoci za dob
rého by sa azda niekto od
hodlal umrieť. Ale Boh do
kazuje svoju lásku k  nám tým, 
že Kristus zomrel za nás, keď 
sme boli ešte hriešnici“ (Rim
5, 6-8). Takýto je rozmer 
kresťanskej lásky - láska k ne
priateľom! Ba viac, je to jediné 
kritérium. Jediné! Podľa neho 
možno poznať, či je niekto 
kresťanom skutočne alebo len 
podľa mena. Aby sme sa stali 
„človekom“ v tradičnom chá
paní, stačí, aby sme boli slušnými, 
úctivými, pracovitými, zodpovednými 
atd. Nato však netreba byť kresťanom! To 
sú dobré vlastnosti, ale na ich dosiahnutie 
stačí človeku dobrá výchova a pevná vôľa. 
Ale to, čo nikto nedokáže, okrem tých, 
ktorí sú skutočnými kresťanmi, to je láska, 
ktorá nezlyhá ani zoči-voči nepriateľovi. 
„Miluj svojho blížneho ako seba sa
mého“, dostalo v Ježišovej reči na vrchu 
takéto praktické črty:

„Počuh ste, že bolo povedané: «Oko 
za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: 
Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po 
pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, 
kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty 
nechaj aj plášť. A  keď ťa bude niekto nútiť, 
aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním 
dve... Milujte svojich nepriateľov a mod

lite sa za tých, čo vás prenasledujú... Lebo 
ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú 
odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj 
mýtnici? A  ak pozdravujete iba svojich 
bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj 
pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec»“ (Mt 5, 38- 
48). Na tento rozmer lásky pamätajme, 
keď čítame vyššie uvedený text z Knihy 
Levitikus.

Druhý moment blízky nášmu kresťan
skému chápaniu je opis toho, čo Boh 
urobil pre Izrael: „Vy sami ste videli, čo 
som urobil Egypťanom a ako som vás 
niesol na orlích krídlach a priviedol 
k  sebe. “ To je obraz toho, čo Boh učinil 
pre nás. Vďaka Ježišovi Kristovi, a v ňom, 
bola zničená moc aj našich nepriateľov, 
ktorými sú hriech a smrť, symbolizované 
egyptským otroctvom. Aj nás Boh vytrhol

z moci hriechu a sťa na orlích krídlach 
preniesol k sebe, aby žil v tých, ktorí 
vlastnia jeho prirodzenosť. Všimnime si 
ešte postupnosť faktov: najprv Boh 
vykoná pre človeka velké veci, ktoré 
radikálne zmenia jeho existenciu; najprv 
ho vyvedie z otroctva na slobodu a až 
potom diktuje prikázania, ktoré požaduje 
zachovať. Rovnako je to v kresťanstve. 
Najprv Boh, skrze smrť a zmŕtvychvstanie 
svojho Syna vyslobodí človeka z tyranie 
hriechu, vnútorne ho vzkriesi z mŕtvych, 
čím sa uskutoční radikálna zmena jeho 
podstaty, aby človek mohol žiť novým 
spôsobom jestvovania. Najskôr Boh 
svojou mocou vykoná v nás toto všetko, 
a potom vyhlasuje zákon - Reč na vrchu - 
ktorého zachovanie vyžaduje. A teraz 
veľmi vážna poznámka: Nikto z nás

nedokáže splniť požiadavky Reči na 
vrchu, ak sa v ňom predtým neuskutoč
nila vnútorná zmena, ktorú v nás svojou 
mocou chce a túži vykonať zmŕtvychvstalý 
Kristus. Inými slovami, na to, aby sme 
žili ako kresťania, musíme sa najprv 
kresťanmi stať. To posledné sa uskutoční 
v krste, ale s jednou výhradou: v krste je 
do nás vložené iba semeno nového života. 
Ak sa však nerozvinie do zrelého života, 
z kresťanstva zostane iba nálepka.

Ak by bol niekto, kto je postihnutý 
chudokrvnosťou svojho náboženského 
života zvedavý, čo treba robiť, aby jeho 
kresťanstvo prestalo byť iba nálepkou, 
odpoveď je nasledovná: prvé oživenie 
daru obsiahnutého v krste začne iba tam, 
kde sa Radostná zvesť ohlasuje a kde sa 
počúva. Preto Písmo povie: „Viera 
prichádza z  ohlasovania“ (Rim 10, 17).

Vzrast života viery je zasa podmienený 
prítomnosťou a pôsobením troch čini
teľov na človeka: Božieho slova obsiah
nutého v Biblii, sviatostí a života v sku
točnom, nie fiktívnom, kresťanskom 
spoločenstve. K tomu je potrebné pripojiť 
modlitbu. Niet zdravého a normálneho 
kresťanského života bez týchto ele
mentov!

Uvedený recept je súčasne otázkou pre 
našu pastoráciu, pre takú, aká sa vyko
náva v našich diecézach a farnostiach: 
Nachádzajú sa v nej všetky uvedené 
činitele? Iba v prípade kladnej odpovede 
vo všetkých bodoch, môžeme povedať, že 
naša pastorácia je tým, čo nesie v názve: 
vyvádzaním Božieho ľudu na sýtiace 
a životodarné pastviny.

Peter Rusnák

Í  : . ..S:'1*®':- ..J 
' ...

llustr. snímka: archív redakcie 
Fotomontáž: -biz-
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Gloria in exgilsis Der
POSTAVY OKOLO JASLIČIEK
Sú to dávne sväté postavy, obklopujú 

jasličky alebo hľadajú cestu k maštali. 
Nachádzajú tak cestu k tajomstvu života 
a sveta. Mária, Jozef, anjeli, pastieri: to 
je ľud okolo Dieťaťa.

Čo nám hovoria tieto sväté' postavy?

ANJELI
Volajú k adorácii, od ktorej sami 

prichádzajú. Poznajú Toho, ktorý tu ako 
chudobný tak nenápadne leží v jasliach: 
oni v nebi ustavične hľadia na jeho slávu. 
Preto prinášajú na zem klaňanie a chválu. 
Chcú nám pomáhať, aby sme Krista 
lepšie poznali a plní radosti a obdivu ho 
chválili, a to nadovšetko nad to, čo 
môžeme teraz o ňom pochopiť.

MÁRIA
Kľačí pri jasliach ako tá, ktorá toto 

Dieťa, Božieho Syna, nechala vstúpiť do 
svojho života, ktorá mu odovzdane slúži 
a daruje ho ďalej ľuďom. Mária nechala 
vstúpiť Ježiša do svojho života bez
podmienečným ÁNO. Len ten, kto hovorí 
áno bez výhrad, keď ho zastihne Božia 
otázka, počne Ježiša Krista a môže ho 
dalej niesť svetu.

Toto Máriino ÁNO nie je jednorazová 
udalosť, pretože sa stalo základnou 
zásadou jej života. Poznamenáva jej život 
až do najmenších podrobností a usku
točňuje sa v jej sebazaprení v onom 
odovzdávaní, ktoré je pripravené ku kaž
dej službe. V prípade, že naše ÁNO pre 
Ježiša je skutočné, osvedčuje sa vždy 
v tichej, vernej službe pre neho.

Už v Betleheme držala Mária toto 
Dieťa v ústrety všetkým, ktorí ho hľadajú. 
Práve tu sa stáva velkou darkyňou v de
jinách spásy -  ľudským obrazom Boha 
Otca, ktorý nám daruje svojho Syna. Ani 
my nikdy neprijímame šťastie Ježišovej 
blízkosti len sami pre seba. Čím hlbšie ju 
môžeme prijať, tým viac sa stáva naším 
povolaním, aby sme ju darovali druhým, 
aby sme žili tak, že by ju bolo možné nájsť.

JOZEF
Je to muž na okraji, v tieni; muž 

mlčanlivej pripravenosti a pomoci; muž, 
do života ktorého Boh natrvalo zasiahol 
novými pokynmi a poslaním. Jeho vlastné 
plány sú mlčky prekonávané. Je to muž, 
ktorý si chcel pripraviť bezpečný domov 
v tichom lesku uctievaného Boha a ktorý 
bol poslaný do neistoty a pochybností, do 
nesmiernej námahy, do súženia sve

domia, na divokú a vetru otvorenú cestu, 
do nevľúdnej stajne a nehostinnej cudzej 
krajiny. Je to muž, ktorý šiel a ktorý slúži.

Jozef stojí pri jasliach ako ten, ktorý 
mlčí a poslúcha. Precízne sa stará o dru
hých, predovšetkým však o Dieťa. Ticho 
nesie veľkú námahu bez toho, aby zostá
val pri svojich vlastných prianiach a bo
lestiach. Dáva nám poznať, aké šťastie 
spočíva v zabudnutí na seba a i v tem
notách, v ktorých sám nevidí, ako sa Boh 
stáva človekom, byť stále k dispozícii.

PASTIERI
Pri jasliach nestretávame žiadnych 

bohatých ľudí, ktorí uspokojili všetky 
svoje túžby. Sú to chudobní pastieri, ktorí 
žijú pod šírym nebom. Nemajú pevne

a bezpečne zariadený teplý domov. Bdejú 
uprostred noci, prijímajú posolstvo a uve
ria mu. Pretože všetko nechávajú, nájdu 
Dieťa. V úžase mu otvárajú svoje srdcia. 
Toto Dieťa v nich zaujme svoje miesto 
a nechá v nich prepuknúť také veľké 
radosti, že títo chudobní ľudia sa spájajú 
vo svojej chvále s anjelmi.

V jasliach sa snúbi nebo so zemou. Pri 
jasliach nie je už vôbec žiadna oddeľujúca 
hranica a vzdialenosť. Kto pri nich kľačí 
a klania sa, ten je spojený so všetkými, 
ktorí robia to isté na šírej zemi, a stojí už 
v spoločenstve neba, v spoločenstve 
anjelov a svätých.

Konrad Kaisig 
Preklad a spracovanie 

Adriana Dolinská

H  x r i t ô  r e H M i c i c

llustr. snímka: 
archív redakcie
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SvJIŠČINIMIIČiNiGI -  BISK1PI, KTIIi ZDMHU PH KfflSTA
(pokračovanie z  minulého čísla)

Biskup J o zm a i [K ocylovskyj]

Blahoslavený biskup Jozafat (Kocy- 
lovskyj) sa narodil 3. marca 1876 v k ra
kovskej dedinke Pakošivka (dnes v Poľ
sku). Teologické štúdia zakončil v Ríme 
a prijal sviatosť kňazstva 6. septembra 
1907. V novembri toho istého roku ob
hájil doktorát posvätnej teológie a za
nedlho bol menovaný za vice-rektora 
a profesora bohoslovia v kňazskom semi
nári v Stanislavove. 2. októbra 1911 vstu
puje do noviciátu baziliánov. 26. novem
bra 1916 bol menovaný za biskupa 
Peremyšľa a biskupskú chirotóniu prijal 
23. septembra 1917. V septembri 1945 ho 
komunistický režim v Poľsku uväznil a vy
dal Sovietskemu zväzu, ale Sovieti ho 
prepustili a vrátili do Poľska v januári 
1946. V máji toho istého roku sa ešte 
stihol zúčastniť plenárneho zasadania 
poľského episkopátu v Čenstochowej. 
25. júna 1946 biskupa Jozafata násilne 
odvliekla komunistická polícia z jeho 
rezidencie v Peremyšli, uväznila ho a už 
po druhý raz ho vydala Sovietskemu zvä
zu. Biskup Jozafat zomrel v Kyjevskej 
väznici, 17. novembra 1947.

„Išiel som do Pokrovského monastiera 
a predstavená mi rozprávala takú his
tóriu, že keď uväznili preosvieteného 
Kocylovského, súčasne bol uväznený aj 
ich pravoslávny biskup z  Kyjeva. Keď mu 
priviezli noviny na Čapajevku, tento pra
voslávny biskup povedal: „Sedí so mnou 
v jednom tábore aj uniátsky vladyka Ko
cylovskyj.“...Raz, keď mu priniesla veci,

ich biskup povedal, že Kocylovskyj zomrel 
a poprosil ju, nakoľko všetkých pohádzali 
do jednej jamy, aby si požičali alebo vzali 
niekde peniaze. Prosil: „Pochovajte ho 
v osobitnom hrobe, lebo je  to svätý muž. “ 

(Zo svedectiev o. Jozafáta Kavaciva)

Blahoslavený biskup Symeon Lukač sa 
narodil 7. júla 1893 v dedine Staruňa 
v Solotvynskom okrese v oblasti Stanisla
vova. Pochádzal z rodiny jednoduchých 
roľníkov. V roku 1913 vstúpil do seminára, 
ale kvôli prvej svetovej vojne musel na dva 
roky štúdia prerušiť. Po skončení štúdií 
v roku 1919 ho biskup Hryhorij (Cho- 
myšin) vysvätil za kňaza. V decembri 1920 
bol otec Symeon menovaný za profesora 
morálky v Stanislavovskom seminári, kde 
vyučoval až do roku 1945. Začiatkom 
toho istého roku ho biskup Hryhorij 
(Chomyšin) tajne (kvôli prenasledova
niam) vysvätil za biskupa. 26. októbra 
1949 bol biskup Symeon zatknutý orgán
mi NKVD, uväznený a poslaný na desať 
rokov na Sibír. Z väzenia bol prepustený 
skôr ako po desiatich rokoch, 11. februára 
1955. Biskup Symeon pracoval ako kňaz 
v podzemnej cirkvi, organizoval boho
služby napriek tomu, že komunistcký 
režim to zakazoval. V júli 1962 bol 
uväznený po druhýkrát a súdený spolu 
s ďalším tajným biskupom Ivanom (Slez- 
jukom), ktorý sa tiež angažoval v podzem
nej cirkvi. Vo väzení biskup Symeon ťažko 
ochorel na tuberkulózu, čo mu spôsobilo

utrpenie a nakoniec smrť. Zomrel 22. 
augusta 1964.

Biskup Vasyi (Velyčkovskyj]

Blahoslavený biskup Vasyľ (Velyčkov
skyj) sa narodil 1. júna 1903 v Stanisla
vove (dnes Ivano-Frankivsk) na západnej 
Ukrajine. V roku 1920 vstúpil do grécko
katolíckeho seminára vĽvove. 29. au
gusta 1925 prijal rehoľné slúby v kláštore 
redemptoristov v dedine Holosko, neďa
leko Ľvova. Ešte v tom istom roku, 
9.októbra bol vysvätený za kňaza. Re
hoľný kňaz Vasyľ dušpastiersky pracoval 
ako učiteľ a misionár na Volyni. Roku 
1942 sa stal ihumenom monastiera 
v meste Ternopiľ; tam bol r. 1945 aj 
zatknutý a prevezený do Kyjeva, kde ho 
odsúdili na smrť. Rozsudok smrti bol ale 
zmenený na 10 rokov väzenia a nútených 
prác. V roku 1955 sa vrátil do Ľvova. 
Biskup Mykola (Čameckyj) ho v roku 
1959 vymenoval za biskupa; svätenia mu 
udelil metropolita Josyf (Slipyj) 4. feb
ruára 1963 v Moskve, len krátko pred 
svojím odchodom do Ríma. Roku 1969 
bol biskup Vasyľ uväznený druhýkrát a vo 
väzení si odsedel tri roky. Po jeho prepus
tení ho metropolita Maxim (Hermaňuk), 
metropolitný arcibiskup vo Winnipegu 
pre ukrajinkých katolíkov, pozval k sebe 
do Kanady, kde biskup Vasyľ žil až do 
svojej smrti, 30 júna 1973.

preklad Stanislav Gábor 
Marek Durlák 

(pokračovanie v budúcom čísle)
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S t e f a n  B o l e s l a v  R o m a n

nemenné, zákony však nie sú vytesané do 
skaly. Tie sa menia, vďaka prílevu nových 
ľudí. Prišelci prinášajú so sebou svoju 
kultúru, zvyky, vieru a vlastné hodnoty. 
Hoci absorbujú kanadské hodnoty, často 
vymôžu zmeny zákonov. Táto kanadská 
„alchýmia“ podstatne mení tunajšiu 
demografiu. Emigrácia v časoch príchodu 
Romana obohatila tunajšie kultúrne 
dedičstvo a zväčšila počet kresťanských 
denominácií. Terajšia mení farbu Kanady, 
ktorá sa stáva hostiteľom skoro všetkých 
náboženských vyznaní sveta.

Vtedajší odborníci na emigráciu zavše 
tvrdili, že novousadlík potrebuje na 
účinnú adaptáciu v Kanade zopár rokov. 
Toto odporúčanie, v zemi nekonečných 
možností, zrejme pre Romana vtedy ne
platilo. Nič ho neodradilo, jednoducho sa 
pustil do roboty. Bola to doba, keď sa ešte 
cítil závan veľkej depresie a Kanada stála 
len na začiatku svojho moderného 
rozvoja. Pracoval v poľnohospodárstve, 
v zlievárni, v továrni na strelivo, slúžil 
v kanadskej armáde.

Svoje podnikateľské vlohy rozvinul po 
II. svetovej vojne. Ešte v druhej desiatke 
svojho života začal obchodovať na burze. 
S nepatrnou hotovosťou kúpil pozemky 
v oblasti Elliot Lake, severozápadne od 
Toronta. Geológovia tam našli vtedy na 
svete najväčšie ložiská uránu, základ jeho 
budúcich podnikov Denison Mines 
a Roman Corporation. Podnikal aj v ob
lasti iných kovov, cementu, uhlia, ropy 
a pod. Okrídlene sa o ňom hovorilo, že 
dvadsaťdvaročný začal podnikať, do 
tridsiatky sa oženil, o uráne ešte veľa 
nevedel a predsa ho považovali za mi
lionára.

Spätosť s roľou, zdedená akiste ešte zo 
Zemplína, ho priviedla k založeniu Ro- 
mandale Farms, Ltd. Pestoval sa v nej 
holsteinský rožný dobytok, korunovaný 
v podobe mnohých vyznamenaní najmä 
na Kráľovskom zimnom veľtrhu v To- 
ronte. Okrem toho jeho podniky postu
pom času získali medzinárodnú pôsob
nosť aj v oblasti prírodných zdrojov, 
energetiky ako aj na úseku baliarenského 
a tlačiarenského priemyslu. Zamestnávali 
asi 13 tisíc ľudí a nepriamo ďalších tisíc 
pracovníkov.

Štefan B. Roman bol spoluzakla
dateľom a dlhoročným predsedom dnes 
už tiež legendárneho Svetového kongresu

Nikto z nás už nikdy nezistí, aké 
myšlienky vírili v hlave mladého, šestnásť
ročného Štefana Romana, keď sa so 
svojím bratom Jurajom vyberal do takej 
vzdialenej zámorskej krajiny. Nebolo to 
zaiste ľahké rozhodnutie nechať svoje 
rodisko, Veľký Ruskov. Avšak všetci tí, 
ktorí stáli vo svojich životoch na podob
ných križovatkách vedia, čo to znamená.

Narodil sa 17. apríla 1921 rodičom 
Jurajovi a Helene, rod. Kosturovej. 
O svojej matke sa raz zmienil takto: 
„Jednoduchosť slovenskej sedliackej ženy 
mi bola vždy velkou inšpiráciou. O svojej 
matke by som vedel hovoriť celé ho
diny. . .bola to zbožná žena.“ Otec, podľa 
svedectva krajanov, bol praktický, bojovný 
a neústupný muž. Súčasne však spra
vodlivý a nepriateľský k útlaku a krivdám. 
Milovník slobody a nezávislosti. Priro
dzeným prejavom jeho osobnosti bol 
náboženský život. Keďže každý človek 
dedí aj od svojich rodičov mnohé vlast
nosti a sklony, niet sa čomu diviť, že sa 
prejavili aj v mladom Štefanovi. Okrem 
domácej výchovy stihol však skončiť len

základnú školu. Štúdium 
na poľnohospodárskej škole 
prerušil.

Rok Pána 1937, keď od
chádzal zo Slovenska, zves
toval už búrlivé časy. Bol to 
rok smrti prvého prezidenta 
vtedajšej prvej Českoslo
venskej republiky, Tomáša 
G. Masaryka. Bol to aj rok, 
vari posledných príležitostí 
odchodu predvojnovej, slo
venskej sociálnej, či ekono
mickej emigrácie. „Blýskalo 
sa“ na sm utné časy, na 
nepokoje, zmeny a vojnu.

M nohým súčasníkom 
toto obdobie pripomínalo 
časy I. svetovej vojny. Už 
vtedy sa z bývalého Uhor
ska vysťahovalo okolo 50 
tisíc ľudí. Väčšinou z vý
chodného Slovenska. V ro
koch 1919-1938 odišlo vyše 
400 tisíc ľudí. Je ľahké si 
predstaviť, čo to znamenalo 
pre Slovensko... Je však 
pritom pravdepodobné, že 
samotná štatistika sociál
neho rozvrstvenia obyva

teľstva Slovenska zdôvodní problém 
emigrácie. Poľnohospodárski robotníci 
a nádenníci totiž tvorili 70% obyvateľstva, 
priemyselní robotníci 20%, drobní roľníci 
5% a ostatné vrstvy spoločnosti 5%. Čiže 
asi 60% obyvateľov sa živilo poľno
hospodárstvom. Vo svetle tohto spolo
čenského pozadia stáva sa zrejmým, 
prečo tá nemilosrdná, často zámerne 
privodená krútňava zachytila aj mladého 
Romana.

Každý emigrant už v prvých dňoch 
pobytu zažije novosvetský lesk života 
v porovnaní s rodnou vlasťou. Otázka 
kanadského občianstva bola už aj vtedy 
ústredným prvkom výmeny názorov 
o tom, kto bol, či je skutočným Kana
ďanom, alebo akým spôsobom sa ním má 
stať. Či hranice politického spoločenstva 
a občianskeho dodržiavania záväzkov sú 
obmedzené len na Kanadu, alebo sa 
vzťahujú cez rodinné putá a politickú 
tradíciu aj na pôvodnú vlasť emigranta.

Väčšina emigrantov -  skoro zistí, že 
hoci zásady, ktoré podopierajú tunajší 
justičný systém zostávajú viac-menej
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Slovákov. Úporne sa snažil o zachovanie 
a rozvoj slovenského národného, kultúr
neho a politického dedičstva, najmä 
medzi zahraničnými Slovákmi, o dosiah
nutie duchovnej a politickej slobody 
a uplatnenia práva na sebaurčenie svojho 
národa pod Tatrami. Ako keby bol tušil, 
čo budúcnosť prinesie. V máji 1986, pri 
preberaní ceny cisára Karola IV, v Mní
chove povedal: „Mojím snom je víťazstvo 
demokracie a slobody nad diktatúrou 
a útlakom. Triumf Božej lásky nad utlá
čaním ducha. A ked sa tento sen stane 
skutočnosťou -  som presvedčený, že 
jedného dňa sa to stane -  pretože národy 
strednej Európy odložia svoje rozde
ľujúce, krátkodobé plány v záujme 
spolupráce... Náš deň slobody prichádza, 
príde pre všetkých nás, lebo vieme, že 
nemôže byť sloboda pre jedných ľudí 
alebo národ strednej Európy, kým druhy 
chradne v otroctve.“

Napriek nevšedným úspechom, Ro
man zostával podľa môjho názoru uzav
retým, obozretným a skúmavým člove
kom. To, čo dosiahol, považoval akosi 
vždy za vedľajšie. Uprednostňoval dôver
né prostredie proti iným záujmom. Aj 
náhodný návštevník mohol rýchlo odha
liť, že s ním možno o všeličom hovoriť, 
ba zavše aj polemizovať. Vždy sa to však 
zvrtlo na náboženské otázky a problémy.

Bol nekompromisným gréckokatolí
kom, príslušníkom, ako to sám volal, 
staroslovienského katolíckeho obradu. 
Vernosť tejto „stareg vjri“, ho viedla celý 
život. Máločo ho tak zaujímalo, ale aj 
niekedy rozčuľovalo, ako osud grécko-

katohckej cirkvi na Slovensku. Sebave
domé zachovávanie starodávnej 
tradície a obradu ho viedli k uplat
ňovaniu činorodého a moderného 
katolíckeho pragmatizmu. Styky, 
návštevy, množstvo programov, akcií 
boli náplňou jeho života. Konečne, 
o splnení týchto predsavzatí svedčí 
medziiným aj záverečná časť jeho 
života. Dožil sa ustanovenia Slo
venskej gréckokatolíckej eparchie Sv. 
Cyrila a Metoda v Kanade a posta
venia katedrály Premenenia Pána 
v Toronte, základný kameň ktorej 
osobne posvätil Svätý Otec Ján Pavol
II. pri svojej návšteve Kanady 15. 
septembra 1984. Roku 1966 navštívil 
Slovensko. Za „dubčekiády“ sa zasa
dzoval za právo gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Na memorandá a listy 
odpoveď samozrejme nikdy nedostal.

Nemal rád okázalosť, predsa ho 
však neminuli vyznamenania. Bol nosi
teľom Rádu sv. Gregora Veľkého, ktorý mu 
udelil pápež Ján XXIII., bol jediným 
kanadským laickým delegátom na II. Va
tikánskom koncile, čestným doktorom 
univerzity sv. Františka Xavérskeho, 
University of Toronto a Laurentian 
University. Roku 1987 dostal Rád Ka
nady.

Dňa 23. marca 1988 Štefan B. Roman 
nečakane zomrel na srdcový infarkt. 26. 
marca ho veľký počet ľudí rôznych povo
laní, pôvodu a veku vyprevadil z katedrál
neho chrám u Prem enenia Pána do 
večnosti.

Obrad pohrebu začal liturgiou sv. Jána 
Zlatoústeho, ktorú slúžil o. biskup Michal 
Rusnák s koncelebráciou o. biskupa 
Izidora Boreckého, eparchu ukrajinských 
gréckokatolíkov, rímskokatolíckeho arci
biskupa Alojza Ambroziča, Jána M. 
Bilocka v zastúpení americkej pittsburgh- 
skej gréckokatolíckej arcidiecézy, emerit- 
ného o. biskupa Andreja Grutku z Gary, 
Indiana, o. biskupa Pavla Hnilicu z Ríma 
a 30 kňazov oboch obradov. V preplnenej 
katedrále boli aj zástupcovia kanadskej 
vlády, ministri a mnohí verejní činitelia. 
Slovákov zastupovali funkcionári Sve
tového kongresu Slovákov, zástupcovia 
slovenských fratemalistických organizácií 

z USA a Kanady. Nicejské vyzna
nie viery a modlitbu „Otče náš“ 
recitovalo celé smútočné zhro
maždenie.

Po liturgii bol krátky obrad 
pohrebu dospelého kresťana. 
Potom už mladá generácia rodiny 
vynášala z katedrály telesné pozos
tatky zosnulého. Ked vyše sto 
speváčikov torontskej rímsko
katolíckej katedrály sv. Michala za 
doprovodu m ohutného zvuku 
organu spustili veľkolepý chorál 
„Glory! Glory! Hallelujah!“, obľú
benú skladbu nebohého, bol som 
osobne presvedčený, že nešlo 
o pohreb, ale o oslavu života 
a Božej mohutnosti. Zdalo sa mi, 
že Štefan B. Roman sa sám chcel, 
akoby napochytro, bez straty času 
rozlúčiť so všetkými uprostred 
diania a svojej neprestajnej či
nnosti, aby čím skôr spočinul 
konečne v Tom, ktorý je Pôvodcom 
každého činu a každého ľudského 
života.

Jozef E. Suchý 
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Historická beatiflkácia biskupa kyr Pavli
(Rím 4 . nov

Veličajem tä, svjaščenomučeniče 
Christov Pavle, viry bo radi i jedinosti 

cerkovnyja 
ukrasi ťa Boh vincem mučeničeskym.

(Veličanije z  Molebenu 
svjaščemomučeníkovi Pavlovi)

Y nedeľu 4. novembra 2001 boli mnohí 
z nás svedkami historicky prvej bea- 
tifikácie dvoch mučeníkov našej miestnej 
cirkvi. Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne 
boli vyhlásení za blahoslavených kato
líckej cirkvi naši dvaja mučeníci pre viem, 
Služobníci Boží - Pavol P. Gojdič, biskup 
prešovský, bazilián, a rehoľný kňaz, 
redemptorista Metod D. Trčka. Prešlo 
viac než 40 rokov od ich smrti, keď po 
dôkladnom preskúmaní čností ich života 
Kongregáciou pre kauzy svätých a roz
hodnutím Svätého Otca bol proces ich 
blahorečenia tohto roku ukončený. Na 
blahorečenie do Ríma prišlo zo Slovenska 
okolo 5000 veriacich, predovšetkým 
gréckokatolíkov.

Životopisy dvoch veľkých svetiel našej 
cirkvi na východnom Slovensku už mnohí 
poznajú hádam  aj 
naspamäť. Nechcem 
teda znovu opakovať 
to, čo sme aj počas 
posledných dní v Rí
me počuli niekoľko
krát. Skôr by som 
chcel čitateľom SLO
VA priblížiť všetko to, 
čo sa udialo v rámci 
beatifikácie vo „Več
nom meste“. V ne
poslednom rade je 
mojím cieľom priblí
žiť oné pamätné chví
le všetkým tým bra
tom a sestrám, ktorí 
sa nemali možnosť 
beatifikácie v Ríme 
osobne zúčastniť.

Do Ríma sa išlo 
všelijako. Niektorí 
využili ponuky ces
tovných kancelárií, 
iní si autobus a uby
tovanie vybavili sami, 
no asi najväčšia sku
pina veriacich cesto
vala prostredníctvom

farských úradov. Nechýbali ani naši 
bohoslovci so svojím zborom pod vede
ním Pavla Vasiľa, rehoľné sestry služob
nice i baziliánky, ako aj veľká časť du
chovenstva. Niektorí - ako napr. veriaci 
z bratislavskej farnosti - prišli do Ríma už 
o pár dní skôr, aby si mohli pozrieť 
pamätihodnosti a duchovne sa pripraviť 
na celú slávnosť. Hoci bolo v Ríme už 
jesenné počasie s chladnými nocami 
a ránami, počas dňa dosahovala teplota 
vyše 20 stupňov na slnku. Ja som sa 
obával iba jednej veci, aby nepršalo, tak 
ako pred dvoma týždňami, keď musela byť 
beatifikácia na poslednú chvíľu preložená 
do Baziliky sv. Petra, kde sa vojde len asi 
7 000 ľudí.

Oficiálny program sa začal v sobotu 
popoludní, keď v Bazilike sv. Klimenta 
(v nej bol o. Pavol P. Gojdič konsekrovaný 
25. marca 1927 na biskupa) slúžil gene
rálny vikár Prešovského biskupstva, o. Ján 
Zavacký sv. liturgiu v slovenskom jazyku.

Slávnosť blahorečenia. Od skorého 
rána sa na námestie sv. Petra ponáhľalo 
tisíce pútnikov, aby sedeli čo najbližšie 
vpredu. Všetci sme mali oranžové vstu

penky, ktorých bolo vytlačených okolo 
40 000. Pri vstupe do sektorov sme dostali 
liturgické texty celej slávnosti. Našich bolo 
poznať nielen podľa slovenských zástav, 
ale aj podľa žltých šatiek, s podobizňou 
biskupa Gojdiča. Niektorí mali dokonca 
aj transparenty, alebo veľký plagát bis
kupa Gojdiča. Treba pripomenúť, že 
okrem našich dvoch kandidátov, mal 
Svätý Otec vyhlásiť aj ďalších 6 blaho
slavených -  4 Talianov, 1 Portugalca 
a jednu Španielku, takže prišlo mnoho 
pútnikov aj z ich krajín a diecéz.

Okolo 9°° hod. sa začal prípravný 
program pre zhromaždený ľud. V ňom 
boli citované myšlienky zo života Služob
níkov Božích, ktorí už o krátku chvíľu mali 
byť vyhlásení za blahoslavených. Text 
o biskupovi Gojdičovi prečítal o. Jozef 
Maxim a ľud odpovedal piesňou -  Boh je 
láska, milujme ho. To boli slová jeho bis
kupského hesla. Možno je namieste 
vysvetliť rozdiel medzi Služobníkom Bo
žím a blahoslaveným. Titul Služobník 
Boží dostáva kandidát v istej fáze procesu 
blahorečenia. Keď je proces uzavretý, 
a Svätý Otec potvrdí dekrétom hrdinské 
čnosti Služobníka Božieho, od okamihu
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'etra fiojdiča a o. Metoda Dominika Trčku
nber 2001!

beatifikácie sa už netituluje Služobník 
Boží, ale Blahoslavený.

Pred 10°° hod. sa začal z Baziliky sv. 
Petra k hlavnému oltáru na námestí 
uberať sprievod. Za spevu Schóly Sixtín- 
skej kaplnky, ktorú viedol Giuseppe 
Liberto vchádzal v sýtozelenom ornáte 
Svätý Otec Ján Pavol II. Skôr ako sa celá 
slávnosť začala, najvyššiemu veľkňazovi 
sa prihovoril kardinál Bemardin Gantin, 
dekan kolégia kardinálov, ktorý mu 
v mene všetkých zablahoželal k meninám.
4. novembra bol totiž sviatok sv. Karola 
Boromejského, a civilné meno Jána Pav
la II. je Karol Wojtyla. Po speve Kyrie 
eleison sa začal obrad beatifikácie. Pred 
katedru Námestníka Kristovho predstú
pili 6 biskupi a arcibiskupi spolu s postu- 
látormi (postulátor vedie proces blahore
čenia). Ako prvý, náš o. biskup Mons. Ján 
Hirka (spolu s o. Jánom Krehlíkom - 
postulátorom), ktorý v mene všetkých 
predniesol po latinsky oficiálnu žiadosť, 
aby boli do zoznamu blahoslavených 
katolíckej cirkvi zapísaní ctihodní Služob
níci Boží: Pavol Peter Gojdič, Metod 
Dominik Trčka, Giovanni Antonio Farina, 
Bartolomeu Fernandes dos Mártires, 
Luigi Tezza, Paolo M anna, Gaetana 
Stemi a Maria Pilar Izquierdo Albero.

Snímka:
^ymtor

V ľubozvučnej slovenčine potom  
o. biskup Hirka prečítal krátke životopisy 
Služobníkov Božích, Pavla P. Gojdiča 
a Metoda D. Trčku. Keď si pápež vypočul 
životopisy všetkých kandidátov, zhro
maždenie vstalo a Ján Pavol II. pred
niesol formulu Blahorečenia: „...Našou

Apoštolskou Autoritou 
povoľujeme, aby sa Slu
žobníci Boží Pavol Peter 
Gojdič, Metod Dominik 
Trčka, ... odteraz nazývali 
blahoslavení a aby sa u- 
ctievali ich sviatky.“ Svätý 
Otec zároveň určil dátum 
ich liturgickej spomienky: 
pre biskupa Gojdiča 17. júl 
a pre o. Trčku 25. august. 
Zhromaždenie odpove
dalo radostným „Amen, 
Amen, Amen“ a nasledo
val potlesk. Za mohutného 
aplauzu sa pomaly odkrý
vali 4-metrové portréty 
nových blahoslavených, 
ktoré od soboty zahalené 
viseli na priečelí Baziliky 
sv. Petra. Aký to pekný 
pohľad sa naskytol pút
nikom, keď v strede boli 
vedľa seba naši noví bla
hoslavení biskup Gojdič 
a otec Trčka.

Kým Schóla spievala 
slávnostné Aleluja, Chvála a Sláva ti 
Pane, na vopred pripravené miesto pred 
oltárom boli prinesené relikvie nových 
blahoslavených. Bol to znak, že odteraz 
sa tieto relikvie môžu verejne uctievať 
v katolíckej cirkvi na celom svete. Prví 
niesli relikvie blahoslaveného biskupa
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vytýčil: „S pomocou Božou chcem byť 
otcom sirôt, oporou chudobných a učite
ľom trpiacich. Ľud'rni všeobecne považo
vaný za „človeka zlatého srdca“, predsta
viteľom vtedajšej vlády sa stal skutočným 
„tŕňom v oku“. Po tom, čo komunistický 
režim postavil gréckokatolícku cirkev 
mimo zákon, bol zatknutý a uväznený. 
Tak začalo preňho obdobie kalvárie, 
utrpenia, zlého zaobchádzania a poni
žovania, až po smrť vo vernosti Kristovi 
a v láske k cirkvi a pápežovi.“

Slávenie eucharistie koncelebrovalo so 
Svätým Otcom 50 biskupov a kňazov. 
Prvým koncelebrantom (spoluslúžiteľom) 
bol dnes už emeritný prefekt Kongregácie 
pre Evanjelizáciu národov, Jeho Emi
nencia kardinál Jozef Tomko, v súčasnosti 
predsedajúci Pápežskej komisie pre 
eucharistické kongresy. Boli medzi nimi 
ďalej: prešovský biskup Jeho Excelencia 
Mons. Ján Hirka, J. E. Mons. Ján Sokol, 
arcibiskup Bratislavsko-Tmavskej arcidie
cézy, J. E. Mons. Henryk Jozef Nowacki, 
titulámy arcibiskup z Bléiy -  apoštolský 
nuncius na Slovensku, J. E. Mons. An- 
drew Pataki, biskup Passaicu pre Rusínov 
(USA), J. E. Mons. František Tondra, 
biskup spišský (predseda KBS na Slo
vensku), J. E. Mons. Milan Chautur, 
CSsR, titulárny biskup kresimenský, 
apoštolský exarcha košický pre katolíkov 
byzantského obradu, jeromonach o. Dio
nýz Pavlo Ľachovič, protoarchimandrita, 
generálny predstavený Rádu baziliánov 
sv. Jozafáta, P. Joseph William Tobin, 
generálny predstavený kongregácie re-

Homilia. Po sprie
vode a zaspievam E- 
vanjelia predniesol 
Svätý Otec svoju ho- 
míliu. V jej úvode poz
val zhromaždenie k u- 
važovaniu nad veľkým 
posolstvom svätosti, 
ktoré sa nám predkladá 
v ôsmich nových bla
hoslavených. Celou 
svojou existenciou na 
slávu Božiu a pre dobro 
bratov boli pre svet 
znakom najvyššej lásky 
Boha, ktorý je zdrojom 
všetkého, čo je živé. Na 
radosť nás všetkých 
najvyšší pontifex pokra
čoval po slovensky.

Gojdiča jeromonach o. Peter P. Halko, 
protoihumen (provinciál) baziliánov 
a biskupský ceremonár o. Jozef Urvi- 
nitka. Opäť sa ujal slova náš otec biskup 
Ján, aby Jeho Svätosti v mene biskupov 
diecéz, odkiaľ noví blahoslavení pochá
dzali, poďakoval za akt beatifikácie. 
Potom biskupi a postulátori podišli k pá
pežovi, aby si s ním vymenili objatie po
koja. Svätý Otec zaintonoval Glória in 
excelsis Deo a slávenie Eucharistie pokra
čovalo. Aké bolo pekné počúvať čítanie 
z Druhého listu Solúnčanom (2 Sol 1,11 
-2 ,  12) v slovenčine, 
ktoré čítal o. Igor Zi- 
movčák; pôvodne mal 
čítať herec Gustáv Va
lach, ktorý však ocho
rel.

O našich dvoch nových blahoslave
ných povedal: „Obaja v obetavej a hrdin
skej službe gréckokatolíckej cirkvi na Slo
vensku, prešli tými istými trápeniami 
v dôsledku svojej vernosti Evanjeliu 
a Petrovmu nástupcovi, a teraz im spolu- 
prináleží koruna slávy. Posilnený aske
tickým spôsobom života v Ráde svätého 
Bažila Velkého, Pavol Peter Gojdič, spo
čiatku ako biskup prešovskej eparchie, 
a neskôr ako apoštolský administrátor 
Mukačeva, usiloval sa neúnavne o reali
záciu pastoračného programu, ktorý si
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demptoristov, P. Ján Zemánek, provinciál 
rederaptoristov z Prahy, ako aj P. Jozef 
Jurčenko, viceprovinciál redemptoristov 
z Michaloviec. Na slávnosti sa zúčastnili 
aj Jeho Blaženosť ukrajinský gréckokato
lícky kardinál Ľubomír Huzar, arcibiskup 
väčší Ľvova. Pri sv. omši miništrovali aj 
traja naši bohoslovci. V sprievode na 
ofertórium sa prinášali pápežovi rôzne 
dary. Manželia Baranová z Prešova v pre
krásnych šarišských krojoch odovzdali 
Svätému Otcovi ikonu Bohorodičky.

Vpredu pred Bazilikou sv. Petra bol 
Zbor sv. Romana Sladkopevca pozos
távajúci z našich bohoslovcov, ktorý na 
koniec celej slávnosti zaspieval pápežskú 
hymnu, V sedmobrežnom kruhu Ríma 
a Mnoholitsvije.

Anjel Pána. Krátko po 12°° hod. sa sv. 
omša skončila a ako to už býva zvykom, 
Svätý Otec predniesol príhovor pred 
modlitbou Anjel Pána. V ňom opäť 
adresoval pútnikom svoj pozdrav. Poďa
koval Pánovi za svetlých svedkov viery, 
ktorých Boh neprestajne dáva svojmu 
ludu. Vyjadril vďaku aj všetkým tým, ktorí 
sa zhromaždili, aby mu poblahoželali 
k jeho meninám. Po slovách v talianskom, 
portugalskom a španielskom jazyku 
pápež povedal: „Srdečne vítam a pozdra
vujem slovenských pútnikov. Osobitne 
pozdravujem prezidenta Slovenskej re
publiky, pána Rudolfa Schustera. Drahí 
bratia a sestry, dnešné blahorečenie mu
čeníkov, biskupa Pavla Gojdiča a kňaza 
redemptoristu Metoda Dominika Trčku,

je pre vás radostnou udalosťou. Povzbu
dzujem vás k nasledovaniu ich príkladu 
viery a lásky, a zároveň vyprosujem ich 
ochranu pre milovaný slovenský národ.“ 

Je všeobecne známe, že otec Trčka 
pochádzal z Českej republiky, z Frídlantu 
nad Ostravicí. Nechýbali preto na ná
mestí ani pútnici z Čiech a Moravy, kto
rým sa Svätý Otec prihovoril v češtine: 
„Srdečné zdravím české poutníki, kteff se

zúčastnili blahorečení 
Metoda Dominika Trčky, 
moravského rodáka 
z Frýdlantu nad Ostra
vicí. Svéíuji do duchovní 
péče tohoto nového bla- 
hoslavence Vás zde prí
tomné, i celý drahý český 
národ, s pŕáním, abyste 
následovali jeho hrdin
ského príkladu vernosti 
evangeliu, služby cirkvi 
a oddanosti bratíím.“ 

Keďže kňazi dopolud
nia nekoncelebrovali, po
poludní o 16°° hod. sa 
uskutočnila sv. liturgia 
v cirkevno-slovanskom 
jazyku v Bazilike sv. Pra- 
xedy, ktorá bola v réžii 
bohosloveckého semi
nára. Hlavným celebran- 
tom bol rektor kňazského 
seminára o. ThDr. Voj
tech Boháč, spolu s ge
nerálnymi vikármi z Pre
šova a Košíc - o. Jánom 
Zavackým a o. Vladi

mírom Tomkom, za účasti početného 
duchovenstva, bohoslovcov a veriacich. 
Svojím spevom skrášlili túto bohoslužbu 
spojené gréckokatolícke spevokoly ako aj 
zbor bohoslovcov. V nedeľu večer bola 
v jednej z talianskych reštaurácií sláv
nostná večera, ktorú usporiadali pre
šovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka 
a veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marián 
Servátka. Okrem štátnej delegácie sa na
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nej zúčastnili prítomní slovenskí biskupi, 
veľká časť slovenskej komunity žijúcej 
a pôsobiacej v Ríme, predstavitelia 
Vatikánu a iní vzácni hostia.

Pondelková audiencia. Polovica ofi
ciálneho programu bola teda za nami, no 
čakala nás ešte slávnostná audiencia 
v pondelok dopoludnia. Tá bola pôvodne 
plánovaná v aule Pavla VI., ale pre 
množstvo pútnikov bola presunutá na 
námestie. No ešte pred ňou Ján Pavol II. 
prijal na súkromnej audiencii prezidenta 
Slovenskej republiky Rudolfa Schustera 
so sprievodom. Počas audiencie pre
zident zopakoval pozvanie pre Svätého 
Otca, aby navštívil Slovensko s nádejou, 
aby sa u nás mohli vyhlásiť za blaho
slavených ďalší dvaja slovenskí biskupi.
V éteri zaznelo aj meno nášho otca bis
kupa Hopká (ktorý mal byť pôvodne 
blahorečený spolu s biskupom Gojdičom 
a o. Trčkom), ktorého beatifikačný proces 
sa ešte neukončil.

Prichádzajúci papamobil so Svätým 
Otcom a radostné pozdravy zhromaž
dených pútnikov už dávali tušiť, že 
audiencia sa začne. Svätý Otec pozdravil 
veriacich, ktorí prišli na beatifikáciu do 
Ríma. Poukázal na znaky a svedectvo 
lásky, ktoré nám zanechali noví bla
hoslavení. Pápež sa prihovoril sloven
ským pútnikom takto: „Môj srdečný 
pozdrav patrí predovšetkým vám, drahí 
pútnici zo Slovenska, ktorí ste s radosťou

prijali blahorečenié Pavla Petra Gojdiča 
a Metoda Dominika Trčku. V evanjelio
vom duchu a apoštolskej horlivosti 
svätých Cyrila a M etoda, apoštolov 
Slovanov, dvaja noví blahoslavení sú 
odzrkadlením lásky ku Kristovi, služby 
blížnemu a vernosti Petrovmu stolcu.

Pre svoju biskupskú službu blaho
slavený Pavol Peter Gojdič prijal heslo: 
„Boh je láska, milujme ho!“, ktorého 
vyjadrením bola hlboká nábožná úcta 
k Najsvätejšej Sviatosti a Božskému 
Srdcu. Jeho synovská oddanosť Božej 
Matke sa prejavila najmä úctou k Panne 
Márii Klokočovskej, ktorej obraz sa 
nachádzal v jeho rezidenčnej kaplnke. 
Keď štátna moc postavila gréckokatolícku 
cirkev mimo zákona, blahoslavený Gojdič 
bol zatknutý a uväznený. Mal možnosť 
dostať sa na slobodu za cenu zrady svojej 
vernosti cirkvi a pápežovi. Ostal verným, 
a my si ho dnes uctievame v spoločenstve 
blahoslavených ako vzor hlbokej duchov
nosti a príkladnej pastoračnej činnosti.

Blahoslavený Metod Dominik Trčka 
pôsobil ako predstavený rehoľného domu 
v Michalovciach a apoštolský vizitátor 
rehoľných sestier baziliánok v Prešove 
a v Užhorode. Bol mnohými stále viac 
vyhľadávaný a uznávaný ako duchovný 
vodca a iniciátor apoštolských aktivít. 
S nástupom komunistického režimu bol 
otec Trčka uväznený, opakovane vypočú
vaný, a odsúdený na dvanásť rokov väze
nia. V dôsledku námah a trestov podstú

pených vo väzení, zomrel 
vo svojej cele, dajúc hrdin
ské svedectvo vernosti 
Evanjeliu, solidarity 
s vlastným národom, 
a lásky ku kresťanským 
tradíciám východného ob
radu. Svoj príhovor ukon
čil rímsky veľkňaz povz
budením, aby sme naše 
modlitby pozdvihli k Pá
novi, vyprosiac si pre seba 
takú vieru, odvahu a odo
vzdanosť, ktoré mali ôsmi 
noví blahoslavení.

K Svätému Otcovi pri
stúpili potom postupne tí, 
čo mu niesli dary a pred
stavitelia slovenského e- 
piskopátu. Bol medzi nimi
i o. Mons. Ján Krajňák, 
významný aktivista našej 
podzemnej cirkvi počas 
totality a donedávna ria
diteľ Biskupského úradu 
v Prešove. Bolo tiež sym
bolické ako dnes už na 
vozíku vyše osemdesiat
ročný bývalý provinciál 
jerom onach o. Marián 

Potaš, OSBM - sám osobný spolupra
covník biskupa Gojdiča a svedok v pro
cese blahorečenia pozdravil osobne Jána 
Pavla II.

Ďakovná archijerejská sv. liturgia.
Popoludní si mnohí z pútnikov prezreli 
Baziliku sv. Petra alebo iné rímske baziliky. 
Potom sa už rýchlo ponáhľali do nám tak 
drahej baziliky Santa Maria Maggiore, 
kde boli pápežom Hadriánom II. r. 868 
schválené staroslovienske cirkevné knihy. 
Tam sa konala ďakovná archijerejská sv. 
liturgia, ktorej predsedal prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka. V sláv
nostnom sprievode prišlo k oltáru snáď 
viac ako sto kňazov a väčšina slovenských 
biskupov. Nechýbal ani biskup kyr Slavo- 
mír Miklovš z križevackej eparchie (ktorý 
svätil našich kňazov po smrti biskupa 
Hopká), ako aj kyr Djura Džudžar, po
mocný biskup mukačevskej eparchie. Vo 
svojej homílii sa k prítomným prihovoril 
kardinál Jozef Tomko. V krátkosti spo
menul životopisy dvoch nových blaho
slavených. Poukázal na to, že táto udalosť 
nás vyzýva k svätosti, ktorú nemusia spre
vádzať zázraky a videnia, tak ako to 
vidíme v životoch nových blahoslavených. 
Títo aj keď žili jednoduchým životom, 
zdanlivo „normálnych ľudí“, predsa sú 
dnes povýšení k úcte na oltári. Tak aj my 
môžeme kráčať k svätosti každodenným 
statočným kresťanským životom. Pri sv. 
liturgii spievali spojené zbory, v ktorých
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Aké sú liturgické postoje a čo vyjadrujú?
Základným liturgickým postojom je státie. 

Jeho história siaha až do starozákonných čias. 
Státie nie je len prejavom úcty pred Bohom 
a postoja modliaceho sa, čo dosvedčujú aj 

fresky v katakombách, ale aj prejavom slobody 
Božích detí a radostného očakávania príchodu 
Pána. Ďalším liturgickým postojom je kľačanie. 
Je výrazom pokánia, pokory a ľútosti. Takisto je 
aj výrazom individuálnej modlitby. Sedenie je 

zasa postojom učiteľa, ktorý vyučuje a predsta
veného, ktorý riadi bohoslužobné zhromažde
nie. Tento postoj bol obyklý už v apoštolských 

časoch a takisto pri štúdiu. Úklon hlavou, 
stredná a veľká metánia sú ďalšie liturgické 
postoje. Kým úklon hlavou je prirodzeným 

prejavom úcty , metánie sú prejavom pokory 
a odovzdanosti sa do Božej vôle.

sa ozývalo okolo 200 pekne zharmo- 
nizovaných hlasov.

Sv. liturgia skončila, skončila sa 
aj beatifikácia, aj náš pobyt v Ríme. 
Mnohí sme tam stretli veľa svojich 
známych ba aj tých, čo žijú či 
študujú v Ríme. Pútnici zo Slo
venska pomaly vyrážali na spia
točnú cestu a v srdci si niesli nielen 
spomienky, ale aj istotu, že máme 
u Boha svojich dvoch orodovníkov.

verejnosť sú relikvie vystavené v skle- 
nnom sarkofágu.

Stanislav Gábor

Tropár blahoslavenému 
biskupovi Gojdičovi:

Ot mladenstva vozľubil jesi Christa, 
vičnoje Slovo, tomu poslužiti vozželal 
jesi v ťišiňi i prostoťi serdca. No desnica 
Vyšňaho izbra ťa na vladyčnyj prestol 
i sotvori ťapastyrja ľudem svojim nepo- 
kolebima. Žertva soveršenna prineslsja

jesi Bohu, viry radi ijed ín o sti cer- 
kovnyja. O tče, svjaščenom učeniče 
Pavle, moli Christa Boha, spastisja 
dušam našim.

Kondák:

Zapálený láskou Božského Srdca, 
zažiaril si nám ako jasná hviezda. Poz
náme ťa ako horlivého veľkňaza našej 
cirkvi. Preto ospevujeme tvoju úcty
hodnú pam iatku a vzdávame vďaky 
Bohu za teba. Veď aj dnes, svätiteľu 
a otče náš, Pavol, učíš nás svojimi 
slovami: Boh je láska, milujme ho!

Na záver je potrebné poďakovať 
predovšetkým nášmu otcovi die
céznemu biskupovi Mons. Jánovi 
Hirkovi ako aj postulátorovi o. Já
novi Krehlíkovi. No nielen im. Naša 
vdaka patrí všetkým, ktorí sa svojou 
mierou pričinili o úspešné zavŕšenie 
procesu na diecéznej úrovni, ako 
napr. o. Jozefovi Voskárovi, notárovi 
o. Marekovi Petrovi, cenzorovi, Sr. 
Teodózii, OSBM, bývalému proto- 
ihumenovi o. Metodovi Bilančlkovi, 
OSBM, ale aj o. Markijánovi Greš- 
kovi, OSBM. Nebol by však možný 
celý beatifikačný proces bez otca Mariána 
Potáša, OSBM, prvého postulátora pro
cesu, ktorý od r. 1960 zhromažďoval 
materiály, podklady pre vtedy ešte ťažko 
uskutočniteľnú beatifikáciu. Rehoľný kňaz
- bazilián, Dr. Marián Potáš, OSBM sa 
zároveň počas Pražskej jari r. 1968 pričinil
o exhumáciu leopoldovského hrobu č. 
681, kde odpočívali telesné ostatky 
biskupa Gojdiča a o ich následné pre
vezenie do Katedrály sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove.

Naši dvaja noví blahoslavení - ak sa 
preukážu vierohodé zázraky, ktoré sa 
stali na ich príhovor - by mohli byť za 
nejaký čas kanonizovaní, teda vyhlásení 
za svätých. V Prešove sme si pamiatku 
nového blahoslaveného uctili 17. no
vembra, v Mestskej hale, Molebenom 
k blahoslavenému biskupovi-mučení- 
kovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM 
(zostavili ho o. Marek Durlák v spo
lupráci s liturgickou komisiou Grécko
katolíckeho prešovského biskupstva) 
a ďakovnou archijerejskou sv. liturgiou, 
ktorú celebroval J.E. Mons. Ján Hirka, 
prešovský diecézny biskup za účasti J.
E. Mons. Henryka Nowackého, apoš
tolského nuncia na Slovensku, cir
kevných hodnostárov, biskupov a kňa
zov. Prítomní boli aj š tá tn i p red 
stavitelia. Po sv. liturgii bol slávnostný 
sprievod mestom s telesnými ostatkami 
(relikviami) blahoslaveného biskupa 
Gojdiča a ich uloženie do katedrálnej 
kaplnky, ktorá ponesie jeho meno. Pre
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S právy z prešovského biskupstva
Otec M ap Mm. Ján Mrká 
požehnal maturitné stnžky

Mesto Bardejov si zvolilo za miesto 
odovzdania m aturitných stužiek 22 
študentov Gréckokatolíckeho gymnázia 
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Tejto sláv
nosti v dopoludňajších hodinách v štvr

tok 25. októbra 2001 predchádzala sv. 
liturgia v drevenom kostolíku v Krivom, 
kde im maturitné stužky posvätil J.E. 
Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný bis
kup. Tu ich privítal a v krátkosti obozná
mil s touto národnou kultúrnou pamiat
kou Mgr. František Dancák, správca 
farnosti v Kružlove.

Slávnosť potom večer pokračovala 
v Hoteli Šport, kde im maturitné stužky 
odovzdala triedna učiteľka Mgr. Katarína 
Žadanská. Na slávnosti bol prítomný 
riaditeľ tejto školy PhDr. Jozef Bodnár, 
vicerektor Kňazského seminára v Prešove 
ThLic. Miroslav Dancák a MUDr. Viera 
Lopatníková z Trebišova.

Počas svojho štvordňového pobytu 
v Bardejove si študenti prezreli pamä
tihodnosti mesta Bardejov a skanzen 
v Bardejovských kúpeľoch.

F. D.

Uloženia relIM  tiskn/a- 
mnéenika P. B Gejúiéa 
í  prešovskej katedrále

Slávnosť prenesenia relikvií biskupa 
a mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorého 
v nedeľu 4. novembra na Námestí sv. 
Petra vo Vatikáne blahorečil Svätý Otec 
Ján Pavol II., sa uskutočnila v sobotu 17.

novembra v Prešove. Program slávnosti 
sa začal v Mestskej hale v Prešove o 8.15 
hodine akadém iou, ktorú pripravili 
bohoslovci prešovského gréckokatolíc
keho kňazského seminára. Po jej skon
čení nasledoval M oleben k blaho
slavenému biskupovi Pavlovi. Ďakovnú 
svätú liturgiu slúžil prešovský diecézny 
biskup Mons. Ján Hirka. V rámci tejto 
bohoslužby odznela homília sekretára 
Kongregácie pre kauzy svätých v Ríme 
arcibiskupa Mons. Edwarda Nowaka, 
ktorú prečítal postulátor procesu Ján 
Krehlík. Na záver sv. liturgie sa prí
tomným prihovoril aj nuncius Svätej 
Stolice na Slovensku arcibiskup Mons. 
Jozef Henryk Nowacki, protoihu- 
men Rádu sv. Bažila na Slovensku, 
ktorého členom bol aj biskup Gojdič, 
Pavol Haľko a všetkým poďakoval otec 
biskup Ján Hirka. Biskupský vikár Peter 
Sabol prečítal telegram Svätému Otcovi 
a po pápežskej hymne nasledoval sprie
vod s relikviami blaženého biskupa-mu- 
čeníka Pavla Gojdiča do prešovskej 
gréckokatolíckej katedrály sv. Jána Krsti
teľa, kde budú uložené v bočnej kaplnke 
chrámu v sklennom sarkofágu. Na sláv
nosti sa zúčastnil aj Mons. Róbert Sarno 
zástupca Kongregácie pre kauzy svätých 
v Ríme, arcibiskup a metropolita bra- 
tislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Ján 
Sokol, apoštolský exarcha z Košíc 
vladyka Milan Chautur, ďalší slovenskí 
biskupi a cirkevní hodnostári z domova
i zo zahraničia, predstavitelia štátnej 
správy a samosprávy, predstavitelia NR 
SR a vládna delegácia pod vedením 
premiéra SR Mikuláša Dzurindu.

-mp-

V dňoch od 20. -  do 28. 10. 2001 
pôsobili v našej farnosti otcovia mi
sionári. Po tieto dni sa viac prehĺbil 
duchovný život v obci. Už sam otná 
pozvánka uvádzala oblasti, ktoré sa mali 
rozoberať v jednotlivé dni. Informácie 
v nej lákali a pozývali všetkých na misijné 
stretnutia. Dni začínali molebenom 
alebo akatistom, poobede sa stretávali 
deti, pokračovaním bol svätý ruženec 
a sv. liturgia, po nej stretnu tia , či 
duchovné obnovy.

Začínajúci deň bol akýmsi spoznaním 
otcov i bratov redem ptoristov. Ako

odznelo z úst otca Štefana v kázni: „My 
sme prišli len polievať to zasiate zrno 
v poli. Boh je tu, my ho chceme iba 
zdôrazňovať a vyzdvihovať medzi vami 
a spolu s vami.“ Nedeľa bola zameraná 
na tému: „Boh je láska.“ Bližšie stretnutie 
bolo s Rómami, na ktorom sa otcovia 
misionári snažili vštepiť viac Božej lásky 
do týchto ľudí. Po tieto dva večery sa 
premietal film Ježiš, cez ktorý bol priblí
žený život a utrpenie Božieho Syna. Tretí 
deň patril téme: „Hriech“. Bratia re- 
demptoristi sa vybrali za žiakmi do ZŠ, 
kde podľa vekových kategórií a žiadostí 
rozoberali rozličné témy zo života. Večer 
patril matkám, ktorým má byť vzorom 
Božia Matka a sila jej materinského 
srdca. Utorku patrila téma misijnej 
kázne: „Spása je v Ježišovi Kristovi“. 
Predpoludním bolo stretnutie s deťmi 
v škôlke, kde cez hry a piesne chválili 
Boha. Večer sa zasa misionári stretli 
s mužmi, kde zdôraznili ich postavenie 
v rodine a poukázali na problémy dneš
ných rodín. Streda sa niesla v téme: 
„Smrť“. V tento deň po sv. liturgii sa obec 
stala akousi Golgotou, kde sa prežívala 
krížová cesta, na ktorej sme si uvedomili 
utrpenie, muky i smrť Ježiša Krista. 
„Ježiš Kristus je Pán“, to bola ďalšia 
téma na zamyslenie. V dopoludňajších 
hodinách sa misionári stretli s chorými 
v ich domácnostiach a aj k nim prinášali 
posolstvo viery.

V tento deň sa konala aj obnova 
krstných sľubov a udeľovala sviatosť 
pom azania chorých. V piatok sa na 
misijnej kázni skloňovalo slovo „Eucha- 
ristia“. Stretnutie patrilo mládeži, ktorá 
rozoberala problémy i nástrahy života 
dnešných mladých ľudí. Po sv. liturgii si 
manželia obnovili krstné sľuby a deň sa 
zavŕšil Eucharistickou pobožnosťou. 
Ôsmy deň sa znovu stretli s mládežou 
a diskutovali na témy, ktoré mladí uviedli 
ako problémové v ich živote. Po sv. 
liturgii sa predniesli prosby a poďa
kovania veriacich Nebeskému Otcovi. 
A nastal posledný deň. Zakončil sa 
slávnostným ružencom, sv. liturgiou, 
postavením i posvätením misijného kríža 
a samozrejme rozlúčkou s misionármi.

Pri rozlúčke tiekli slzy i slová vďaky, 
no hrejivou iskierkou ostalo to, že sa 
stretneme o rok na duchovnej obnove 
misií.

A. Kaľatová
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„Boh je láska -  Milujme ho!“
Duchovná obnova vo farnosti Vyšný Orlík

V dňoch 26.-28.10.2001 prebiehala 
duchovná obnova vo farnosti Vyšný Orlík, 
okr. Svidník, pri príležitosti beatifikácie 
služobníkov Božích v blahej pam äti 
vladyku Kira Pavla Petra Gojdiča, OSBM 
a rehoľného kňaza Metoda Dominika 
Trčku, CSsR pod vedením správcu 
farnosti vd. o. Mgr. Martina Horňáka.

Duchovná obnova, ktorá sa niesla 
v duchu hesla biskupa Gojdiča, „Boh je 
láska -  milujme ho!“ začal piatkom vo 
večerných hodinách krížovou cestou, 
ktorú viedol o. Vladimír Dráb -  správca 
farnosti Kečkovce. Hneď na začiatku sme 
touto pobožnosťou vzdali úctu a hold 
obidvom mučeníkom komunistického 
režimu. Po krížovej ceste nasledovalo 
predstavenie životopisu menovanej 
dvojice.

Duchovná obnova pokračovala v so
botu od skorého rána svätou liturgiou, po 
ktorej sme sa pomodlili Akatist k Pre
svätej Bohorodičke pod vedením správcu 
farnosti Vyšný Orlík. Vo večerných 
hodinách vyvrcholil hlavný program, a to 
druhou časťou zo života dvojice muče

níkov, kde sa mnohí mohli dozvedieť
o palm e mučeníctva o. Pavla Petra 
Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Ďalej 
nasledovalo premietnutie filmového 
dokum entu „Biskup Gojdič“ podľa 
námetu živej kroniky o. biskupa Gojdiča, 
bývalého správcu farnosti Vyšný Orlík, 
Dr. Mariána Potáša, OSBM. Po tomto 
nasledoval vzácny dokument, vianočný 
príhovor z roku 1943 adresovaný ame
rickým Rusínom -  Ukrajincom venovaný 
vladykom Pavlom Gojdičom, ktorý ako 
jediný historický zvukový záznam sa 
zachoval v archíve Slovenského rozhlasu. 
Hlas tohto veľkého biskupa -  mučeníka 
nám aj po toľkých dlhých rokoch pre
zrádzal skutočnú lásku, skromnosť, 
pokoru tohto svätca, že pri započúvaní 
sa do jeho slov, každý mohol povedať len 
tieto slová: „Skutočný muž modlitby 
a človek zlatého srdca.“ Po tomto auten
tickom zázname nasledovalo duchovné 
slovo o hesle otca biskupa, ktoré pred
niesol správca farnosti Andrejová o. Lu- 
boslav Pulščák. Ten nám všetkým pripo
menul ako nesmieme nás miluje náš

Všemohúci Pán a či skutočne milujeme 
aj my čistým srdcom, v láske a pokore. 
Neskorý večer sa zakončil vystavením 
a požehnaním Sviatosťou oltárnou ako aj 
sviečkovým sprievodom okolo chrámu za 
spevu, ktorý počas celej duchovnej 
obnovy viedol pán kantor z filiálky 
Jurkova Voľa.

Duchovná obnova z príležitosti blaho
rečenia mučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. 
Trčku sa zakončila v nedeľu dopoludnia 
slávnostnou svätou liturgiou, pri ktorej 
sme ďakovali Všemohúcemu Pánu Bohu 
za našich veľkých synov Gréckokatolíckej 
cirkvi s prosbou o skorú úctu na našich 
oltároch.

Počas celých troch dní bolo vysta
vených okolo 40 fotografií zo života Pavla 
Gojdiča z archívu o. Mariána Potáša, 
OSBM. Fotografie nám priblížili obraz 
otca biskupa od mladých školských rokov
-  štúdia, pastoráciu, intronizáciu, palmu 
mučeníctva ako aj rukopis, podpis a pod.

Tomáš Michal Babják

NA SPIŠI SEMINÁR 
O MASMÉDIÁCH

V poradí už siedmy interdiscipli
nárny seminár pod názvom Výchova 
k používaniu spoločenských komu
nikačných prostriedkov v katolíckych 
výchovných inštitúciách zorganizoval 
v stredu 14. novembra na svojej pôde 
Teologický inštitút Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty Univerzity Ko- 
menského (TI CMBF UK) v Spišskom 
Podhradí.

Interdisciplinárny seminár otvoril 
spišský diecézny biskup Mons. Fran
tišek Tondra. Po úvodnom príhovore 
pedagóg TI CMBF UK ThDr. Juraj 
Spuchľák, PhD. predstavil svoju pub
likáciu Služba a úloha Katolíckej cirkvi 
v spoločenských komunikačných pros
triedkoch. V bloku prednášok ako prvý 
vystúpil prof. dr hab. Tadeusz Zasepa 
z katolíckej univerzity v Lubline, ktorý

po odbornej stránke pripravuje aj 
budúcich pracovníkov v médiách na 
Slovensku. Šéfredaktor Katolíckych 
novín a hovorca KBS ThLic. Marián 
Gavenda sa spoločne s účastníkm i 
seminára zamyslel nad tým, či nastane 
renesancia tlačeného slova. Riaditeľ 
rádia LUMEN ThLic. Vladimír Slovák 
priblížil problematiku vystupovania 
v rozhlase ako v evanjelizačnom médiu.
V ďalších vstupoch najprv šéfmanažér 
Program ového centra duchovného 
života STV Mgr. Branislav Bukovký 
hovoril o príprave na krátke vystúpenia 
pred kamerou a redaktorka STV ThLic. 
Silvia Horňáková oboznámila účast
níkov seminára o vplyve a prejavoch 
násilia v masmédiách a na televíznej 
obrazovke. Svoju prednášku doplnila 
výsledkami výskumu v podobe grafov

a tabuliek. Biskupský vikár pre médiá 
Prešovského biskupstva ThLic. Marek 
Pribula priblížil výchovu k používaniu 
spoločenských komunikačných pros
triedkov na Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulte v Prešove.

V závere seminára manažér turis
tickej agentúry Mgr. Stanislav Benčič 
načrtol nový projekt h lásania kres
ťanských ideí v turistike. Záver inter
disciplinárneho seminára patril mode
rátorovi TI CMBF UK Mons. Jozefovi 
Jarabovi. Ú častníci sem inára mali 
možnosť zapojiť sa do diskusie s poz
vanými hosťami. Pre tých, ktorí by mali 
záujem o prednášky, je daná možnosť 
pozrieť si niektoré z nich na internetovej 
stránke: www.spiskap.sk/infobox.

Ľubomír Štefaňák
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V Hlivištiach odhalili pamätní t a n  Jnrajavi 
Bazilavični ■ významnému cirkevnému historikovi

Súčasťou medzinárodnej konferencie 
„História a historiografia gréckokatolíkov 
karpatského regiónu“ venovanej 1890. 
výročiu úmrtia významného cirkevného 
historika Jurija Joanika Baziloviča bola 
spomienková sv. liturgia v rodných 
Hlivištiach (okres Sobrance), ležiacich 
v malebnom prostredí medzi Vihorlatom 
a Popričným vrchom, ktorá sa usku
točnila v nedeľu 21. októbra.

Pred miestnym, vyše storočným chrá
mom Velkomučeníka sv. Juraja, privítal 
košického apoštolského exarchu vladyku 
Milana i ďalších hostí starosta obce Ing. 
Ján Janusík. Archijerejskú sv. liturgiu 
slúžil otec biskup s prítomnými kňazmi, 
medzi ktorými bol predseda Spolku sv. 
Cyrila a Metoda o. ThLic. Michal Hos
podár, dekan Právnickej fakulty Pá-' 
pežského východného inštitútu o. Prof. 
Cyril Vasiľ, S J, riaditeľ Centra spirituality 
Východ -  Západ Michala Lacka v Koši
ciach o. ThDr. Ján Babjak, SJ, zahraniční

Sviatok sv. Jakuba sme v obci Dvo
rianky, v Trebišovskom protopresby- 
teriáte, prežili trochu netradične. Siahli 
sme do truhlice našich tradícií a oprášili 
božskú liturgiu sv. Jakuba, ktorá je 
odlišná od u nás bežne slúženej liturgie 
sv. Jána Zlatoústeho.

Pozvanie prijal aj vladyka M ilan 
Chautur. ktorý túto liturgiu slúžil prvý
krát. Spolu s nim koncelebrovali o. Maroš 
Rinik a o. Dávid Zorvan. Keďže liturgia 
sv. Jakuba nie je u nás doposiaľ veľmi 
známa, kantorovať prišla skupina kňazov, 
ktorí boli donedávna členmi boho
sloveckého zboru sv. Romana Slad- 
kopevca.

Celou liturgiou sa niesol duch mod
litby a akéhosi spočinutia pri nohách 
Pána. V úvodnom komentári sme sa 
dozvedeli niečo o pôvode a koreňoch tejto 
starodávnej liturgie.

V príhovore vladyku Milana sme sa 
preniesli do čias sv. Jakuba, do atmosféry 
slúženia liturgií prvých kresťanov, čo bolo 
posilňované aj tým, že vladyka kázal 
sediac uprostred nás. Obrady neboli

hostia Prof. István Baán z Miškolca 
a Prof. Jakov Kulič, SJ z Ríma. Prítomní 
boli aj kňazi dekanátu Sobrance a značný 
počet veriacich z hlivištskej farnosti. 
Tematickú homíliu predniesol vladyka 
Milan.

Po skončení liturgie sa prítom ní 
zhromaždili pred miestnym chrámom, na 
stene ktorého biskup Milan Chautur

honosné a práve preto boli nám ľuďom 
veľmi blízke.

Určite pre každého bolo zážitkom 
sväté prijímanie, keď vladyka rukou 
vkladal do našich úst telo Ježiša Krista 
a so slovami kňaza: „Krv Kristova -  čaša 
života“, sme mohli prijať z kalicha. 
Radosť sme mali nielen z bohatej účasti 
veriacich, z podpory vladyku a kňazov, ale 
najmä z toho, že sme dokázali vytvoriť 
jedno spoločenstvo, ktoré sa zišlo na 
modlitbách.

Pre mnohých z nás to bol krok do 
neznáma, ktorý sme podstúpili s menšími 
obavami, no teraz ďakujeme Bohu za 
veľký dar liturgie sv. Jakuba, ktorý sme 
mohli poznať. I keď trvala o čosi dlhšie 
ako „tradičná“ liturgia, myslím, že po 
skončení sa nikomu z nás nechcelo ísť 
domov.

V súčasnosti sa táto liturgia slúži 
pravidelne len na dvoch miestach sveta, 
avšak po tejto skúsenosti veríme, že táto 
tradícia bude zachovávaná aj na našom 
území.

Silvia Gecejová

spoločne s predsedom Spolku SCM 
Michalom Hospodárom odhalil pamätnú 
tabuľu (zhotovil ju akademický sochár 
Richard Wágner z Trebišova z iniciatívy 
Spolku SCM) Jurijovi Joanikovi Bazilo- 
vičovi. Tá bude miestnym veriacim

i návštevníkom obce pripomínať 
tohto významného rodáka - 
historika i cirkevného predsta
viteľa. Jeho život a dielo priblížil 
vo svojom vystúpení Prof. Cynl 
Vasiľ, ktorý vo svojom príhovore 
zároveň poukázal na význam 
poznania vlastných dejín.

Dvojhodinovú slávnosť, na 
príprave ktorej sa veľkou mierou 
podieľalo aj m iestne farské 
spoločenstvo na čele s duchov
ným otcom Jozefom Matejov- 
ským a na ktorú budú v Hliviš
tiach zaiste ešte dlho spomínať, 

ukončili mnoholitstvijem.

Ján Poprik

smmm o m m  
m m  mnmcH mm

Kongregácia pre východné cirkvi zorga
nizovala v dňoch 19. až 23. novembra pri 
príležitosti desiateho výročia vydania Kó
dexu kánonov východných cirkví medzi
národné sympózium s názvom Zákon 
Cirkvi - nástroj lásky. Podujatiu predsedal 
kardinál Ignace Moussa I Daoud, prefekt 
kongregácie. Podpredsedami boli arci
biskup Julian Herranz, predseda Pápežskej 
rady pre výklad legislatívnych textov 
a biskup Emilio Eid, sudca Najvyššieho 
tribunálu Apoštolskej signatúry, ktorý mal 
účasť na príprave Kódexu.

WNBČNt SmMÚfK PM 
SMÍBB B M I RUMUNSKÍ
Vianočný stromček na Námestie sv. Pet

ra príde tento rok po prvý raz z Rumunska. 
Pre Kathpress to potvrdilo rumunské veľ
vyslanectvo vo Vatikáne. Viac ako 30 metrov 
vysoký ihličnatý strom je dar pápežovi, ktorý 
v máji 1999 navštívil Rumunsko. Stromček 
privezú do Vatikánu v polovici decembra 
a niekoľko dní pred Vianocami na ňom 
slávnostne zažiaria svetlá.

/TKKBS/

N ávrat  k  m in u lo s ti n e z n a m e n á  gesto  s p ä ť . . .
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Historická konferencia v Košiciach
Centrum Spirituality Východ - Západ 

Michala Lacka v Košiciach, spolu so 
Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Micha
lovciach, gréckokatolíckym farským spo
ločenstvom a obecným úradom v Hliviš- 
tiach zorganizovalo v sobotu, 20. októbra 
2001, medzinárodnú konferenciu: „Histó
ria a historiografia gréckokatolíkov kar
patského regiónu“, pri príležitosti 180. 
výročia smrti prvého historika Grécko
katolíckej cirkvi, Juraja Joanika Bazi- 
loviča, OSBM (1742-1821). Konferencia 
sa konala v Dome Božského Srdca Ježi
šovho v Košiciach, na ulici Komenské- 
ho 14, v prednáškovej hale so začiatkom
o 9.00 h. V úvode vladyka Milan Chautur, 
košický exarcha poukázal na to, že tak, 
ako je dôležité prekyprovanie pôdy okolo 
koreňov, tak táto vedecká konferencia má 
napomôcť gréckokatolíkom spoznať 
historické súvislosti svojej cirkvi. Vystú
pilo na nej deväť prednášajúcich zo šty
roch krajín. Traja z nich, boli profesori 
z Pápežského východného inštitútu (PIO) 
v Ríme: P. Cyril Vasiľ S J, ktorý mal, dá sa 
povedať hlavný referát o živote a diele 
Juraja Joannika Baziloviča, OSBM.
V krátkosti predstavil život tohto bazilián- 
skeho mnícha, ktorý bol nielen histo
rikom, ale aj teológom, liturgistom a du
chovným spisovateľom. Okrem toho bol 
vyše tridsať rokov protoigumenom, čiže 
predstaveným baziliánov v tomto karpat
skom regióne. Druhá časť prednášky bola 
venovaná jeho literárnemu dielu, ktoré 
bolo veľmi plodné a o ktoré sa neskôr 
opierali ďalší teológovia gréckokatolíckej 
cirkvi, ako napríklad prof. Mikuláš 
Russnák a iní. P. Jakov Kulič SJ, ktorý 
prednáša cirkevné dejiny na PIO, prednie
sol v zemplínskom dialekte, ktorý je spi
sovným jazykom početnej skupiny vysťa
hovalcov z východného Slovenska na 
Dolnej zemi v dnešnom Srbsku, pred
nášku o gréckokatolíkoch križevackej 
eparchie a ich vzťahu k materskej muka
čevskej eparchii. P. Eugeniusz Senko SJ 
publikum oboznámil s dejinami cirkev
ného spoločenstva karpatských Lemkov, 
ktorí žili do roku 1945 na pomedzí Poľska 
a východného Slovenska. Toto 150 
tisícové spoločenstvo, ktoré malo od roku 
1934 vlastnú gréckokatolícku apoštolskú 
administratúru v Sanoku, bolo v rámci 
akcie „Visia“, v roku 1945 násilne pre
sídlené do západného Poľska. Prof. István 
Baán z historického oddelenia Miškovskej 
univerzity z Maďarska, vo svojej pred
náške: „Teofan Maurocordato, metropo
lita Paranoxie a apoštolský administrátor 
mukačevskej eparchie v roku 1677“, 
predstavil život zjednoteného pravo

slávneho biskupa zo Smimy, ako ukáž
kový príklad, kedy skutočný historik musí 
poukázať aj na fakty, ktoré nie sú práve 
na povzbudenie. ThDr. Ján Babjak SJ 
z Centra Spirituality Východ - Západ 
Michala Lacka predstavil prof. Michala 
Lacka SJ, ako autora mnohých histo
rických prác o gréckokatolíckej cirkvi 
v karpatskom regióne. ThDr. Peter Šturák 
z Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity predniesol príspe
vok o Michalovi Lučkajovi, pokračo
vateľovi Bazilovičovho historického diela. 
Poslucháčka Filozofickej fakulty Univer
zity Komenského v Bratislave, Barbora 
Lunterová, oboznámila poslucháčov so 
svojou zaujímavou diplomovou prácou: 
,Analýzou textu Expilatio in Liturgiám 
Jurija Joanika Baziloviča“, kde autor 
teologicky obhajuje obetu sv. liturgie proti 
kalvínom. Mgr. Peter Zeňuch, CSc. zo 
Slavistického kabinetu SAV v Bratislave 
hovoril o problematike výskumu cyril
ských pamiatok na východnom Sloven
sku, hlavne písomného charakteru, ktoré 
sú vo veľmi zlom stave. Mgr. Andrej 
Škoviera, taktiež zo Slavistického kabi
netu SAV v Bratislave, predstavil sv. 
Gorazda na základe prameňov, s ktorými 
sa doteraz stretol a ktoré si niekedy pro
tirečia. Dopoludňajšiu časť moderoval 
predseda spolku sv. Cyrila a Metoda

ThLic. Michal Hospodár a popoludní, 
kedy bol vyhradený priestor na krátku 
diskusiu, sa ujal moderovania P. Cyril 
Vasiľ SJ. Dá sa skonštatovať, že celá 
konferencia mala výborný priebeh i pred
nášajúcich s hodnotnými prednáškami, 
ktorí nedali šancu deväťdesiatim poslu
cháčom si podriemať. Je zaujímavé, že vek 
prednášajúcich sa pohyboval do päťdesiat 
rokov, z čoho vyplýva, že sa máme ešte 
v budúcnosti na čo tešiť. Centrum Spiri
tuality Východ - Západ Michala Lacka 
plánuje vydať z tejto konferencie zborník.

Na druhý deň, v nedeľu, ako pokračo
vanie predchádzajúceho dňa, v Hliviš- 
tiach, okres Sobrance, v rodisku Juraja 
Joanika Baziloviča OSBM, bola archi- 
jerejská svätá božská liturgia, ktorú slávil 
vladyka Milan Chautur. Spolu s ním kon
celebrovalo približne dvadsať kňazov. Po 
nej nasledovalo slávnostné odhalenie 
pamätnej tabule na priečelí miestneho 
chrámu, tomuto velkému mužovi grécko
katolíckej cirkvi.

Ostáva mi už len na záver vyjadriť 
želanie, aby Centrum Spirituality Východ
- Západ Michala Lacka, aj takýmto spô
sobom, sa čoraz viac podieľalo na vzraste 
duchovného života tak miestnej grécko
katolíckej cirkvi, ako aj celej cirkvi na 
Slovensku.

P. Milan Lach SJ

Náš j ú n t  M gr. J ozef M ati, diecézny školský vikár

Keď sa v roku 1989 uvoľnili putá, 
ktoré temer polstoročie gniavili najmä 
naše cirkevné spoločenstvo, otvorili sa 
brány pre splnenie jeho dávneho sna - 
stať sa kňazom. A tak v čase, keď iní 
začínajú pomaly uvažovať o svojom 
odchode z aktívneho života, nebál sa 
začať od začiatku: študovať na 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fa
kulte v Prešove.

Nebolo to preň ľahké, o čom môže 
dosvedčiť sám jubilant. Neočakával 
nijaké ohľady zo strany svojich uči
teľov, ani úľavy. Tvrdo pracoval na 
sebe, investujúc do toho čas i finančné 
prostriedky.

Jeho sen sa naplnil v roku 1997, keď 
po úspešnom  ukončení štúdia bol 
vysvätený za kňaza. A tak vstúpil do 
spoločenstva „najmladších“ cirkev
ných duchovných. V roku 1998 - 1999 
pracoval ako vicerektor Kňazského 
seminára v Prešove. V roku 1999 mu 
zverili úsek cirkevného školstva

Gréckokatolíckeho biskupstva. Tu 
pracuje vo funkcii diecézneho škol
ského vikára.

Aj keď tento úsek prevzal po svojej 
predchodkyni, ani dnes to nemá ľahké. 
N aše cirkevné školstvo m á v sú 
časnosti dosť problémov. A možno 
preto akoby sa bol preň čas zastavil. 
Bez šedín, ktoré bývajú charak te
ristické pre tento vek, sa v týchto 
dňoch dožíva šesťdesiatin.

Za všetkých pracovníkov Grécko
katolíckeho biskupstva, cirkevných 
škôl patriacich pod Prešovskú grécko
katolícku diecézu, za pracovníkov 
Diecézneho katechetického úradu
i Diecézneho školského úradu želáme 
jubilantovi dobré zdravie, veľa síl do 
ďalšej práce v duchovnom i pra
covnom pôsobení na úseku ctkevného 
školstva, ako aj pokojné rodinné 
zázemie.

K.I.
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mu i  m n ŕ m
Prvý rok tretieho tisícročia bol osobitne 

významným pre našich veriacich zo 
známej hrnčiarskej dediny Pozdišovce, 
ležiacej blízko centra Zemplína.

Niesol sa hlavne v znamení jubileí, keď 
v tom to roku uplynulo 75 rokov od 
začatia výstavby miestneho chrámu 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho i výročí 
kňazov, ktorí tu majú korene -  80-tych 
narodenín emeritného biskupa Michala 
Rusnáka, CSsR z kanadského Toronta (v 
obci vyrastal v rokoch veľkej hospodárskej 
krízy), 75-tych narodenín pražského 
generálneho vikára o. Jána Eugena 
Kočiša a 50-ročného jubilea kňazskej 
vysviacky o. Jána Leša, SJ, ktorý viac ako 
štvrťstoročie svojej kňazskej služby prežil 
v ďalekej Kanade.

Rok 2001 sa však zapíše do histórie 
miestneho spoločenstva ešte jednou 
významnou udalosťou, keď vladyka 
Milan, košický apoštolský exarcha na 
základe kánonu 280 § 2 CCEO, po 
vypočutí presbyterskej rady, svojím 
Dekrétom č. 144/2001 zriadil farnosť 
Pozdišovce a za farára ustanovil o. Mgr.’ 
Ondreja Fabiána, (dekrét č. 688/2001), 
ktorého do úradu uviedol otec proto- 
synkel Vladimír Tomko 1. augusta 2001.

Ján Poprik

m o st i/po M úl
Posledná októbrová nedeľa, 28. ok

tóbra 2001, bola pre gréckokatolíkov 
v Poráči velkým slávnostným dňom.
V gréckokatolíckom chráme, ktorý je 
zasvätený veľkomučeníkovi Demeterovi, 
sa konala odpustová slávnosť. Bola 
dvojnásobne slávnostná. Pred sv. litur
giou vladyka M ilan Chautur, CSsR 
posvätil dom smútku a po nej farskú 
budovu. Splnil sa tak sen o. Milana 
Gábora, správcu farnosti Poráč, kde je od 
kňazskej vysviacky, r. 1997. Za pomoci 
veriacich, ktorí prispeli finančne, ale aj 
brigádnicky, sa to po viac ako štyroch 
rokoch podarilo. Starosta obce Poráč Ing. 
Volčko svojimi radami a usmernením 
pomohol pri mnohých neriešiteľných 
problémoch počas výstavby. Väčšou 
finančnou čiastkou prispel na výstavbu 
fary košický exarcha, vladyka M. Chautur. 
Na jej realizácii sa podieľali mnohí 
remeselníci, zbierky veriacich z blízkeho 
okolia a príspevky sponzorov. Výsledkom 
všetkých obetavých ľudí je krásne dielo, 
ktoré bude slúžiť svojmu účelu. S exar- 
chom Milanom Chauturom odpustovú 
sv. liturgiu koncelebrovala takmer de
siatka gréckokatolíckych duchovných. 
Slávnostnú sv. liturgiu zvýraznil a zbo

rovým spevom obohatil katedrálny zbor 
sv. Cyrila a Metoda pri chráme Naro
denia Panny Márie z Košíc pod vedením 
dirigentky Lucie Lovašovej.

Mária Tomášová

uiom m im  
B iu m m m

M im m i
V sobotu 10. novem bra prežila 

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 
historickú slávnosť. Po blahorečení 
Metoda Dominika Trčku a biskupa Pavla 
Petra Gojdiča, ktoré slávnostne vykonal 
pápež Ján Pavol II. na Námestí svätého 
Petra v Ríme 4. novembra, boli relikvie 
nového blahoslaveného o. M etoda 
Dominika Trčku prenesené z micha
lovského cintorína do chrámu Zoslania 
Svätého Ducha otcov redemptoristov. 
Tento chrám postavil nový blahoslavený 
a jeho relikvie boli v ňom uložené do 
oltára Božského srdca. Slávnosť viedol 
a slávnostnú svätú liturgiu slúžil Košický 
apoštolský exarcha Mons. Milan Chau
tur. Slávnosti sa zúčastnil Apoštolský 
nuncius na Slovensku, Mons. Henryk J. 
Nowacki a ďalší biskupi z domova, aj zo 
zahraničia, vysokí štátni predstavitelia 
a predstavitelia samosprávy, spolu 
s množstvom veriacich z celého Slo
venska i zahraničia.

Cyril Jančišin

M m m m  smrmii
iCtíW M Ú M II

Gréckokatolícka diecézna charita 
v Prešove pripravila v piatok 9. novembra 
od 10,00-15,00 hod. v Dome Charitas na 
Jarkovej ul. v Prešove Medzinárodné 
stretnutie v rámci projektu Cesta k do
movu. Jednalo sa o projekt, v ktorom sa 
od roku 1997, kedy vznikol, resocia- 
lizovalo zo závislosti niekoľko tisíc osôb 
rôzneho veku a sociálneho zaradenia.
V rámci celodenného programu sa ko
nalo stretnutie s rodinnými príslušníkmi 
klientov ako aj so samotnými klientmi.

GkDCh

BISIÚS V MICHII učmu
mm

Pre ľudí, ktorí prejavujú živý záujem 
o dianie, dialóg v duchu učenia Cirkvi, 
prípadne majú nezodpovedané otázky, je 
k dispozícii intemetová stránka grécko
katolíckej farnosti Sečovce - www.grk- 
secovce.sk. na ktorej košický apoštolský 
exarcha, Mons. Milan Chautur, ako 
predseda Rady pre rodinu a mládež 
Konferencie biskupov Slovenska odpo
vedá na dané podnety a otázky.

(zo)

HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETI 
Oblastné centrum Prešnv

Pozvánka
Pozývame všetky deti, rodičov aj priateľov na slávnostnú 

archjerejskú svätú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, ktorú odslúži J.E. 
Mons. ThDr.h.c. Ján Hirka, v prešovskom katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa 16. 12. 2001 (nedeľa). Touto sv. liturgiou 
o. biskup otvorí nový ročník Dobrej noviny.

Program: 1145 hod. sv. liturgia 
1300hod. občerstvenie 
1400hod. krátky program prešovských detí 
v priestoroch Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty
15°°hod. záver
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Rómske ie t i na výlete v Tatrách
U rómskych detí z Varhaňoviec bol deň 

27. september veľmi očakávaný. Malo sa 
totiž ísť na výlet. Ako tam bude a čo 
zažijú, to ešte nikto nevedel, ved’pre istotu 
boli pripravené dve varianty „výletového 
programu“. Teda nevedeli to ani vedúci.

Ked nadišla dlho očakávaná sobota, 
prebudili sme sa do pekného slnečného 
dňa a bolo jasné, že sa uskutoční varianta 
č. 1., teda „Hurá Tatry! “ Autobus z Varha
ňoviec, ktorý bol plne obsadený rómskymi 
deťmi, mládežou i dospelými, ktorí mali 
na starosti dozor, štartoval o 7. 00 hod. 
Na úvod cesty sme sa modlili spoločne 
ruženec, ktorý sme spestrili piesňami.

Cesta, hoci dlhá, ubehla pri modlitbe 
a speve veľmi rýchlo. Len chvíľu a už bol 
Poprad, a len chvíľu a už sme v Starom 
Smokovci vystupovali z autobusu. Na
mierili sme si to rovno k pozemnej dráhe 
na Hrebienok, kde sme museli chvíľu 
počkať na hladošov, ktorí si na cestu nič 
nezahalili a museli si ísť kúpiť raňajky do 
obchodu. Na Hrebienku bolo naozaj 
krásne a pre mnohých, ktorí boli v Tatrách 
po prvý krát, to bol výborný štart a mo
tivácia k túre. Nebola veľmi dlhá ani 
náročná, ale pre nevytrénované nôžky to 
bolo dosť. Prešli sme po magistrále 
k „Obrovskému vodopádu“ a potom 
k „Studenovodským vodopádom“ a vrá

futbalový t im j >o Varhaňovciaeh

tili sme sa na Hrebienok. Samozrejme, že 
sme niektoré chvíľky aj zvečnili.

Po návrate do autobusu, asi o pol 
druhej, nás čakala cesta do Jarovníc, kde 
sme sa malr zúčastniť na posviacke

Božieho chrámu v rómskej osade. Museli 
sme sa trochu ponáhľať, ale Boh sa 

postaral, že sme prišli práve včas. 
Počas cesty pristúpili niektorí ľudia aj 
ku sviatosti zmierenia.

Slávnosť v Jarovniciach bola pre 
mnohých možno ešte silnejším zážit
kom ako výlet v Tatrách. Aj zrealizo
vaná príprava slávnosti bola pre nás 
veľmi podnetná, aj pristúpenie okolo 
70 veriacich k sviatosti birmovania, 
nielen z Jarovníc, ale aj z Bardejova, 
bolo silnou motiváciou. No i väčšina 
účastníkov nášho výletu pristúpila 
k Pánovej večeri. Na záver slávnosti 
hrala i naša hudobná skupina, ktorú 
jeden z poslucháčov ohodnotil: „Ta vy 
spievate tak živo, s radosťou.“ To ani 
netušil, že máme za sebou výlet 
v Tatrách. Zároveň vznikla i túžba, aby 
sme s Jarovničanmi nadviazali spolu
prácu.

Na spiatočnej ceste sme si najprv 
zajedli a potom sme to poriadne roz
točili. Nálada aj zážitky boli naozaj 
výborné a všetci sa tešia na fotky, 
a samozrejme na ďalší takýto krásny 

výlet, ktorého Pánom a Vodcom je Ježiš.

Martin Mekel

15. septembra, na sviatok Sedem- 
bolestnej Panny Márie, pri krásnom 
počasí sa na nie celkom ideálnom tráv
niku vo Varhaňovciaeh zišli 
družstvá rómskych mladíkov 
z Varhaňoviec (2), zKecero- 
viec a zo Žehne. Na trávniku 
ich privítal miestny správca 
farnosti a zaželal im pokojnú 
hm bez faulov a iných výs
tredností, ktoré nepatria ani 
na futbalové ihrisko ani na 
iné miesta.

0  tom, že turnaj nebol 
úplne amatérsky svedčí aj to, 
že stretnutie sprevádzali 
dvaja registrovaní rozhod
covia, tiež rómskeho pô
vodu. Prvý zápas hrali Var- 
haňovce (B) s Kecerovcami, 
a skončil 2:3. Druhý zápas

Varhaňovčania boh smutní, no trocha 
ich rozveselil guláš, ktorí im pripravila 
skupina rómskych žien, a tiež deti, ktoré 

si pochutili na guláši, ktorý 
už mládenci nevládali zjesť. 
O tretie m iesto sa teda 
hralo len „pro forma“, lebo 
tak či tak zostalo vo Varha- 
ňovciach. No o prvé miesto 
sa znova zohral urputný 
boj, z ktorého víťazne vyšli 
chlapci zo Žehne. Futba
lová lopta, ako cena pre 
víťazné družstvo teda puto
vala do Žehne, a Varha
ňovčania si zaumienili, že 
sa budúci rok lepšie pri
pravia.

Martin Mekel

Varhaňovce (A) so Zehňou, ktorý skončil 
remízou 1:1, no jedenástky dopadli 
v neprospech Varhaňoviec 1:4.
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i í í l  SPOLOK SVÄTÉHO 
( g  g )  CYRILA A METODA

BISKUP JÁN PAŽÁK
V KRAJINE PREDKOV

Biskup slovenskej Eparchie sv. Cyrila 
a Metoda v kanadskom Toronte Mons. 
Ján Pažák, CSsR, navštívil so skupinou 
kňazov Slovensko -  krajinu svojich 
predkov. Jeho starý otec pochádzal 
z Humenného.

V pondelok 29. októbra spoluslúžil 
archijerejskú svätú liturgiu s košickým 
apoštolským exarchom vladykom Mila
nom C hauturom , CSsR, v miestnej 
katedrále, kde aj kázal. Za hojnej účasti 
veriacich spieval Katedrálny zbor sv. 
Cyrila a M etoda pod vedením Lucie 
Lovašovej. Ďalší deň navštívil Prešov 
a spoluslúžil archijerejskú svätú liturgiu 
s prešovským diecéznym biskupom 
Mons. Jánom Hirkom.

Pri príležitosti 54. výročia mučeníckej 
smrti blahoslaveného biskupa Teodora 
Romžu navštívil Mukačevskú grécko
katolícku eparchiu a odtiaľ odcestoval do 
Ríma na blahorečenie biskupa Pavla Petra 
Gojdiča a o. Metoda Dominika Trčku.

Pavol Kušnír

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa 

podieľali na úspešnom priebehu medzi
národnej konferencie História a histo
riografia gréckokatolíkov karpatského 
regiónu pri príležitosti 18. výročia smrti 
prvého historika Gréckokatolíckej cirkvi 
Jurija Joanika Baziloviča, OSBM, i na

odhalení pamätnej tabule tomuto veliká
novi našej cirkvi. Leví podiel práce pri 
organizačnom zabezpečení konferencie 
odviedlo Centrum spirituality Východ- 
Západ Michala Lacka na čele s P. ThDr. 
Jánom  Babjakom, SJ, a Prof. ICDr. 
Cyrilom Vasiľom, SJ, z Ríma.

Výbor spolku

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me

toda prispeli:
Helena Jaškaničová, Prešov 320 Sk, 

Anna Purmová, Humenné 120 Sk, Ľud
mila Rosenbergerová, Janova Lehota 120 
Sk, Mgr. Andrej Škoviera, Bratislava 50 
Sk a Mgr. Helena Wágnerová, Košice 30 
Sk.

Z HUMENNÉHO po 20 Sk: MUDr. 
Mirón Babjak, Anna Bidleňová, Michal 
Darivčák, Ján Ferko, Anna Ferková, 
Helena Futrikaničová, Zuzana Ganišová, 
Emil Jaroš, Michal Juštik, Jozef Matta, 
Ján Onuško, Mária Rusinková, Margita 
Stehlfková a Terézia Suváková.

Z PREŠOVA po 20 Sk: Anna Gu- 
manová a Šarlota Hučková.

ZO SUCHÉHO po 20 Sk: Anna 
Cifruľaková, Irena Kiselovičová, Marta 
Koscelanská, Anna Sopková a Barbora 
Surminová.

Za štedré dary Pán Boh zaplať!

SPOLKOVÉ SPRÁVY
- Združenie katolíckych vydavateľstiev 

Slovenska so sídlom v Bratislave združuje 
18 náboženských vydavateľstiev Sloven
ska. Členom je aj vydavateľstvo Byzant 
s. r. o. Košice Spolku sv. Cyrila a Metoda.

SVEDOK SMRTI BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA- 
MUCENÍKA PAVLA PETRA GOJDIČA

Inciatívna skupina pri Gréckokatolíckom biskupskom úrade 
v tom čase v Košiciach v rušnom roku 1968 -  po osemnásťročnom 
vákuu -  začala sa zaoberať otázkou vydávania tlače pre grécko
katolíkov. Kňazi, ktorí sa vracali do svojich farnosti, 
zdôrazňovali najmä vydanie modlitebnej knižky 
a kalendára. Bola vytvorená redakčná rada na čele 
s o. PhDr. Michalom Fedorom, CSc., S J, ktorá 
zhromažďovala príspevky do Kalendára grécko
katolíkov 1969.

Jeden zo vzácnych príspevkov získala od Františka 
Ondrušku pod názvom Finále velkého života -  
o posledných chvíľach pozemského života biskupa- 
mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Svedectvo 
o biskupovi „zlatého srdca“ aj jeho portrét boli 
uverejnené na s. 55-59.

Podobné príspevky, ba čo i len zmienky v ďalšom období tzv. 
normalizácie nesmeli byť uverejňované, lebo biskupa P. P. Gojdiča 
vtedajší mocní nerehabilitovali. A nepísalo sa ani o autorovi tohto 
svedectva.

Vzácny človek František Ondruška odišiel 25. októbra 2001 do 
večnosti. Stalo sa to krátko po dovŕšení životnej osemdesiatky 
a desať dní pred beatifikáciou biskupa. Venujme mu aj v našom 
Slove tichú spomienku.

Narodil sa v Prievidzi 12. septembra 1921. Mal štyroch 
súrodencov. Najstarší Ján bol kňazom a najmladšia sestra Anna 
bola matkou syna Jána -  rehoľného kňaza, ktorý pôsobil

- Vydavateľstvo Byzant s. r. o. Košice 
Spolku sv. Cyrila a Metoda pripravuje vy
danie Liturgického kalendára Grécko
katolíckej cirkvi 2002 pre kňazov, kantorov 
a záujemcov.

- Ďalším zakladajúcim členom nášho 
spolku sa stal Ing. Jozef Bačo z Košíc.

NAŠI JUBILANTI
V decembri t. r. si významné životné 

jubileum pripomínajú títo naši členovia: 
Viera Bieščadová z Košíc a Mikuláš 

Fajdel z Košíc.
Anna Hajduková z Mlynároviec, 

Mikuláš Lechan z Košíc, Anna Škitková 
z Vislavy, Ondrej Takáč zo Sadov nad 
Torysou, Mária Vitkovská z Kežmarku 
a Júlia Zamborská zo Svidníka.

Mikuláš Hindoš z Michaloviec, Ján 
Jalčovik z Hatalova, Mária Kolesárová 
z Nižnej Rybnice, Jozef Lukáč z Kuzmíc, 
Ing. Jozef Mičko z Košíc, Jolana Riga- 
sová z Košíc, Ján Sabol z Michaloviec 
a Helena Zelinková z Voliče.

Anna Lešková z Rudlova a Jozef 
Maťuch z Markoviec.

Michal Kačúr z Košíc, Helena Kušní- 
rová zo Svidníka a Helena Petríková zo 
Sačurova.

Vojtech Havasi z Košíc a Jozef Trella 
zo Sečovskej Polianky.

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí. 

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Zároveň sa ospravedlňujeme rodine 
zosnulého Michala Jurčenka z Ďačova za 
chybné uverejnenie jeho mena v zozname 
jubilantov v Slove číslo 21-22.

Výbor spolku

v piaristickom kolégiu vo Viedni. František Ondruška pracoval od 
roku 1941 na okresnom súde v Prievidzi a pritom skončil Sociálno
právnu odbornú školu v Prahe. V ťažkých vojnových i povojnových 
časoch sa zapojil do laického apoštolátu medzi mladými a venoval 
sa zásobovaniu Exercičného domu v Nitrianskom Právne -  Bôriku.

Dňa 21 .januára 1959 ho štátna bezpečnosť zaistila 
a v zinscenovanom procese ho označila za vedúceho 
„záškodníckej protištátnej skupiny“. Krajský súd ho 
odsúdil na päť rokov nepodmienečne, k čomu po 
odvolám mu Najvyšší súd v Prahe pridal ďalšie dva 
roky. Z väzenia ho prepustili na základe amnestie 6. 
októbra 1960. Boh zariadil tak, aby mohol vydať 
svedectvo dnes už o blahoslavenom biskupovi.

Po prepustení z väzenia bol železničným robot
níkom a neskôr vedúcim reklamačnej agendy. Bol 
uznávaným a vyhlädavaným logopédom, patrí k za

kladateľom Hnutia kresťanských rodín a prispieval do ná
boženských časopisov. V apríli 1999 ho postihla mozgovo -  cievna 
príhoda. Jeho stav sa postupne zhoršoval. Obetavo sa oň starala 
manželka Margita, rod. Olšavská. Do poslednej chvíle sa tešil, že 
môže denne prijímať eucharistického Spasiteľa.

Za účasti mnohých kňazov a veriacich ho pochoval pomocný 
banskobystrický biskup Tomáš Galis. Za košický apoštolský 
exarchát sa na pohrebe zúčastnil protosynkel o. Vladimír Tomko 
a za Spolok sv. Cyrila a Metoda Ing. Vladimír Miroššay.

Blažený pokoj, večná pamiatka!

Mgr. Pavol Kušnír
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Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV) 
6:30-6:45
10.12. -S TW R vM engusovciach  

a Batizovciach 1/5
11.12. - S TWR v Mengusovciach 

a Batizovciach 2/5
12.12. - STW RvM engusovciach 

a Batizovciach 3/5
13.12. - S TWR v Mengusovciach 

a Batizovciach 4/5
14.12. - STW RvM engusovciach 

a Batizovciach 5/5
15.12. - / 1 2 :3 0 /Program pre deti

- /1 2 :45/ Exodus - 20. časť
17.12. -Dôvody Kristovho v te len ia -3 .  časť
18.12. - Dôvody Kristovho vtelenia - 4. časť
19.12. -D ôvody Kristovho vte len ia -5 .  časť
20.12. - Dôvody Kristovho vtelenia - 6. časť
21.12. - Dôvody Kristovho vtelenia - 7. časť
22.12. - /1 2 :30/ Program pre deti 

- / 1 2 :45/ Exodus - 21. časť
24.12. - Cesta Pútnika - 39. časť
25.12. - Cesta Pútnika - 40. časť
26.12. - Cesta Pútnika -  41. časť
27.12. - Cesta Pútnika -  42. časť
28.12. - Cesta Pútnika - 43. časť
29.12. - /1 2 :30/ Program pre deti

- /1 2 :45/ Exodus -  22. časť
31.12. - Slovo do dňa

ASTRA 10.906 GHz v. pol. zvuk 7.38 MHz 
13:00-13:30
10.12. - Myšlienky a názory
11.12. - Pre malých i veľkých
12.12. - Hra s mocou
13.12. - Ozveny života
14.12. - Kresťan včera a dnes
15.12. - Farizej a publikán
16.12. - Vianočné cesty
17.12. - Myšlienky a názory
18.12. - Pre malých i veľkých
19.12. - Vianoce
20.12. - Mreže za hlásanie lásky
21.12. - Kresťan včera a dnes
22.12. -  Bol som slepý a vidím
23.12. - Mária a jej chválospev
24.12. - Myšlienky a názory
25.12. - Pre malých i veľkých
26.12. - Darčeky/príbeh/
27.12. - Ozveny života
28.12. - Kresťan včera a dnes
29.12. - Chcel vidieť Ježiša
30.12. - Opäť je za nami!
31.12. - Myšlienky a názory

1 395 kHz, 215m (SV) 22 :15-23:00
10.12. - Kráľ sa narodil I.
11.12. - Nabuchodonozor

12.12. -  Interrupcia zoči voči /p ríbeh/
13.12. - Poznanie a viera
14.12. -  Antény do večnosti ■- 6. časť
15.12. - Vianočné darčeky
16.12. - 5. kniha Mojžišova - 

kapitola
1 5 .-1 6 :2 0 .

17.12. -  Kráľ sa narodil II.
18.12. -  Adventná
19.12. - Darčeky /p ríbeh /
20.12. - Poznanie a viera
21.12. - Antény do večnosti - 7. časť
22.12. -  Inakšie vianoce
23.12. - 5. kniha Mojžišova - 

kapitola
1 6 :2 1 .-1 8 .

24.12. - Mária a jej chválospev
25.12. - Vianočná
26.12. - Vianoce
27.12. - Poznanie a viera
28.12. -  Antény do večnosti - 8 .časť
29.12. -  V ťažkej chorobe
30.12. -  5. kniha Mojžišova - 

kapitola
1 9 . -2 0 .

31.12. -O päť je za nami!

V sobotu o 1 2 :3 0 -13 :0 0  hod vysielame na 
frekvenciách 9 490  (31 m) a 7 380  kHz 
(41 m).

Obsahy niektorých relácii:
Cesta Pútnika/24. - 2 8 .1 2 ./ Putovanie Kres
ťana do Nebeského mesta -  alegória 
Antény do večnosti /1 4 .1 2 ., 2 1 .1 2 . /Vznik, 
začiatky a práca TWR vo svete 
Kráľ sa narodil I . /1 0 .1 2 . /Význam narodenia 
Ježiša Krista pre m inulolsť 
Kráľ sa narodil I I . /1 7 .1 2 . /Význam narodenia 
Ježiša Krista pre prítomnosť a budúcnosť 
S TWR v Mengusovciach a Batizovciach /1 0. 
- 1 4 .1 2 . /  Rozhovory o TWR a o viere 
Interrupcia zoči voči / 1 2 . 12./ Gynekológ - 
potratár donúti vlastnú ženu k potratu, aj keď 
vo vysokom štádiu tehotenstva...
V ianočné darčeky / 1 5. 1 2 ./ Dva príklady 
o vianočných darčekoch. Sama si nekúpila. 
Dostala.
Darčeky / 1 9. 1 2 ./ Podnikateľ sa chce cez 
Vianoce „zviditeľniť“ . Reklama a charita však 
akosi nejdú dokopy...
Inakšie vianoce / 2 2 . 12 ./ Ako prežívajú Via
noce ľud ia  v rôznych okolnostiach 
Mária a je j chválospev / 2 4 .12 ./ Prečo Mária 
chválila Boha, aj keď sa dostala do ťažkej 
situácie?
Vianoce / 2 6 . 1 2 ./ Úvaha o vianočnom čase
V ťažkej chorobe /2 9 . 1 2 ./ O postoji veriacej 
ženy, ktorá má rakovinu
Opäť je za nami /3 1 .1 2 . /  Pohľad na uplynulý 
rok života

Slovenský rozhlas - 
náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, 
ž ivo t, v iera: 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 decembri 
z kňazského seminára v Prešove

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

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 december

• Aby sa kresťania oslobodili 
od takých kultúrnych väzieb, 
ktoré im prekážajú uznávať dôs
tojnosť a práva iných.

• Aby kresťanský humaniz
mus osvecoval evanjeliovými 
hodnotami kultúry Ázie.
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Redakcia časopisu

slovo
vyhlasuje

fotografickú súťaž
v témach:

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

Pre velký záujem sútaž predlžujeme d o  k o n c a  j a n u á r a  2 0 0 2  
Snímky zasielajte na adresu redakcie: SLOVO

R 0. Box 204  
0 80  01 Prešov

Podmienky súťaže:
1. Sútaže sa môžu zúčastniť len amatéri.
2. Rozmer snímky má byť minimálne 9 x 13 cm.
3. Zaslané snímky môže redakcia uverejniť.

- v íť a z i  b u d ú  o d m e n e n í  - 

Neváhajte a zapojte sa do súťaže a pošlite nám aj Vaše najlepšie  
vianočné snímky.

D a r o v a l i n a  S l o v o

Anna Sevková, Michalovce - 194 Sk; Anna Ralbovská, Sološnica - 38 Sk; Michal Slo
vinský, Helcmanovce - 52 Sk; Exercičný dom sv. Ignáca, Prešov -  78 Sk; Juraj Bubnáš, 
Prievidza -  94 Sk; Bernardína Zajacová, Naciná Ves - 100 Sk; Kvetá Dvorozsnyáková, 
Prešov - 94 Sk; Terézia Kužmová, Sabinov -  44 Sk; Rímskokat. farský úrad Slopná - 
54 Sk; M. Molčaniová, Brezno - 40 Sk; Irena Čorbejová, Zvolen -1 9 4  Sk; Mária Dorčá- 
ková, Košice -1 9 4  Sk; Ľubomír Porhinčák, Bratislava -  694 Sk; Ján Murín, Bratislava - 
194 Sk; Anna Panoňková, Vôľa - 94 Sk; Mária Efková, Dúbravka -  54 Sk; Anna Brudňáková, 
Svidník - 94 Sk; Mária Hricová, Vojkovce - 110 Sk; Kamila Pristášová, Sečovce - 194 
Sk; Helena Hanuščinová, Spišská Nová Ves -  54 Sk; Jozef Kraus, Ruskovce - 74 Sk; 
p. Fico - 128 Sk: Anna Mulíková, Havaj - 100 Sk; Dr. Ján Hospodár, Bratislava - 54 Sk; 
JUDr. Miroslav Duda, Prešov - 194 Sk; Mária Kovaľová, Pavlovce - 132 Sk, Mária Sten- 
číková, Stropkov - 54 Sk; Mária Minďašová, Humenné -  54 Sk; Marta Bitterová, Nitra - 
54 Sk; Viliam Popovič, Sobrance -  44 Sk; Katarína Ňaňková, Dolný Smokovec -  54 Sk; 
Helena Vrabeľová, Korunková -  54 Sk; Katarína Nemčoková, Poprad -100 Sk; Bohuznáma, 
Ďačov -  200 Sk; Bohuznámy, Prešov -  200 Sk; Tatiana Vilčeková, Ružomberok -  94 Sk; 
Mudr. Pavol Čandík, Vranov nad Topľou - 44 Sk; Michal Lazor, Poprad -  44 Sk; Anna 
Janková, Michalovce -  44 Sk; Bačinský Pavol, Jarovnice -1 5 0  Sk.

Všetkým darcom za ich štedré dary Pán Boh zaplať.

Vyhodnotenie vianočnej sútaže s PETROU
Správne odpovede:
číslo 19-20: A C B číslo 21-22: C A C číslo 23-24: A C A 

Výhercovia:
Júlia Petrušová, Prešov; Jolana Skoncová, Bardejov; Marta Zakuťanská, 

Vlača; Anna Holinková, Rakovec nad Ondavou; Marianna Krompáková, 
Spišská Nová Ves; Henrieta Sršňová, Kysucké Nové Mesto; Veronika Lacková, 
Sabinov; Pavel Kováč, Bardejov; Zuzana Petruňáková, Stakčín; Anna 
Kučmašová, Klenová.

Všetci výhercovia získavajú MC Christos Raždajetsja.
Všetkým výhercom blahoželáme.
Neváhajte a zapojte sa aj Vy do našej súťaže, ktorá štartuje už v budúcom čísle.
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Využite poslednú možnosťsi predplatiť 
SLOVO na rok2002 so zľavou až25%!

Využite možnosť predeplatif si SLOVO za 2 7 0  Sk 
do 15. decembra 2001

a to už 44 strán každý mesiac!
Predplatné na rok 2002:
Cena SLOVA: 30 x  12 =  360 Sk 
Pri úhrade do 1 5 .1 2 . 2 0 0 1 :
Individuálne predplatné na celý rok: 15% zľava =  306 Sk 
Hromadné predplatné nad 10 ks na celý rok: 25% zľava =  270 Sk 
Uhradte čím skôr priloženou poštovou poukážkou a môžete každý mesiac vyhraf 
Božie slovo - Sväté písmo.

^Predplaťsi SL01NM>
Výherca za október: Mária Volková z Košíc 5  a yy^j

SLOl/O pre každého
Čo v ňom nájdete?

Liturgický kalendár - Úvodník - Múdrosti Otcov púšte - Kresťanstvo 
nanovo objavené - Reportáže z pútnických miest - Rozhovory so známymi 

osobnosfami náboženského, spoločenského i  kultúrneho života - 
Spravodajský servis z domova i  zo sveta - Životy svätých - Meditácie nad 

ikonami - Osobnosti - Zo života Cirkvi - O problémoch dnešnej 
spoločnosti - Príbehy - Stránky pre mladých - Strana Spolku sv. Cyrila a 

Metoda - Príhovory Svätého Otca -  Články z histórie-Predstavenie 
nových knižných titulov - Slovníčky - O liturgii - Myšlienky - O našich 

krstných menách - Krížovky - Vymaľovanky - Vtipy - Súfaže 
a mnoho iných zaujímavých strán plných pestrého čítania.

Skúste a  p re s v e d č íte  sa , a k é  je  S L O V O  d o b ré  !
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Gréckokatolícky kaleodár 2002
Byzant s. r. o. Košice, Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach, 2001,148 strán.

Kalendár vyšiel pod redakciou 
o. ThLic. M. Hospodára, zredigovaný 
Mgr. P. Kušnírom. O pestrú grafickú 
úpravu sa postaral K  Neupauer.

Úvodné časti sú venované vyhláseniu 
blahoslavených Svätým Otcom Jánom 
Pavlom II. vo Ľvove a blahoslaveniu 
výnimočných osobností nášho duchov
ného života, martýrov otca biskupa P P. 
Gojdiča a otca rehoľníka M. D. Tičku.

Po apoštolskom požehnaní všetkým 
členom Spolku sv. Cyrila a Metoda pá
pežom Jánom Pavlom II. nasledujú ak

tuálne príhovory našich biskupov Mons. Dr. h. c. Jána Hirku 
a vladyku Milana Chautura CSsR

Z množstva mnohých pozoruhodných príspevkov vás iste 
zaujmú viaceré duchovné, historické i teologické témy, ale aj hutné 
správy z našich farností, či profily ľudí, ktorí svojou charizmou 
podporovali život našej Cirkvi.

Mons. J. Tóth sa zamýšľa nad charakterom súčasného kres
ťana, prírodovedec RNDr. J. Voskár nad kresťanským životným 
štýlom. O hodnotách kníh Machabejcov medituje Mons. Ján 
Krajňák. S. Meliš venuje pozornosť zjaveniu Panny Márie 
v Guadalupe v Mexiku.

Vzťahy Kyjevskej Rusi s Rímom nám približuje prof. J. Komo- 
rovský. Kalendár nezabúda na svätogorazdovskú tradíciu (Dr. M. 
Holečko), ani na veľkú minulosť a odkaz našich duchovných 
predkov (Mgr. L. Dohovič).

Do vašej pozornosti odporúčame profily sv. Simeona Stylitu 
z pera otca prof. C. Vasilä. Rovnako morálne príťažlivé sú aj profily 
biskupa J. Bradáča zo Spiša, J. Pažáka -  gréckokatolíckeho biskupa 
v Kanade, horlivého a pokorného otca J. Čverčka ako aj ľudového 
kantora J. Libu z Klenová.

V kalendári sa dočítame o blahoslavených sestrách služob
niciach Nepoškvrnenej Panny Márie, Jozafáte Michaele Horda- 
ševskej a Tarzícii Oľge Mackovej, ktoré sa s láskou starali o cho
rých, vyučovali náboženstvo, dbali o krásu chrámov atd. Sú pre 
nás príkladmi šírenia Kristovej lásky, majákmi, ktoré svietia, volajú 
a priťahujú.

Na mnohých stranách sa nám precízne predstavujú grécko
katolícke farnosti (Košice, Svidník, Veľaty). Prof. C. Vasiľ nám 
približuje rodáka z Veľkého Ruskova Štefana Boleslava Romana, 
statočného rodáka, ktorý založil a dlhé roky viedol Svetový kon
gres Slovákov. Mgr. P. Kušnír vytvára profil básnika Ferdinanda 
Vokála, jedného z predstaviteľov katolíckej modemy, kultúrneho 
nadšenca a organizátora, ale i tvrdo prenasledovaného stredo
školského pedagóga.

Knihu dotvárajú zaujímavé články zo života gr. kat. farností, 
čítania o rodine, o liečivých rastlinách, o detskej duši. Pozornosť 
si zaslúži aj Spolok ikonopiscov a príspevky venované cyrilo- 
metodskému spolku. Nechýba ani kalendárium významných 
okrúhlych výročí a udalostí.

Publikácia je popretkávaná krátkymi básňami, plnými du
chovného lyrizmu, podnecujúcimi k myšlienkovému pozdvihu 
a odhaľujúcimi čaro hlbokej citovosti a prežitej viery. Je spestrená 
množstvom fotografií osobností, zborov, chrámov a činnosti 
veriacich.

Kalendár odporúčame do pozornosti všetkých gréckokatolíc
kych rodín pre pestrosť, myšlienkovú hĺbku článkov a posilnenie 
kresťanského odhodlania do každodenných zápasov.

Dr. E. Sirochman
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