Utorok 1 .1 . - Obrezanie Pána; Bažil Veľký, biskup;
Nový rok; Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé. Liturgia
sv. Bažila Veľkého. Antitóny predobrazujúce. Tropár
zo sviatku a o biskupovi. Sláva kondák o biskupovi,
I teraz kondák zo sviatku. P rokim en, a le lu ja
a pričasten zo sviatku a o biskupovi. Namiesto
Dôstojné je sa spieva „M ilosti p Iná Matka - 0 tebi
radujetsja“ . 2 Tim 4,5-8, zač. 298; Kol 2,8-12, zač.
254; Mk 1,1-8, zač. 1; Lk 2,20-21.40-52, zač. 6;
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Nedeľa 2 0 . 1 . - Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi;
Eutym Veľký, prepodobný - 8. hlas; Rúcho svetlé.
Radový hlas je ôsmy. Evanjelium na utierni je
jedenáste. A n tifó n y nedeľné. Tropár z hlasu j
a o prepodobnom. Sláva kondák trlode (z nedele
o mýtnikovi a farizejovi). I teraz o prepodobnom. 2
Tim 3,10-15, zač. 296; Lk 18,10-14, zač. 89.
Prepodobnému: 2 Kor 4,6-15, zač. 176; Lk 6,1723, zač. 24.

Streda 2 . 1. - Predsviatok Bohozjavenia; Silvester,
pápež; Rúcho svetlé. Tropár Sláva i teraz z predsviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo stredy. Jak 1,118, zač. 50; Mk 10,13-16, zač. 44.
Štvrtok 3 .1 . - Predsviatok Bohozjavenia; Malachiáš,
prorok; Rúcho svetlé. Tropár Sláva i teraz z predsviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo štvrtku. Jak
I,19-27, zač. 51; Mk 10,17-27, zač. 45.
Piatok 4. 1. - Predsviatok Bohozjavenia; Zbor
sedemdesiatich apoštolov; Rúcho svetlé. Tropár
Sláva I teraz z predsviatku. Prokimen, aleluja
a pričasten z piatku. Jak 2,1-13, zač. 52; Mk 10,2332a, zač. 46. Cárske časy. Rúcho svetlé (prenos zo
soboty). Pôst. 1. hod. Iz 35,1-10; Sk 13,25-33a,
zač. 33; Mt 3,1-11, zač. 5.; 3. hod. Iz 1,16-20; Sk
19,1-8, zač. 42; Mk 1,1-8, zač.1.; 6. hod. Iz 12,36; Rim 6,3b-11, zač. 91; Mk 1,9-11, zač.2.; 9. hod.
Iz 49,8-15; Tit 2,11-14;3,4-7, zač. 302, Mt 3,1317, zač. 6.
Sobota 5.1. - Predvečer Bohozjavenia; Sobota pred
Bohozjavením; Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Rúcho
svetlé. Tropár Sláva i teraz kondák, prokimen, aleluja
a pričasten zo soboty. 1 Tim 3,14-16; 4,1-5, zač.
284; Mt 3,1-11, zač.5 (zo soboty pred Bohozjavením).Veľká večiereň. Parameje na večierni: 1.
Gn 1,1-13; 2. Ex 14,15-18;21-23;27-29; 3. Ex
15,22-27;16,1 Po nich nasleduje tropár s veršami.
4. Joz 3,7-8;15-17; 5 .2 Kráľ 2,6-14; 6 .2 Kráľ 5,914. Po nich nasleduje tropár s veršami. 7. Iz 1,1620; 8. Gn 32,2-11; 9. Ex 2,5-10; 10. Sud 6 ,36-40;
I I . 1 Kráľ 18, 30-39; 12. 2 Kráľ 2,19-22; 13. Iz
49,8-15; Malá jekténia. (Bez Trojsvätého). Prokimen
a aleluja z Predvečera. Čítania: 1 Kor 10,1-4, zač.
143b; Lk 3,1-8, zač. 9. Suhuba jekténia; Spodobí
Hospodi; Po prositeľnej jekténii je Veľké svätenie
vody. Veľké povečerie s Litijou.
Nedeľa 6.1. - 31. nedeľa po 50.-nlci; Bohozjavenie;
Liturgia sv. Bažila. Rúcho svetlé. Všetky menlivé
časti z Bohozjavenia. Svätenie vody. Myrovanie. Tit
2,11-14.3,4-7, zač. 302; Mt 3,13-17, zač. 6.
Na sv. liturgiách vo všedné d ni do 14. januára
(včítane) sa spieva: Prvá a druhá antifóna zo sviatku.
Po vchode: Podie, pokloňme sa...Ján tá pokrstil
v Jordáne. Blaženstvá, alebo tretia antifóna každo
denná so sviatočným refrénom (nie tretia sviatočná
so sviatočným refrénom).
Tropár Sláva i teraz kondák, prokim en, aleluja
a pričasten zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a IX. irmos z utierne sviatku. Apoštol
a evanjelium radové.
Pondelok 7 . 1 . - Zbor sv. Jána Krstiteľa; Rúcho
svetlé. Menlivé časti ako vyššie. Tropár zo sviatku
a o Krstiteľovi. Sláva o Krstiteľovi, I teraz kondák zo
sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku
a o prorokovi. Jak 2,14-26, zač. 53; Mk 10,46-52,
zač. 48; Sk 19,1-8, zač. 42; Jn 1,29-34, zač. 3.
Utorok 8.1. - Juraj Chozevita a Dominika, prepodobní;
Jak 3,1 -10, zač. 54; Mk 11,11 -23, zač. 50.
Streda 9 .1 . - Polyeukt, mučeník; Jak 3,11-18.4,1 6, zač. 55; Mk 11,23-26, zač. 51.
Štvrtok 1 0 .1 . - Gregor Nisský, biskup; Jak 4,4-
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11. Dňa: 2 Pt 1,1-10, zač. 64; Mk 13,1-8, zač. 5P
Sobota 1 9 .1 . - Makários Egyptský, prepodobn>
Rúcho svetlé. M enlivé časti zo soboty alebo *
o prepodobnom. 2Tim 2,11-19, zač. 293; Lk 18,28a, zač. 88.

Pondelok2 1 . 1 . - Maxim Vyznávač, prepodobný;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka. 2 Pet 1,2021; 2,1-9, zač. 66; Mk 13,9-13, zač. 59.
Utorok 2 2 .1. -Timotej, apoštol; Tropáro apoštolovi,
sláva kondák o apoštolovi, I teraz podľa predpisu, j
Prokimen, aleluja a pričasten o apoštolovi. 2 Pet
2,9-22, zač. 67; Mk 13,14-23, zač.60. Apoštolovi: )
2 Tim 1,3-9a, zač. 290b; Mt 10,32-38,19,27-30,
zač. 38.

17.5.1-9, zač. 56; Mk 11,27-33, zač. 52.
Piatok 1 1 .1 .—Teodozius Veľký, prepodobný; Tropár
zo sviatku a o p repodobnom , Sláva kondák
0 prepodobnom, I teraz zo sviatku. Prokimen, aleluja
a pričasten zo sviatku a o prepodobnom. Ostatné
menlivé časti zo sviatku. Prepodobnému:_ Hebr
13,7-16, zač. 334; Mt 11,27-30, zač. 43. Čítania
dňa: 1 Pt 1,1-2; 10-12; 2,6-10, zač. 58; Mk 12,112, zač. 53.
Sobota 1 2 .1 . - Sobota po Bohozjavení; Tatiana,
mučeníCka; Ef 6,10-17, zač. 233; Mt 4,1 -11, zač. 7.
Nedeľa 13.1 —32. nedeľa po 50.-nici; oZachejovi;
Nedeľa po Bohozjavení - 7. hlas; Radový hlas je
šiesty, evanjelium na utierni je desiate. Rúcho
svetlé. Prvá a druhá antifóna zo sviatku. Blaženstvá.
Vchod „P odte.Ján ťa pokrstil v Jordáne.“ Tropár
z hlasu a zo sviatku, Sláva kondák z hlasu a zo
sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a zo
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a
IX. irmos sviatku. Ef 4,7-13, zač. 224b; 1Tim 4,915, zač. 285b; Mt 4,12-17, zač. 8; Lk 19,1-10,
zač. 94.
Pondelok 1 4 .1 .- Oddanie Bohozjavenia; Sinajskľ
a raitskí mučeníci; 1 Pet 2,21-25.3,1-9, zač. 59;
Mk 12,13-17, zač. 54.

Streda 2 3 . 1. - Kliment, biskup,mučeník; Rúcho
pôstnej farby. M enlivé časti zo stredy alebo '
0 mučeníkovi. 2 Pet 3,1-18, zač. 68 Mk 13,24-31,
zač. 61.
A
Štvrtok 2 4 .1 . - Xénia Rímska, prepodobná; Rúcho
svetlé. Menlivé časti zo štvrtku alebo o prepodobnej.
1Jn 1,8-10;2,1-6, zač, 69; Mk 13,31-37:14,1-2,
zač. 62.
Piatok 2 5 .1 . - Gregor Bohoslovec, biskup; Rúcho
svetlé. Tropár o biskupovi, Sláva kondák o biskupovi,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
0 biskupovi. Biskupovi: 1 Kor 12,7-11, zač. 151;
Jn 10,9-16, zač. 36. Dňa: 1 Jn 2,7-17, zač.- 70;
Mk 14,3-9, zač. 63.
Sobota 2 6 . 1 . - Xenofón, prepodobný-Zádušná
sobota (preložená z 2. 2.); Rúcho tmavé. Antifóny
každodenné. Tretia antifóna a vchod s refrénom za
zosnulých. Menlivé časti za zosnulých. Namiesto
„Dôstojné je ...“ sa spieva „N ajčistejšia Boho
rodička“ - „Spasí upovajuščich na ťa“ . Panychída.
1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5,24-30, zač.16.
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Nedeľa 27. január - Nedeľa o márnotratnom synovi; j
Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho -1 . hlas;'
Rúcho svetlé. Radový hlas je prvý, evanjelium na: ľ
utierni je prvé. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, |
sláva kondák z triode, I teraz podľa predpisu. ■
Prokimen, alelujaa pričasten z nedele. 1 Kor 6,12- í
20, zač. 135; Lk 15,11-32, zač. 79.

Utorok 15. 1. - Pavol Tébsky a Ján Chatrčnľk,
prepodobní; Menlivé časti z utorka. Rúcho svetlé.
1 Pet 3,10-22, zač. 60; Mk 12,18-27, zač. 55.

Pondelok 28. január - Efrém Sýrsky, prepodobný;' a
Rúcho svetlé. M enlivé časti z pondelka alebo j
o prepodobnom. 1Jn 2,18-29;3,1 -8, zač. 71; M k ;
11,1-11, zač. 49.

Streda 1 6 .1 . - Sv. apoštol Peter v okovách; Rúcho
svetlé. Tropár Sláva kondák o Petrovi, I teraz podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o Petrovi. 1 Pet
4.1-11, zač. 61; Mk 12,28-37, zač. 56. Apoštolovi:
Sk 12,1-11, zač. 29; Jn 21,15-25, zač. 67.

Utorok 29. január - Ignác Bohonosný, biskup,
mučeník; Menlivé časti z utorka (rúcho svetlé) alebo
o mučeníkovi (rúcho červené). 1Jn 3,9-22a, zač
72; Mk 14,10-42, zač. 64.

Štvrtok 1 7 . 1 . - Anton Veľký, prepodobný; Rúcho
svetlé. Tropár o prepodobnom , sláva kondák
0 prepodobnom, I teraz podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o prepodobnom. Prepodobnému:
Hebr 13,17-21, zač. 335; Lk 6,17-23, zač. 24. Dňa:
1 Pt 4,12-19;5,1-5, zač. 62; Mk 12,38-44, zač. 57.
Piatok 1 8 .1 .- Atanáz a Cyril, biskupi; Rúcho svetlé.
Tropár, Sláva kondák o biskupoch, I teraz podľa
predpisu. Prokimen, alelujaa pričasten o biskupoch.
Biskupom: Hebr 13,7-16, zač. 334; Mt 5,14-19, zač.

Streda 30. január - Troch svätiteľov, veľkí veľkňazi
Bažil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy; Rúcho
svetlé. A ntifóny predobrazujúce. Tropár, sláva ;
kondák o svätiteľoch, I teraz podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten o svätiteľoch. Hebr
13,7-16, zač. 334; Mt 5,14-19, zač. 11.
Štvrtok 31. január - Kýr a Ján, nezištníci; Menlivé I (
časti zo štvrtku alebo o nezištníkoch. 1Jn 3 ,2 1 --V
24;4,1 -11, zač. 73; Mk 14, 43-72;15,1, zač. 65. :
Vojtech Boháč P
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Mons. Milan Chautur, CSsR.
košický apoštolský exarcha
Každý nový začiatok nesie so sebou
známky význačnejších udalostí z mi
nulosti. Začíname nový rok, a ten má
byť tiež poznačený jednou z najvýznam
nejších udalostí gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku, ktorou na sklonku minu
lého roka bola beatifikácia našich dvoch
mučeníkov viery. Táto udalosť je ra
dostná, čo do uznania ich svedectva, a je
zároveň výzvou pre nás, čo do nasle
dovania ich príkladu.
Vstupujeme do nového roku s ra
dostným vedomím, že cez našich blaho
slavených sa dostáva uznania všetkým
tým veriacim, ktorí ako vladyka Pavol prešovský biskup a Metod - misionár,
redemptorista zostali verní Cirkvi i ob
radu našich predkov.
Máme pred sebou nový rok - teda
novú možnosť prejaviť svoju vernosť
Kristovej Cirkvi osobným svedectvom
života viery. Nik z nás nevie koľko
takýchto nových možností nám pos
kytne Boh. Vieme však, že významné
udalosti sa neopakujú často a preto bolo
by riskantné nevyužiť fakt, že žijeme
v tejto dobe, ktorá nám dala nových
blahoslavených.
Uvedomujeme si už myšlienku, ktorá
by nás mala sprevádzať týmto novým
rokom, ale možno sa ešte pýtame, čo to
znamená pre nás bežných kresťanov?
Čo znamená to, že sa hlásime k ži
votnému odkazu našich blahoslave
ných? Či to neznamená prácu naviac,
alebo nejaké mimoriadne aktivity?
Mnohých totiž odrádzajú nové nároky

rok
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a nové požiadavky kvôli zaneprázdne a uvedomili si, že život v láske, aj keďje
ťažký, je oveľa radostnejší a užitočnejší.
nosti povinnosťami denného života.
Táto láska musí mať aj patričnú
Tu však treba zdôrazniť, že noví
blahoslavení sú pre nás darom, a nie oporu v Bohu, ku ktorému sa ľudia od
príťažou. Znamená to, že máme už viac nepam äti približujú cez konkrétne
možností obrátiť sa s prosbou o pomoc obrady. Našim predkom túto vonkajšiu
k tým, ktorí sú nám blízki a s istotou formu priblíženia sa k Bohu spolu
vieme, že sú blízki aj Bohu. Preto cez s ohlasovaním evanjelia priniesli dvaja
ich príhovor môžeme častejšie „útočiť“ grécki misionári - solúnski bratia sv.
na nebo a riešiť svoje problémy v tom Cyril a Metod. Azda práve cez nich
istom duchu odovzdanosti do vôle východná cirkev na Slovensku dostala
pomenovanie Grécko-katolícka, teda
Božej, v akom aj oni žili a zomierali.
V akom to duchu oni žili a zomierali? obradom spojená s účinkovaním gréc
Predovšetkým to bol duch obety preto, kych misionárov a vierou spojená s ka
aby Boh bol všetko vo všetkom a aby tolíckou cirkvou a jej hlavou. Práve túto
cyrilometodské dedičstvo v našom ľude skutočnosť chcel svojím účinkovaním
nezaniklo. Svedčí o tom biskupské heslo zdôrazniť iný misionár, ktorý k nám
vladyku Pavla aj fakt príchodu m o prišiel z pražskej provincie otcov Reravského redemptoristu Metoda Trčku, demptoristov. Svojho obradu sa zriekol,
ktorý prijal východný obrad, aby mohol aby mohol byť užitočný gréckokatolí
pôsobiť medzi gréckokatolíkmi na Pod kom a mohol začať misijnú činnosť na
východe krajiny. O. Metod Trčka CSsR
karpatskej Rusi.
Ak by sme tieto dve skutočnosti si zamiloval tento obrad, v ktorom aj my
o niečo viac zohľadnili vo svojom každo nadväzujeme na tradíciu predkov. Nad
dennom živote, istotne by sme boli väzovať na niečo ešte neznamená budo
blízko ich odkazu a tento nový rok by vať to a rozvíjať. Pre nás je dôležité, aby
nám priniesol oveľa viac Božieho požeh sme nezostali iba pri tom, čo sme zde
nania. Veď vladyka Pavol si svoje bis dili, je potrebné, aby sme to viac spoz
kupské heslo: „Boh je láska, milujme návali a uvedomovali si to. V tomto nám
ho“ nezvolil náhodne, ale preto, aby ho chcel byť nápomocný aj blahoslavený
život v duchu tohto m otta priviedol Metod, no zloba režimu mu to preka
k svätosti, lebo toto heslo korešponduje zila. Pre nás zostal odkaz jeho snaženia,
s hlavným príkazom lásky, ktorá je ako aj výzva rozvíjať a budovať duchov
nosť cez byzantskú liturgiu a cez aktívnu
základom dokonalosti.
Preto tento nový rok by mal byť viac účasť na sviatostnom i liturgickom ži
poznačený snahou o dokonalosť v láske, vote Cirkvi.
Verím, že tento nový rok pozname
ktorú je treba výraznejšie premietnuť do
našich vzťahov v rodinách, na praco naný význačnou udalosťou beatifikácie
viskách i v každodennom živote. Táto na sklonku minulého roka, prinesie
snaha musí mať praktický dopad i na veľký duchovný úžitok a veľké požehna
naše konanie, ktoré bude povzbudením nie tým, ktorí budú rozvíjať v sebe Božiu
aj pre iných. Tak, ako konanie vladyku lásku a žiť v kontakte s Cirkvou našich
Pavla v duchu lásky bolo veľmi príťažlivé predkov a našich blahoslavených.
Do nastávajúceho nového roku
a mnohí spomínajú na milotu biskupa
Gojdiča s obdivom, tak aj my môžeme prajem všetkým hojnosť Božieho požeh
cez naozajstný ľudský prístup urobiť veľa nania, veľa síl a zdravia, pokoja v ro
dobrého. Tento prístup lásky nie je dinách i všetko potrebné k životu a zá
samozrejmosťou, ale je výsledkom roveň vám udeľujem archijerejské
dlhodobej snaživosti. Pre nás je dôležité požehnanie.
nájsť si konkrétnu motiváciu i konkrétny
vzor láskavého správania. Naša cirkev
všetkým teraz ponúka ako vzor a moti
¿ ¿ tA M s íu /i
váciu vladyku Pavla. Je dôležité, aby sme
tento vzor prijali, aby sme to aj my chceli
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JÁN PAVOL II.: P0S0LSIV1
; K SVETDVEMD DNU POKOJA
4
Pápež Ján Pavol II. vydal posolstvo
k svetovému dňu pokoja, ktorý Cirkev
slávi 1. januára. Zdôrazňuje v ňom
najmä to, že terorizmus nemožno
nikdy ospravedlniť náboženstvom:
„Pri legitímnej ochrane proti teroru
je však potrebné identifikovať vinníka.
Trestné stíhanie sa nesmie rozšíriť na
národy, etniká a náboženstvá, ku
ktorým teroristi patria,“ píše Svätý
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Otec. Ďalej povzbudzuje zodpo
vedných ľudí v politike, aby urobili
opatrenia proti utláčaniu a vytláčaniu
ľudí na okraj spoločnosti: „Takéto
podmienky by mohli byť pôvodom
teroristických plánov. Treba však veľmi
jasne zdôrazniť, že nespravodlivosť vo
svete nemožno nikdy použiť ako
ospravedlnenie teroristických útokov.
Terorizmus sa zakladá na pohŕdaní
ľudským životom. Preto je zločinom

proti ľudskosti a neoprávňujú ho nijaké
náboženské úvahy. Je sprofanovaním
náboženstva, keď sa niekto označuje
za teroristu v mene Boha. Žiaden
zodpovedný predstaviteľ náboženstva
preto nemôže byť zhovievavý voči
terorizmu.“ Ján Pavol II. ďalej odsu
dzuje skutočnosť, že teroristické
organizácie používajú vlastných
prívržencov ako zbrane, aby ich pustili
na neozbrojených a nič netušiacich
ľudí.
S poukazom na chúlostivú celo
svetovú politickú situáciu opäť žiada
Svätý Otec vyriešenie konfliktu na
Blízkom Východe a píše: „Po 50
rokoch izraelsko-arabského násilia je
konečne potrebné rozhodné konanie.
Obe strany musia ukázať vôľu k spra
vodlivosti a zmiereniu a snažiť sa
o konštruktívnu dohodu.“
Na vodcov svetových nábožen
stiev apeluje Ján Pavol II., aby sa
spoločne snažili o odstránenie sociál
nych a kultúrnych príčin terorizmu
a rozhodne odsúdili každé teroris
tické násilie:
„Z tohto dôvodu som vyslovil
pozvánku na medzinárodné mod
litby za pokoj do Assisi 24. januára,“
pripomína pápež a pokračuje:
„Tento rok sa slávi svetový deň
pokoja na pozadí dramatických
udalostí z 11. septembra. V ten deň
bol spáchaný zločin strašných roz
merov. Ale aj v situácii, keď našli smrť
tisícky nevinných ľudí, chce Cirkev
vydať svedectvo o svojej nádeji, že zlo
nemá v striedajúcich sa situáciách
ľudského života posledné slovo.“
Na záver nám Svätý Otec aj na
priek terorizmu a utrpeniu pripomína
milosrdenstvo a odpustenie: „Toto je
volba srdca, ktorá sa zameriava proti
živelnému inštinktu odpovedať na zlo
zasa zlom.“
Na politikov znovu apeluje, aby sa
snažili o spravodlivosť vo svete,
pretože toto je oporný pilier pravého
pokoja.
TKKBS

Nová provincia Sestier Služobníc
v Ruskom Keresture
V sobotu 8. decembra, na sviatok rálna predstavená sr. Janice uviedla do
Nepoškvrneného počatia Presvätej úradu aj prvú provinciálnu predstavenú
Bohorodičky, sa uskutočnilo slávnostné juhoslovanskej provincie sv. Jozefa sr.
povýšenie viceprovincie Sestier Služob Júliu Bojčuk a tiež jej radu tvoriacu
níc sv. Jozefa v Juhoslávii na provinciu. 4 radkyne: sr. Veroniku Hrafuk, sr.
Na začiatku archijerejskej služby Klaudiu Kostul'ak, sr. Teréziu Sopka a sr.
Božej, ktorú slávili križievacky vladyka Michaelu Vortoňak.
Sestry Služobnice prišli do križiekyr Slavomír Miklovš s vladykami kyr
Jurajom Džudžarom z Užhorodu a kyr vackej eparchie v r. 1906 z Ukrajiny na
Cyrilom Stojanom zo Skopie v Mace pozvanie vladyku Juliana Drohobecdónsku, 21 kňazmi z Juhoslávie, Chor ke'ho. Do Bačky, ktorá je tiež časťou
vátska, Ukrajiny, osem redemptoristiek Juhoslávie, prišli v r. 1915. Dnes do tejto
zo Slovenska a jedným diakonom To provincie patrí nie iba Juhoslávia, ale aj
mášom Smoleňákom, CSsR Sestra Ja Srbská republika v Bosne, tiež aj Zakar
nice Soľuk, generálna predstavená patská oblasť na Ukrajine, kde majú
Kongregácie Sestier Služobníc Ne otvorené 3 kláštory. V jednom z nich
poškvrnenej Panny Márie, prečítala majú kandidatúru.
Teraz provincia sv. Jozefa v Juhoslávii
dekrét vyhlásenia viceprovincie Juho
má 6 kláštorov: Ruský K erestur slávie za provinciu.
Homíliu predniesol vladyka kyr provinciálny dom, Verbas - noviciát,
Slavomír. V úvode spojil túto udalosť so Kocúr, Nový Sad a Kula. V Srbskej
sviatkom Nepoškvrneného počatia republike v Bosne je kláštor na Ukrajine
Presvätej Bohorodičky, ktorá je ochran v Užhorode, Mukačeve, Usť Čornej.
Okrem toho sestry Služobnice tejto pro
kyňou Kongregácie Sestier Služobníc.
Na tejto slávnosti boli prítomné vincie sú v Záhrebe (Chorvátsko),
sestry z Generálneho domu z Ríma na v Ríme a Londýne.
Všetkých sestier služobníc a noviciek
čele s generálnou predstavenou. Medzi
sestrami bola prítomná aj sr. Regina v provincii sv. Jozefa je viac ako 50.
Mitrová zo Slovenska, tiež provinciálna
Roman M iz
predstavená z Ukrajiny, sr. M arta
Snímka: archív SSNPM
Kozák, provinciálna predstavená sestier
E u c h a ris tiá n o k
z Macedónska sr.
Martina, sestiy Slu
žobnice zo sloven
skej provincie - sr.
Benigma, sr. D o
minika a sr. Štefánia.
Svätú liturgiu
viedol farský mie
šaný zbor pod ve
dením p. Lýdii Pašo
a niektoré časti
spieval ľud.
Slávnostný obed
pre vyše 200 pozva
ných hostí, bol
v miestnej reštau
rácii. Tento čas sa Generálna predstavená SSNPM Janice Soľukčíta dekrét o us
využil na prečítanie tanovení Provincie sv. Jozefa SSNPM v Juhoslávii. V strede
pozdravných listov vladyka Slavomír Miklovš, naľavo vladyka Juraj Džudžar.
a gratulácii. Gene
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M ichalovce - kňu - mugeník M. D. T učka
boli relikvie prenesené na pripravené
miesto na pravej strane chrámu, kde boli
vystavené k verejnej úcte. Prítomných
vzácnych hostí privítal predstavený
michalovskej viceprovincie protoigumen
o. Jozef Jurčenko, CSsR. Archijerejskú sv.
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur,
CSsR, apoštolský exarcha. Dôležitosť
udalosti poďakovania za beatifikáciu zvý
raznil svojou prítomnosťou apoštolský
nuncius na Slovensku, arcibiskup Mons.
Jozef Hemych Nowacki, ktoiý súčasne
vykonával prvú oficiálnu vizitáciu košic
kého exarchu. Spoluslúžili o. biskupi: Ján
Radostná udalosť beatifikácie sluhov Hirka z Prešova, Slavomír Miklovš
Božích biskupa P. P. Gojdiča, OSBM, a o. z Križevca, Jura Džudžar z Užhorodu,
M. D. Trčku, CSsR, v Ríme mala svoje Antonín Líška, CSsR z Českých Budepokračovanie aj na Slovensku. V sobotu jovíc a Andrej Imrich zo Spišskej Kapituly
10. novembra 2001 bola v Chráme a velký počet kňazov obidvoch obradov.
Na slávnosti boli prítomní aj pred
Svätého Ducha v Michalovciach archijerejská sv. liturgia na úmysel poďakovania stavitelia štátnej správy na čele so štátnym
za akt beatifikácie jedného z blahoslave tajomníkom Jánom Fígelom a miestnej
samosprávy na čele s primátorom Jánom
ných, reholhého kňaza o. Metoda.
Pred sv. liturgiou sa uskutočnil sprievod Bobíkom, generálny konzul Českej re
s telesnými pozostatkami nového blaho publiky Jozef Byrtus a ďalší významní
slaveného z michalovského cintorína do hostia. Na slávnosti sa zúčastnil aj MUDr.
chrámu redemptoristov, ktorý v šty Anton Neuwirth, bývalý väzenský lekár
ridsiatych rokoch minulého storočia práve a priamy svedok posledných utrpení
o. Metod budoval. V dojemnom obrade blahoslaveného. Napriek chladnému

počasiu táto ojedinelá slávnosť pritiahla
do Michaloviec veľký zástup veriacich.
K zhromaždeným sa v homílii prihovoril
apoštolský nuncius. Vyzdvihol veľkosť

blahoslaveného o. Trčku v tom, že svoj
kríž, ktorý bol tak výrazný v jeho živote
s pokorou a odovzdanosťou znášal.
Vyzval prítomných, aby sa pod znamením
kríža učili múdrosti života a osobnej
svätosti. Zároveň hrejivými slovami
poprial Gréckokatolíckej cirkvi duchovný
rozvoj a vytrvalosť vo vernosti Svätému
Otcovi. V závere sv. liturgie sa apoštolský
nunciuc pomodlil k novému blahoslave
nému a s ostatnými biskupmi mu vzdal
úctu. Podobne sa pri relikviách pomodlili
aj kňazi a veriaci. Celú slávnosť krásne
dotváral spevom cirkevnoslovanských
vstupov Zbor sv. Jozefa z Michaloviec.
Vladyka Milan Chautur v poďakovaní
zdôraznil životné heslo o. Trčku, ktoré si
opakoval v ťažkých existenciálnych
skúškach svojho života: „Pane Bože, tu
ma máš.“ Aj s týmto povzbudzujúcim
výrokom sa všetci rozchádzali ďakujúc
Bohu, že práve m y- súčasní gréckokatolíci
- sme sa dožili udalosti beatifikácie našich
svätých mužov, ktorí na nás už pozerajú
z blaženej večnosti.
Michal Hospodár
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P rešov - biskup- mugehík R R G djdig
Slávnosť prene
senia relikvií biskupa
a mučeníka Pavla
Petra Gojdiča, kto
rého v nedeľu 4. no
vembra na Námestí
sv. Petra vo Vatikáne
blahorečil Svätý
Otec Ján Pavol II..
sa uskutočnila v so
botu 17. novembra
v Prešove. Program
slávnosti sa začal
v Mestskej
hale
v Prešove o 8.15 ho
dine akadémiou,
ktorú pripravili bo
hoslovci prešovské
ho gréckokatolícke
ho kňazského se
minára. Po jej skončení nasledoval
Moleben k blahoslavenému biskupovi
Pavlovi. Ďakovnú svätú liturgiu slúžil
prešovský diecézny biskup Mons. Ján
Hirka. K dôstojnému priebehu tejto
ojedinelej slávnosti prispeli aj spojené
spevácke spevokoly našej diecézy ako aj
zbor bohoslovcov, ktorí svojím spevom
skrášlili aj proces blahorečenia v Ríme.
V rámci tejto bohoslužby odzneli

v homílii, ktorú prečítal postulátor
procesu Ján Krehlík, okrem iných aj
tieto slová sekretára Kongregácie pre
kauzy svätých v Ríme arcibiskupa Mons.
Edwarda Nowaka: „Blahoslavený Gojdič vyrastal, pracoval a trpel na tejto
zemi. Aké to radostné poznanie! Bla
hoželám diecéze v Prešove, blahoželám
biskupom, kňazom a veriacim, že ste
mali dobrého pastiera. Blahoželám, že
máte vlastného blahoslaveného muče
níka, ktorý oroduje za vás pred Bohom
a sprevádza vás do nových čias...
Uprostred tisícky povinností, ktoré nás
obklopujú, existujú velké hodnoty,
nekonečné a stále nadčasové hodnoty,
ktoré ani oheň nespáli, ani voda ne
zoberie, ani čas po rokoch nezastrie. To
je svedectvo vernosti Pavla Petra Goj
diča. To sú hodnoty jeho života i mu
čeníckej smrti. To je učenie Jána Pavla
II., Petra našich čias. Chceme ich počuť,
chceme ich prijať za svoje, chceme ich
vniesť do nášho každodenného života
i práce.“ Na záver sv. liturgie sa prí
tomným prihovoril aj nuncius Svätej
stolice na Slovensku arcibiskup Mons.
Jozef Henryk Nowacki, protoihumen
Rádu sv. Bažila na Slovensku, ktorého

členom bol aj bis
kup Gojdič, Pavol
Halko a všetkým
poďakoval otec bis
kup Ján Hirka. Bis
kupský vikár Peter
Sabol prečítal tele
gram Svätému Ot
covi a po pápežskej
hymne nasledoval,
za hojnej účasti
kňazov a veriacich,
sprievod s relik
viami blaženého
biskupa mučeníka
Pavla Gojdiča do
prešovskej grécko
katolíckej katedrály
sv. Jána Krstiteľa,
kde budú uložené
v bočnej kaplnke chrámu v sklennom
sarkofágu. Na slávnosti sa zúčastnil aj
Mons. Róbert Sarno, zástupca Kon
gregácie pre kauzy svätých v Ríme,
arcibiskup a metropolita bratislavskotmavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol,
apoštolský exarcha z Košíc vladyka
Milan Chautur, další slovenskí biskupi
a cirkevní hodnostári z domova i zo
zahraničia, predstavitelia štátnej správy
a samosprávy, predstavitelia NR SR
a vládna delegácia pod vedením pre
miéra SR Mikuláša Dzurindu.
Marek Príbula
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BRATISLAVA, HUMENNÉ, KO
ŠICE /Andrea Borčová/ - Ten, kto sa vie
podeliť, podelí sa aj s málom. Tak to
urobila aj Nadácia pre deti Slovenska
(ďalej NDS), ktorá po ukončení projektu
Hodina deťom, prerozdelila finančné
prostriedky medzi organizácie a zaria
denia pracujúce s deťmi a mládežou.
Charitatívnemu centru pre deti a mládež
sa v apríli tohto roku podarilo získať
z NDS, z Fondu Hodina deťom, finan
čný príspevok pre prácu s rómskymi
deťmi a mládežou. Vďaka tejto finančnej
podpore sa uskutočnili viaceré akcie.
Deti a mládež navštívili kaštieľ a skan
zen, kde mohli objavovať históriu Humenného, uvidieť, ako kedysi žili ľudia
a dozvedieť sa aj niečo viac o vlastnej
kultúre. Vo sviatok Medzinárodného
dňa detí, sa všetci spoločne započúvali
do koncertu detského speváckeho zboru
Prešovčatá. Navštívili historické cen
trum Košíc a Dóm svätej Alžbety v Ko
šiciach, odkiaľ mohli obdivovať mesto
Košice aj z výšky severnej veže chrámu.
Zo všetkých aktivít si deti odnášali do
mov nezabudnuteľné spomienky.
Naše centrum však pripravuje ešte
ďalšie aktivity pre rómske deti a mládež.

Sviečkový ruženec
19.
októbra 2001 členovia Mariánskejlednú októbrovú nedeľu. V preplnenej
družiny v Zemplínskom Hradišti zorga kaplnke za účasti gréckokatolíckych
nizovali v rámci mesiaca október tzv. a rímskokatolíckych veriacich sa k mod
„Sviečkový ruženec“. Ku všetkým
tajomstvám bolestného ruženca
si pripravili zamyslenia sami
mladí. Pred každou modlitbou
Raduj sa vyslovili vlastnú prosbu:
napr. za čistotu mládeže, za
životné povolanie, za oživenie
viery, za pokoj vo svete, za obrá
tenie mužov v našej farnosti
a pod. Za každou prosbou po
tom zapálili sviečku a po skon
čení desiatku zaspievali mládež
nícku pieseň. Počas m odlitby boli litbe slávnostného ruženca s novými
zhasnuté všetky svetlá v chráme, svietil zamysleniami pridali aj deti z Hrane.
Ďakujeme Bohu za nevšedný zážitok,
len sviečkový ruženec - naše modlitby
a prosby.
mládeži za horlivosť a prípravu a Pre
Toto podujatie potom členovia M a svätej Bohorodičke za vypočutie našich
riánskej družiny zopakovali z vlastnej prosieb.
iniciatívy aj vo filiálnom chráme Naro
František Pustai
denia sv. Jána Krstiteľa v Hrani v pos

RUSKÉ PEKĽANY, LUBOVEC
/veriaci/ - S úžasom sme sledovali
blahorečenie nášho o. biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Ríme dňa 4. novembra.
O to väčšiu radosť a milosť sme preží
vali, keď sme sa mohli osobne zúčastniť
vPrešove dňa 17. novembra na pre
nesení relikvií tohto nám tak blízkeho
človeka.
Sme vďační Bohu za to, že si vybral
našu malú dedinku, aby si z nej povolal
svojho služobníka a obdaril ho vencom
mučeníctva a následného blahorečenia.
Zároveň chceme vyjadriť veľké poďa
kovanie o. biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi za zahájenie kanonického procesu,
ako aj za celý jeho priebeh. Nemenej
vďaky patrí aj pastierovi našej Cirkvi
Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. za
beatifikáciu.
V novembri t.r. sa akad. maliar Mikuláš Klimčák dožil významného životného
Prvou odozvou na blahorečenie bolo jubilea 80. rokov. Tento požehnaný vek neuberá na jeho tvorivých aktivitách- na
aj to, že náš mládežnícky spevácky zbor, bratislavskom hrade sa zúčastnil otvorenia výstavy zo svojej tvorby - v prestávke
ktorý pôsobí v našej farnosti, sa rozho prác na nástenných maľbách v svätyni chrámu Nanebovzatia Presvätej
dol niesť meno mučeníka Pavla Petra Bohorodičky v Humennom. Humenská cerkev sa postupne stáva galériou jeho
Gojdiča. Vybrali si ho za svojho patróna, prác: počnúc obrazmi na kavárii lemujúcej prístupovú cestu, pokračujúc ná
aby sa za nich prihováral u nášho Ne stennými maľbami v chrámovej lodi a v poslednom čase sú to maľby vo vynovenej
beského Otca a vyprosil im tak hojné svätyni. Podľa jeho návrhu bol urobený nový oltár, žertveník a pripravuje sa
milosti pre naplnenie jeho odkazu: „Boh rekonštrukcia ikonostasu.
je Láska, milujme ho.“
Želáme majstrovi Klimčákovi pevné zdravie, aby jeho talent ešte mnoho rokov
mohol byť zúročený na slávu Božiu
B. Voroňák
o o o

Nová výzdoba chrámo v Hooieooom
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10. výročie Gréckokatolíckej
diecéznej charity

Sledovali sme aj reportáž na danú
tému, ktorú odvysielala Slovenská televí
zia a boli sme právom hrdí, že žijeme
vo farnosti, kde sa narodil a žil náš
blahoslavený otec biskup-mučeník Pa
vol Peter Gojdič. Chceli by sme, ako
povedal aj náš duchovný otec M. Sterenčák, šíriť jeho myšlienky svojím
životom, a tak ukazovať svetu, že sme
hodní mena kresťan.

Pre zamestnancov Gréckokatolíckej taktiež deťom s kombinovaným posti
diecéznej charity (GK DCH) bol rok hom a to konkrétne v Domove sociál
MIŇOVCE l-gb-l Deň 2.12. bol
2001 rokom významného jubilea. J. E. nych služieb v Starej Ľubovni. Okrem v Miňovciach obzvlášť radostný. Gene
Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný uvedených oblastí pomáha GKDCH aj rálny vikár o. Ján Závacký udelil sviatosť
biskup, nadviazal na tradíciu sociálno pri charitatívno - pastoračných pro myropomazania 6 mladým veriacim.
- charitatívnej činnosti v diecéze a pres jektoch na Ukrajine, pri živelných Do svätej liturgie sa zapojila aj mládež
ne pred desiatimi rokmi zriadil Grécko pohromách, organizuje au - pair pobyty z farnosti a skupina mládeže z farnosti
katolícku diecéznu charitu. Týmto v zahraničí a zriadený ma tiež uteče
Stropkov. Pri svätej liturgii generálny
svojím rozhodnutím znovuobnovil jej necký referát.
vikár birm ovancom a všetkým prí
Pri príležitosti 10. výročia znovučinnosť. Azda to nie je náhoda, že rok
tomným zdôraznil potrebu zodpoved
2001 bol aj rokom blahorečenia jej obnovenia činnosti GK DCH sa v roku
ného prístupu ku svojim kresťanským
prvého zakladateľa, otca biskupa- 2001 uskutočnilo niekoľko sprievodných
povinnostiam, ako to povedal vo svojom
mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM. akcií. Dňa 15. septembra 2001 navštívili
pastierskom liste aj Svätý Otec.
Ten už v roku 1947 zriadil Grécko zam estnanci C harity v doprovode
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU /ve
katolícku diecéznu charitu ako pobočku svojho duchovného správcu RNDr.
Ústrednej Charity na Slovensku. Vtedy O. Jozefa Voskára Litmanovú. Tohto riaci/ Dňa 9.12.2001 Mons. Ján Hirka,
bol jej prvým riaditeľom menovaný výletu sa zúčastnili aj slovenskí misio prešovský sídelný biskup, posvätil
nári pôsobiaci na Ukrajine. Dňa 20. v Hanušovciach n/Topľou základný
o. Marián Potaš, OSBM.
V roku 1991 sa po svojom znovu- septembra 2001 sa uskutočnila v Kated kameň chrámu blahoslaveného bisobnovení mohla GK DCH vrátiť k napĺ rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sláv kupa-mučeníka Pavla Gojdiča. Sláv
ňaniu poslania, ktorým je praktická nostná svätá liturgia, ktorú slávil za nosti sa zúčastnilo asi 15 kňazov
realizácia evanjeliového prikázania lásky prítomnosti významných hostí, býva obidvoch katolíckych obradov, pani fa
k Bohu, k blížnemu a pomoc ľuďom lých i súčasných pracovníkov GKDCH, rárka evanjelickej cirkvi a. v. zboru v Ha
o. generálny vikár nušovciach, prim átor mesta a velký
Ján Gajdoš. Dňa počet veriacich.
Na slávnosti spieval Zbor blaho
6. septembra 2001
sa uskutočnil aj slaveného biskupa-mučeníka Pavla
tzv. „Deň Charity“ Gojdiča z Cemerného, ktorý krásnym
pre klientov Reso- spevom na liturgii ako aj molebene
cializačného sys k biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Gojtému Cesta k do dičovi prispel k dôstojnému priebehu
movu v Prešove. slávnosti.
Nech
stavia tento dom, a my
V
rám
ci Pán
týchto
sprievodných po všetci s láskou priložme pomocnú ruku
dujatí sa uskutoč k dielu na Božiu slávu.
nilo aj stretnutie
VATIKÁN /VIS/ Pápež Ján Pavol II.
pracovníkov GK
vyhlásil 14. december za celosvetový
DCH s jej prvým
deň pôstu, modlitby a účinnej lásky, aby
v núdzi. Za 10 rokov prešla GK DCH riaditeľom o. M ariánom Potašom ,
sa dosiahol pokoj vo svete. „Čoho sa
dynamickým vývojom, ktorý odráža aj OSBM.
v pôste zriekneme, môže poslúžiť chu
jej dnešná tvár. V rámci svojej vnútornej
Minulosť bohatá na skúsenosti nás
dobným, predovšetkým tým, ktorí
štruktúry má GK DCH vybudovanú sieť učí pokračovať v začatom diele lepšie
v súčasnosti trpia v dôsledku terorizmu
služieb, prostredníctvom ktorých sa ako doteraz. Do ďalšieho pokračovania
a vojny vo svete“ (počas Anjel Pána
usiluje pomáhať ľudom v núdzi. Sú to činnosti GK DCH zostáva zaželať jej
18.november 2001).
ľudia bez domova, liečení alkoholici terajšiemu riaditeľovi Ing. Marošovi
Svätý Otec chce týmto symbolickým
a narkomani, ľudia v krátkej alebo Šatnému i všetkým pracovníkom veľa
gestom podporiť každého trpiaceho,
dlhodobej sociálnej kríze. V terénnej Božieho požehnania a elánu vytrvať
a preto prosí všetkých veriacich, aby sa
opatrovateľskej a ošetrovateľskej službe v započatom diele, ktoré prináša úľavu
konkrétne zasadili o naplnenie nádeje,
pomáha GK DCH starým, chorým mnohým ľuďom obťaženým bremenom
priniesť „každodenný chlieb“ tým, ktorí
a opusteným ľuďom v domácnostiach. životnej krízy.
sa nachádzajú v biede a strachu.
Mgr. Daniel Hurtuk
Svoju starostlivosť venuje C harita
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Apoštolský stolec pri tejto príležitosti
zriadil na tento úmysel zvláštne konto,
nad ktorým dozerá pápežská rada COR
UNUM (JEDNO SRDCE).
Výsledok tejto zbierky oznámi pápež
v prvý vianočný sviatok vo Vatikáne.
Získané prostriedky budú venované
všetkým, ktorí trpia na následky tero
rizmu či vojny, nachádzajú sa v nebez
pečenstve, na úteku, alebo sa ocitli
v krajnej biede či nezáujme.
BARDEJOV /Gréckokatolícki veriaci
a Spevácky zbor pri chráme Sv. Petra
a Pavla/ Č as

v ia n o č n ý

Čo všeličo si pod tým predstavujeme?
Bielo prestretý stôl s mihotom horia
cich sviečok, či hĺbku zimnej noci, cez
ktorú pred dvomi tisícročiami preletela
betlehemská hviezda, aby zvestovala
ľudstvu narodenie Božieho Syna a Spa
siteľa. V mysli sa nám vynárajú vzdia
lené obrazy, dvere zamknuté zvnútra,
rozsvietený stromček.
V tomto vianočnom čase sa nám
vynárajú spomienky na titl. dekana
o. Pavla Chanáta, ktorý pre nás veria
cich počas 13 rokov odviedol kus
prekrásnej práce. V jeho očiach žiarila
stále neochvejná láska, pokoj a trpez
livosť.
V čase vianočnom prejavujeme lásku
tým, ktorých ľúbime a preto touto
cestou mu za všetko ďakujeme a pra
jeme mu požehnané sviatky, veľa Božej
milosti a dobroty nielen v dni sviatočné,
ale po celý nastavujúci rok 2002.
PREŠOV /Marek Pribula/ - Dňa
6.12., na sviatok sv. M ikuláša, sa
v kláštore Sestier Služobníc Nepoškvr
nenej Panny Márie v Prešove, pri sv.
liturgii, ktorú slúžil prešovský biskup
Mons. Ján Hirka, uskutočnila obliečka
novicky a obnovenie rehoľných sľubov
piatich sestier.
PREŠOV /Marek Pribula/ - V piatok
7.12. prijal v kaplnke biskupského úradu
vkladaním rúk prešovského biskupa
Mons. Jána Hirku subdiakonskú a dia
konskú vysviacku Blažej Rebjak. Spolu
s diakonmi Martinom Jašíkom a Petrom
Tirpákom prijali v sobotu, na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie,
pri archijerejskej svätej liturgii v Ka
tedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa aj
sviatosť kňazstva.
PREŠOV /Marek Pribula/ - Kaplnku
katedrálneho chrámu sv. apoštolov
o o o
10 • ja n u ár/2 0 0 2 - slovo

Udri pastiera a rozpŕchne sa stádo...
Tento citát pretavený do rozsiahlej
eseje udal tón pobeatifikačnej slávnosti
a benefičnému koncertu vďaky v Sabi
nove. Beatiľikácia o. biskupa-mučeníka
Pavla Petra Gojdiča a reholňého kňaza

správca našej farnosti o. ThDr. Peter
Šturák.
Naše pozvanie prijali predstavitelia
Okresného a Mestského úradu v Sabi
nove, predstavitelia gréckokatolíckej
cirkvi, členovia cirkevnej
rady, veľa veriacich a mlá
deže. Vo vyše hodinovom
program e znel nábožný
spev, krásne ľudové i ná
rodné piesne, poézia i hud
ba. Prím mali najm enší
recitátori a všetky vekové
skupiny hudobníkov. Po
tom si sily zmeral náš mlá
dežnícky chrámový zbor
s mestským speváckym
zborom Cantica Scibinium.
Uznaním pre všetkých bol
búrlivý potlesk, ako vďaka
účinkujúcim a tým, ktorí pri
1. etape rekonštrukcie chrá
mu urobili veľký kus práce.
Veľa sme o dobe minulej
čítali, počuli, máme doma
odbornú literatúru, ale od
odpustovej slávnosti v Ľutine sme žili v ovzduší bu
dúcich udalostí. Všetci,
nech sledovali beatifikačný
proces akýmkoľvek spô
sobom, pociťovali veľké
zadosťučinenie a prílev
duchovných síl. Ak sme
mnohokrát hovorili, že tre
ba vstať z kolien, narovnať
chrbát a hrdo sa hlásiť
o. Metoda Dominika Trčku, ako aj 1. k svojej viere, teraz je to už realita.
etapa rekonštrukcie nášho chrámu boli Máme mocných zástancov v nebi, cirkev
má predpoklady napredovať. Teraz je
úspešne ukončené.
Naša vďaka Bohu predstavuje naj rad na nás, aby živá viera bola v každom
vyšší stupeň, vďaka za blahorečenie z nás. Každé cirkevné spoločenstvo je
našich dvoch Sabinovčanov (obidvaja silné svojou vnútornou jednotou a
pôsobili v Sabinove) a nakoniec vďaka osobnosťou kňaza, preto sú aktuálne
ľuďom, ktorí do materiálnej podoby slová blahorečeného o. biskupa Pavla
pretavili naše predsavzatie a úsilie P. Gojdiča o stĺpoch eparchie a viery.
rekonštruovať chrám, v ktorom pôsobili. Vieme, aké princípy je potrebné do
Zišli sme sa teda 18. novembra 2001 do držiavať, ako aktuálne reagovať na
nášho chrámu a ešte mnohí plní Ríma domáci a svetový vývoj, ako tretie
a Prešova zavŕšili proces blahorečenia milénium urobiť ľudským a morálnym.
Udreli pastiera, ukradli, vyhnali, ale
na úrovni farnosti. Veď s obidvoma
blahorečenými, s ich životom a dianím Boh je pamätlivý. Vyzdvihol pastiera, dal
nás neustále oboznamoval ten eru mu pomocníkov, rozm nožil stáda
dovaný, člen Komisie znalcov vo veci a vedie ich na nové pastviny. Tieto slová
historickej a archivistickej pre prípravu zazneli v našom chráme a my vieme,
diecéznej fázy procesu blahorečenia o čom to je.
M.J.
biskupa Pavla Petra Gojdiča, zároveň

Desiate výročie platnosti
Kódexo Kánonov východných Cirkví

Petra a Pavla, v ktorej sú uložené relikvie
mučeníka biskupa Gojdiča, v pondelok
10. decembra, navštívil J.E. kardinál
Jozef Tomko. Pri tejto príležitosti sa
stretol v rezidencii gréckokatolíckeho
biskupstva v Prešove s diecéznym
biskupom Mons. Jánom Hirkom.

V dňoch 19. - 23. novembra sa vo Generálnym sekretárom celého
Vatikáne konalo celosvetové medziná sympózia bol Prof. Cyril Vasiľ, SJ
rodné sympózium pod názvom „Ius z Pápežského Východného Inštitútu
PREŠOV /Marek Pribula/ - V utorok
Ecclesiarum - Vehiculum Caritatis“ v Ríme.
11. decembra sa na biskupskom úrade
z príležitosti 10. výročia platnosti
Na tomto sympóziu bolo prítomných
v Prešove uskutočnilo pracovné stret
Kódexu Kánonov východných Cirkví, okolo 340 účastníkov, medzi ktorými
nutie prešovského diecézneho biskupa
teda vôbec prvého spoločného záko nechýbali biskupi, kňazi, rehoľníci,
Mons. Jána Hirku s okresnými dekanmi
nníka kánonického (cirkevného) práva súdni vikári z jednotlivých východných
prešovskej diecézy. Po tejto porade sa
pre všetky východné katolícke cirkvi. katolíckych cirkví, ako napríklad ale
otec biskup zúčastnil na odovzdávaní
Tento spoločný Kódex bol promul- xandrijskej, antiochijskej, arménskej či
čestného doktorátu kardinálovi Jozefovi
govaný 18. októbra 1990 pápežom byzantskej ako aj rímskokatolíckej cirkvi.
Tomkovi vo velkej aule Lekárskej fakulty
Jánom Pavlom II. a vstúpil do platnosti
Kánonické trojdenie bolo ukončené
UPJŠ v Košiciach.
1. októbra 1991.
sv. liturgiou v maronitskom obrade v ba
Predsedom spomínaného sympózia, zilike sv. Petra, po ktorej nasledovalo
LEOPOLDOV /M arek Pribula/ ktoré sa organizovalo pod záštitou stretnutie so Svätým Otcom v klemen- Slávnosť zmierenia a zjednotenia v boji
Posvätnej Kongregácie pre východné tínskej sále, ktorý vyzdvihol dôležitosť proti násiliu sa uskutočnila v utorok 27.
cirkvi, bola Jeho blaženosť kardinál existencie spoločného Kódexu pre novembra v Leopoldove pri príležitosti
Ignace Moussa I Daoud, ktorý je aj všetky východné katolícke cirkvi a záro blahorečenia gréckokatolíckeho bis
prefektom tejto kongregácie. Vo svojom veň povzbudil všetkých účastníkov, aby kupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného
otváracom vystúpení zdôraznil dôleži vo svojich miestnych cirkvách zveľa kňaza Metoda Dominika Trčku a 10.
tosť spoločného Kódexu pre všetky ďovali prácu kánonického práva.
výročia leopoldovskej tragédie. Práve
východné katolícke cirkvi a zároveň jeho
Juraj Bujňák blahorečenie predstaviteľov grécko
základné postavenie, ktoré má tento
katolíckej cirkvi sa stalo pohnútkou pre
Kódex pre ekumenizmus.
vzdanie úcty a spomienky práve v Leo
So svojím otváracím pozdravom
poldove, kde za svoju vieru obetovali
vystúpil aj rektor Pápežského Východ
svoje životy. Duchovná slávnosť sa
Prvý úplný slovenský preklad Svä
ného Inštitútu v Ríme Prof. Héctor Vall
uskutočnila pod záštitou m inistra
tého písma vznikol v rokoch 1757 až
Vilardell, SJ, ako aj J. E. Mons. Emilio
spravodlivosti SR Jána Čarnogur1759 v Červenom kláštore, kde v tom
Eid, sudca Najvyššieho tribunálu
ského. Začala sa na poludnie o 12.00
čase žili kamaldulskí mnísi. Zároveň tu
Apoštolskej signatúiy v Ríme.
hodine stretnutím predstaviteľov ús
existovala aj teologická škola. Preklad
Počas troch pracovných dní odznelo
tavu Leopoldov a Generálneho ria
ostal v rukopise, jediný známy exemp
18 vedeckých prednášok z oblasti
diteľstva Zboru väzenskej a justičnej
lár sa našiel na rímskokatolíckej fare
kánonického práva.
stráže pod vedením generálneho ria
v Cíferi, v súčasnosti je uložený na arci
Medzi prednášajúcimi boli známe
diteľa Antona Fábryho s pozostalými
biskupskom úrade v Trnave. Z latinskej
osobnosti, ktoré so svojimi príspevkami
po zavraždených príslušníkoch ústavu
Vulgáty ho preložili do kultúrnej zápaobohatili významnosť a dôležitosť
v Leopoldove, kde sa zároveň usku
doslovenčiny kamaldulskí mnísi. Prvý
sympózia po vedeckej a odbornej
točnil pietny akt pri pamätníku. Po
zväzok rukopisu má 920 strán (od
stránke. Medzi inými vystúpili aj Prof.
privítaní účastníkov spomienkovej
Genezis po Sirachovca), druhý (od
Ivan Žuzek, SJ, z Pápežského Vý
slávnosti v kinosále leopoldovského
prorokov po Zjavenie) 600 strán. Faksi
chodného Inštitútu, Prof. Peter Erdó,
ústavu
bola o 14.00 hodine slávnostná
milné vydanie pod vedením prof. PhDr.
rektor katolíckej univerzity v Budapešti,
svätá omša. Prešovskú diecézu zastu
Jána Doruľu, DrSc., vyšlo vo vydava
Prof. Dimitrios Salachas, Prof. Jobe
poval generálny vikár Ján Zavacký. Po
teľstve Ferdinand Schöning v PaderAbbass, OFM Conv. A George Nedunpríhovore predstaviteľa ministerstva
bome. Slováci sa tak zaradili k ostat
gatt, SJ z Pápežského Východného
spravodlivosti a generálneho riaditeľa
ným slovanským národom, ktorých
Inštitútu. Prof. Carl Fúrst z univerzity
Zboru väzenskej a justičnej stráže
vzácne Biblie už boli vydané v edícii
vo Freiburgu vyzdvihol účinnosť uplat
Antona Fábryho nasledovalo posvä
Biblia Slavica. Dielo vzniklo vďaka
nenia jednotlivých trestných zákonov
tenie miesta výstavby kostola Božieho
spolupráci a Slavistického kabinetu
v súčasnom kánonickom poriadku.
milosrdenstva, ktoiý bude vybudovaný
SAV s prof. Hansom Rothem, ktoiý má
Z Posvätnej Kongregácie pre východ
na mieste pôvodného chrámu zbú
edíciu slovanských Biblií na starosti.
né cirkvi sa prezentovali Mons. Claudio
raného na pokyn komunistického vede
K textu vyjdú aj komentáre (tretí
Gugerotti a Mons. Antonio Mina, ktorí
nia v roku 1952. Celé stretnutie sa
zväzok). Predhovor napísal Ján Chiyveľmi vhodne aktualizovali súčasné
ukončilo prijatím hostí riaditeľom
zostom kardinál Korec.
cirkevno - právne dianie v jednotlivých
ústavu Leopoldov Milanom Gavorvýchodných katolíckych cirkvách.
níkom.
Andrej Škoviera, TK KBS

KAMALMLSKÁ BIBLIA
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Rím - centrum veľkej rodiny

Preto budeme v nasledujúcich úva
hách klásť dôraz na každodenný život
prvých kresťanov. Hoci na začiatku
musíme venovať trochu času, aby sme
vykreslili prostredie, v ktorom sa odo
hrával. Naším sprievodcom po týchto,
často neznámych zákutiach histórie,
bude jeden z najkom petentnejších
v
x
v
znalcov starobylého kresťanstva, dlho
ročný profesor patrológie v Montreali,
Quebecku i Ríme Adalbert Hamman.
V r. 1973 napísal knihu „La vie quoti
dienne des premiers chrétiens“. (Kaž
dodenný život prvých kresťanov - pozn.
prekl.) V dnešnej prvej úvahe si po
vieme o zemepisnej stratégii šírenia
kresťanstva v 2. storočí.
Jeruzalem a Rím. To bol prvý smer
útoku. Úspešne sa ukončil už v 1. sto
ročí. Začal vo svätom meste Židov
a ešte za života apoštolov Petra a Pavla
týči sa kríž už aj nad hlavným mestom
impéria. Stačila viera apoštola Pavla,
nezadržateľná a mocná ako vulkán, aby
evanjelium počas jednej generácie
prešlo opačným smerom cestu, ktorú
rímske légie vojenskou silou razili
desiatky rokov: Antiochia, Cyprus,
Efez, Filipy, Korint, Atény, Rím. Neskôr
až na západné hranice Európy, do
Španielska. V r. 64 je v Ríme už toľko
V našom novom cykle sa budeme konfrontácie s vládnucou mocou a vte kresťanov, že niet nikoho, kto by o nich
zaoberať životom kresťanov prvotnej dajšou kultúrou. Druhé storočie je ešte v tomto miliónovom meste nepočul.
Cirkvi v 2. storočí po Kristovi. Pre dva poznačené prvotnou horlivosťou a sú Ale aj ich odmietanie je tak všeobecné,
dôvody padlo naše rozhodnutie na toto časne už dynamickým rozvojom, ktorý že podlosť cisára Néra, keď na nich
sa nebojí rizika. Tu sú korene, veľkej zvalil vinu za požiar Ríma, nevyvolala
obdobie dejín.
Po prvé preto, lebo je to obdobie vnútornej sily, ale aj kríž, ktoré pre žiadne protesty. Prostredie hlavného
z hľadiska rozvoja kresťanstva veľmi puknú v dvoch nasledujúcich sto  mesta kresťanov bolo úplne kozmopolitné. Svedčia o tom aj rodokmene
vážne a súčasne veľmi chúlostivé. ročiach.
Po druhé preto, že toto storočie, prvých štrnástich pápežov. Iba štyria
Cirkev je v tomto období ako dieťa,
ktoré už má dostatočne rozvinuté nám predstavuje oveľa mocnejšie, ako z nich sú rodení Rimania, traja z iných
všetky orgány potrebné pre život, nasledujúce storočia, Cirkev vo svojich častí Itálie, piati boli Gréci, jeden
odlúčilo sa od matky a začína žiť jednotlivých spoločenstvách i v celku, Sýrčan a posledný z tohto radu, pápež
samostatne. Spomienka na apoštolov ako velké znamenie pre pohanov medzi Viktor, ktorý žil pred koncom 2. sto
je ešte veľmi živá. Na konci tohto ktorými žila. Znamenie, ktoré u jedných ročia, pochádzal z Afriky. Kresťan tých
storočia sv. Irenej ešte cituje slová sv. vzbudzovalo obdiv u druhých odpor. čias však nevidel Rím iba ako mesto
Jána, ktoré mu odovzdal učiteľ z jeho Preto, aby cirkev splnila poslanie znaku dobyvateľov. Hľadel naň, ako na metro
mladosti, sv. Polykarp zo Smyrny, sám spásy pre všetkých, nestačia iba svätí polu svojej duchovnosti, ktorú posvä
kedysi žiak posledného žijúceho apoš jednotlivci. V úmysle Boha je Cirkev tila krv sv. Petra a Pavla, ako na centrum
tola. Kresťania si hlboko v srdci strážili svätým ľudom, svätým spoločenstvom, veľkej rodiny, ktorej príslušníkmi sa
tieto spomienky a spájali vernosť ktorého základným znakom a spojivom vyznavači Krista cítili, hoci boli roztrú
tradícií s odvahou otvárať stále nové je Kristov typ lásky - až na kríž. Lásky, sení po celom svete.
obzory, aby talent viery, ktorý zdedili, ktorej človek sám od seba nie je scho
Spoločenstvá v Malej Ázii
ustavične rodil ovocie. Kresťanské pný. Práve 2. storočie nám ukazuje, že
spoločenstvá v tom to období sa takýto znak jestvoval. Kresťanský ideál
Druhé storočie, okrem zakorenenia
neuzatvárajú do geta. Vnútorná sila, sa uskutočnil cez obyčajných ľudí
sa cirkvi v Ríme, je aj obdobím, v kto
ktorou žijú ich pobáda, aby sa nebáli a vôbec nie je utópiou!

Z asad il si je j ko ren e
a z a p ln ila krajin u .
ŽIVOT PRVÝCH KRESŤANOV
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rom kresťanstvo epochy apoštolov, péria. N iektoré písom né zmienky
najmä cez prístavy Malej Ázie, juho hovoria o jestvovaní cirkvi v Marseille.
východnej Európy a súčasne aj mestá Lyonská cirkev zaznam enala v tom
ležiace pozdĺž hlavných obchodných čase obdobie, na ktoré m ôže byť
ciest, dobýja nové územia. V Malej Ázii právom hrdá. Začiatky tejto Cirkvi nie
sa dostane až do Bitýnie a Pontu, ktoré sú známe. Prvými ohlasovateľmi evan
ležia na brehoch Čierneho mora, ale jelia, v tomto centre obchodu a reme
neobíde ani malé mestá a dediny. siel, boli pravdepodobne nejakí ano
Svedectvom životaschopnosti a šírenia nymní kresťanskí remeselníci, ktorých
kresťanstva je list Plínia ml., ktorý prilákala sláva mesta. Keď bolo bratov
napísal vr. 112 cisárovi Trajánovi. už tolko, že sa mohli konštituovať na
Kresťanské spoločenstvá sú v tom čase sam ostatnú m iestnu cirkev, spolo
tak vnútorne dynamické, že vzbudzujú čenstvá, ktoré ich zrodili, poslali im
závisť a anonymné udania svojho biskupa Potina. V r. 177, keď lyonská
okolia. Plínius v duchu rímskeho legáta cirkev zažila prenasledovanie, grécke
prešiel krížom-krážom zverené územie a latinské m ená mučeníkov, ktoré
a v liste konštatuje, že kresťania už poznám e, hovoria o národnostnej
tvoria „početný zástup“, ktorý začína a sociálnej skladbe tohto spoločenstva.
ohrozovať sociálne a náboženské Boli to mešťania, kupci a bohaté
základy Ríše. „Mestá a dediny sú nimi matróny, ktorí prišli až z Ázie. Sv.
zamorené“, píše znepokojený legát Irenej, ktorý po Potinovi spravoval
a prirovnáva šíriace sa kresťanstvo lyonské biskupstvo, cítil sa zodpovedný
k nákaze. Na západe Malej Ázie jest za veriacich žijúcich na území od ústia
vuje v tom čase už solídna cirkevná Rhôny až po horný tok Rýna.
štruktúra. Sedem listov adresovaných
cirkvám v prvých kapitolách Apoka
Africkí kresťania
lypsy, či listy sv. Ignáca z Antiochie,
svedčia o jestvovaní najmenej desiatich
Ď alším územ ím , na ktorom sa
biskupských sídel v okolí Efezu a Smyr- v 2. storočí kresťanstvo presadilo, bola
ny. O päťdesiat rokov neskoršie, za severná Afrika. Tamojší život sa kon
panovania Marka Aurélia, sa nám už centroval v okolí dvoch veľkých miest,
odkrýva obraz cirkvi prí
Alexandrie a Kartága. Prvými vyzná
tomnej vo všetkých
vačmi kresťanstva v K artágu boli
k ra jin á c h
najskôr nejakí Židia a prístavní robot
níci, ktorí sa o ňom mohli dozvedieť
Im 
od námorníkov a kupcov denno
denne prechádzajúcich týmto
prístavom. Kresťanstvo sa tu
rozšírilo ako oheň a neobišlo
ani osady v horách, či na
okraji Sahary. 17. jú n a
180, bolo v Kartágu po
pravených 12 kresťanov

- 7 mužov a 5 žien. V tom období
získala táto cirkev významného kon
vertitu. Bol ním Quintus Septimus
Tertulián. Z jeho pera pochádza opis
jestvovania kresťanstva v severnej
Afrike. Píše: „Našu vieru vyznávajú
tisíce ľudí - m uži i ženy, zo všetkých
spoločenských vrstiev ... V každom
meste je viac než polovica ľudí kres
ťanmi. Keby ich opustili, mestá by
sp u stli... Narodili sme sa iba včera,
a už sme zaplnili celú zem: mestá,
predm estia, dediny, ďaleké osady.
Obsadili sme úrady, senát, paláce,
tržnice, dielne. Nechali sme vám už len
vaše svätyne. “Je to iste nadsadené, ale
nie až tak veľmi. Veď na prvej synode
tejto cirkevnej provincie sa v r. 220 zišlo
70 biskupov. Aký potom musel byť
počet veriacich?!
V Alexandrii to bolo podobné.
V tomto stredisku filozofie a kultúry sa
kresťanstvo ujalo veľmi rýchlo. Prijalo
aj intelektuálny duch tohto mesta, ktorý
sa stane pýchou a typickou črtou tejto
Cirkvi. Už v roku 180, tu založil Panten,
v ktorom sa snúbil zápal evanjelistu
s reflexiou mysliteľa, školu pre katechumenov, ktorú by sme mohli nazvať
prvou kresťanskou univerzitou. Navyše
kresťanstvo tu na svojom nezadrža
teľnom postupe prekročilo hranice
Rímskej ríše. Preniklo až na územie
dnešného Iraku. Na konci 2. storočia
tam už jestvovalo veľa malých kresťan
ských spoločenstiev, ktorých duchov
ným strediskom bolo mesto Edessa.
Odtiaľ sa kresťanstvo rozšírilo smerom
do Arménska a Perzie.
V takýchto okolnostiach teda jestvo
valo kresťanstvo v tom čase. Na jeho
rozmanité prejavy sa pozrieme nabu
dúce.
Peter Rusnák

„Vyprosujemvám odvahu t siložií pkavdov iásh.“
Narodil sa v malej dedinke KokšovBakša neďaleko Košíc. Stály úsmev,
veľké oči a veselá povaha. O obľúbenom
duchovnom otcovi mladých Pavlovi
Hudákovi sme sa však chceli dozvedieť
trošku viac...

Už na začiatku mojej kňazskej služby
ma veľmi oslovila pastorácia rodín
a mládeže. Neskôr ma otec arcibiskup
vymenoval za duchovného správcu
Univerzitného pastoračného centra

„Po ukončení strednej školy som bol
dva roky v Čechách na vojenskej základ
nej službe. Potom nasledovalo päť rokov
na „týždňovkách“ po celom Slovensku.
Keď som mal 23 rokov, zažil som hlboké
obrátenie. Jeden kňaz mi vtedy veľmi
pomohol a priviedol ma opäť k viere.
Neviem, ako vyzeral ani ako sa volal,
a tak sa mu za to nemôžem poďakovať.
Ako 26-ročný som začal študovať na
Teologickom inštitúte v Spišskom
Podhradí, aby som sa m ohol stať
kňazom ,“ povedal na úvod nášho
rozhovoru otec Pavol.

„Prajem vám, «aby ste
nikdy neprestali hľadať
ničím a nikým nezakalenú
lásku». Ako váš priateľ
a duchovný otec vám
vyprosujem odvahu a silu
ž iť pravdu v láske. “

Ako ste sa dostali k práci s mlá
dežou?
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svätých košických mučeníkov v Koši
ciach a poveril ma zodpovednosťou za
pastoráciu mládeže v Košickej arci
diecéze.
Som rád, že môžem slúžiť spáse
mladých ľudí. Niekedy sa mi zdá, že si
málo uvedomujem tú obrovskú milosť,

ktorú mi dal Boh - starať sa o mladých,
o budúcnosť Cirkvi.
Čo vás priviedlo k tomu, aby ste
začali prednášať?
Ako spovedníka sa ma hlboko dotý
kali problémy a zranenia mladých. Hľa
dal som spôsob, ako im pomôcť. V ne
spočetných rozhovoroch s mladými i so
staršími ľuďmi, ktorí vypovedali o živote,
som hľadal odpovede na ich otázky.
Začal som študovať knihy, ktoré sa
zaoberali touto témou, a modliť sa, aby
mi Boh ukázal cestu a spôsob, ako na
to.
¿v Aké otázkypočujete z úst mladých
najčastejšie?
Závisí to od veku poslucháčov a od
ich stavu. Najčastejšie chcú vedieť, ako
majú spoznať pravú lásku, ako si nájsť
chlapca alebo dievča, či bozk je hrie
chom, kolko si snúbenci môžu dovoliť.

Moji rodičia sa denne modlia za
ä Prijímajú m ladí myšlienky o čis
syna, kňaza. Ked prídem domov, často
tote ešte aj dnes?
Včera večer som si opäť prezeral ich nájdem s ružencom v ruke. Som im
spätné väzby z niektorých stredných aj vďačný, že vybudovali spoločenstvo
vysokých škôl, kde som prednášal. Zistil súrodeneckej lásky, v ktorom budú stále
som, že až 90% vysokoškolákov súhlasí s nami, aj keď sa časom pom inú.
s prednáškami. Myšlienky o čistote Ďakujem Bohu za rodičov, súrodencov,
ťažšie prijímajú mladí v období
puberty (aspoň navonok), asi tak
na 60-70 %. Záleží aj na zrelosti
Ferdinant Vokál
ľudí, či sú vnútorne slobodní pre
prijímanie pravdy o živote a o se
be.
Mnohí mladí, hoci s týmito my
šlienkami úplne nesúhlasia, to
S ‘B ožou pomocou, s 'Duchom Svätým
v reálnom živote niekedy nezvlá
dajú a podľahnú slabosti. Víťazstvo
zas začíname nový ro^,
totiž súvisí s vierou človeka, lebo
aBy 6oí lepší aJ(o predtým.
čistota je Boží dar. Kto by sa chcel
Ä a/(Ju žije ešte zmoU^
príliš spoliehať na seba, alebo sa
nechal ovládať pýchou na svoju
čo zasieva v nás nedôveru
čistotu, panenstvo, môže veľmi
a oberá nás opot^j,
ľahko padnúť. Pýcha predchádza
pád.
hneď vypovedáme mu veru
Tisíce rozhovorov a stovky
všetci nefíitostný boj.
listov svedčia o túžbach mladých
ľudí po čistej láske aj o tom, že Boh
íDo seba vstúpiť 6y sme mali,
dáva milosť. Stačí prosiť a spolu
neviniť iba iného.
pracovať s Božou milosťou skut
Ľudia to nie sú bez sŕdc sisaly.
kami lásky - obetou, sebazapie
raním, modlitbou, prijímaním
ČtoveHJqis tela živéfío.
sviatostí.

ÍA/Ô‘VO‘K pČ 9{Á

S Božou pomocou, s ‘D uchom Svätým
Čo hovoria na vašu prácu
zas začíname przfý deň
najbližší (rodičia, súrodenci)?
nového
rol(u všetci smädní,
Mám piatich súrodencov.
túžiaci niečo spraviť preň.
Dvoch bratov a tri sestry. Som
štvrtý v poradí. Najmladšia sestra
je v reholi. Jej modlitby a tiché
‘H ie všaf^len pre ten przfý sviatokí
obety v službe chorým v nemocnici
‘Pre všetlq/ dni a všetkých nás
sú pre mňa obrovskou posilou.
zoblečme odev starých hádo/(.t
Ostatní súrodenci ma duchovne,
% c naša nech mázxmčný hlas.
citovo i materiálne podporujú,
mám v nich mocnú oporu.
9{ech zvony našich ({ostolov a chrámov
Ked som pred pár rokmi roz
prával s mamou o tom, ako som
do duší vieru privejú.
prišiel na svet, veľmi plakala. Lekár
V ‘B etleheme sa J e žiš o v il slamou,
ju nútil ísť na potrat. Aj život
9{ás nádejou dni odejú.
mojich mladších súrodencov bol
takto ohrozený. Mama a otec sú
úžasní ľudia. Ďakujem im, že nikdy
nezaváhali a celým životom chránili aj za seba, že môžeme byť darom pre
svoju lásku.
tento svet.
Myslím si, že potratom bolo na
Slovensku zabitých veľmi veľa nadaných
ä Vydali ste knihu „Ďakujem, že si. “
ľudí, osobností, umelcov, vedcov a gé M ôžete nám o nejpovedaípár slov?
niov, ktorí mohli pomôcť nášmu národu
Táto moja prvotina mala omnoho
z morálnej biedy.
väčší úspech, ako som očakával. Až
teraz som si uvedomil dosah písaného

slova. Každý deň prijímam poďakovania
prostredníctvom osobných výpovedí
a listov. Ďakujem mladým ľuďom, ale aj
ich rodičom, ktorí mi píšu a rozprávajú
silné svedectvá, čím plne podporujú
opodstatnenosť a pravdivosť jej slov.
Čo je cieľom knihy? Pomôcť mladým
ľuďom, aby sa dokázali prijať takí,
akí sú a budovať zdravé vzťahy
lásky. Prvá časť je venovaná kapi
tolám o citovom dozrievaní osob
nosti, o komplexoch, o kráse iden
tity muža a ženy. V druhej časti
som sa pristavil pri troch etapách
lásky - pri láske mladých, pri snúbeneckej a manželskej láske. V lás
ke mladých píšem o priateľstvách
a spoločenstve, tam sa totiž mladý
človek učí vytvárať vzťahy a pre
žívať slobodu lásky. V snúbeneckej
láske sa zaoberám otázkami volby
budúceho manžela, manželky,
vyjadrujem sa k bozkom a doty
kom, či sú, alebo nie sú hriechom,
prípadne, čo si môžu snúbenci
dovoliť. Posledná kapitola je
o manželskej láske, o výlučnosti
a nerozlučiteľnosti sviatosti man
želstva.
V knihe je použitých mnoho
prirovnaní a skutočných príbehov,
ktoré mi ľudia odovzdali v listoch
a osobných rozhovoroch. Nád
herným osobným zážitkom bolo,
keď mi hľadajúci, nepokrstení
mladí ľudia ďakovali za toto bo
hatstvo poznania o kráse a dôstoj
nosti sexuality človeka prežívanej
v čistej láske.
ä Čo by ste odkázali čitateľom

Slova?
Rád chodievam, pokiaľ mi to
čas dovolí, na stretnutia grécko
katolíckej mládeže. Cítim velkú
zodpovednosť za talenty, ktoré mi
Boh zveril pre dobro ľudstva.
Slovami dievčaťa, ktoré vo
vzťahu s chlapcami zažilo silné
zranenie a teraz má nádherný
vzťah, vám prajem, „aby ste nikdy
neprestali hľadať ničím a nikým nezakalenú lásku“. Ako váš priateľ a du
chovný otec vám vyprosujem odvahu
a silu žiť pravdu v láske.
&> Za rozhovor ďakuje
Mgr. Adriana Rokytová.
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Wtcov púšte
Opohostinnosti
Raz prišli traja bratia navštíviť starca v skíte
a jeden mu povedal: ,Abba, naučil som sa na
spamäť Staiý aj Nový zákon.“ Starec mu odvetil:
„Zaplnil si vzduch slovami.“ Druhý mu povedal:
„Prepísal som vlastnoručne Starý aj Nový
zákon.“ On riekol: „Zaplnil si policu rukopismi.“
Vtedy tretí povedal: „Tráva mi rastie v komíne. “
A starec odvetil: „Odohnal si pohostinnosť.“
Dvaja bratia išli k iste'mu starcovi. Ten mal
vo zvyku nejesť každý deň, ale keď ich uvidel,
s radosťou ich prijal a povedal: „Pôst má svoju
vlastnú odmenu. Ale ten, kto je kvôli láske, spím
dve prikázania: opúšťa svoju vôľu a občerstvuje
svojich bratov.“
Jeden brat prišiel pozrieť istého pustovníka
a pri odchode povedal: „Prepáč mi, abba, že
kvôli mne si nemohol zachovať svoje pravidlá.“
Pustovník odvetil: „Mojím pravidlom je privítať
ťa s pohostinnosťou a vypraviť ťa na cestu
v pokoji.“
Hovorilo sa o jednom starcovi, že býval v Sý
rii na ceste do púšte. Toto bola jeho práca: ke
dykoľvek nejaký mních prišiel z púšte, celým
srdcom ho prijal a pohostil. Jedného dňa prišiel
pustovník a on mu dal občerstvenie. Ten to však
nechcel prijať a vravel, že sa postí. Starec, napl
nený smútkom, mu povedal: „Neopovrhuj svo
jím služobníkom. Prosím ťa, neopovrhuj mnou,
ale poďme sa spolu pomodliť. Pozri sa na strom,
ktorý tu stojí. Urobíme podľa vôle toho z nás,
kto svojím kľaknutím na zem a modlitbou
spôsobí, že sa strom sklom.“ Pustovník si kľakol,
aby sa modlil, no nič sa nestalo. Potom si kľakol
Pohostinný a zaraz sa mu strom poklonil.
Poučení týmto ďakovali Bohu.
Prišli sme z Palestíny do Egypta a šli sme
pozrieť jedného z otcov. Pohostil nás a my sme
povedali: „Prečo nezachovávate pôst, keď vás
prídu pozrieť návštevníci? V Palestíne ho zacho
vávajú.“ On odpovedal: „Pôst je vždy so mnou,
ale nie vždy môžem mať pri sebe vás. Je užitočné
a potrebné postiť sa, ale vyberáme si, kedy sa
budeme postiť a kedy nie. Čo Boh prikazuje, je
dokonalá láska. Prijímam vo vás Krista, a tak
musím robiť všetko pre to, aby som vám s láskou
poslúžil. Keďvás vypravím na cestu, potom mô
žem pokračovať vo svojom pôstnom pravidle.
Synovia ženícha sa nemôžu postiť, kým je
ženích s nimi. Keď im bude vzatý, vtedy sa budú
postiť.“
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Božie dieťa
Na Vianoce roku 1392 sa v špa
nielskej dedinke M oncada stal
zázrak, na ktorý jej obyvatelia
spomínajú dodnes. Bol práve Šted
rý večer a v obydliach Moncady
ľudia dojedli slávnostnú večeru.
Pravda, nebola všade rovnaká, ale
tak v dom och boháčov, ako aj
chudobných, za štedrovečerným
stolom vládla slávnostná a tajomná
atmosféra. Do toho tajomného
ticha sa naraz rozozvučali zvony.
O znam ovali, že práve m inulo
jedenásť hodín. Ľudia spozorneli,
lebo len čo dozvučal posledný úder
zvona, rozozvučali sa zvony na
novo, aby všetkých pozvali do
chrámu na polnočnú svätú liturgiu.
Naraz sa prázdne zasnežené
ulice začali plniť ľuďmi. Vychádzali
zo svojich kaštieľov i obyčajných
chudobných chalúp a náhlili sa za
hlasom zvona. Snáď najrýchlejšie
cupotali v čerstvom snehu detské
nôžky. Nevadil im ani chlad snehu,
ani fučanie vetra, ba ani tiaž šatstva,
ktoré zahrievalo ich drobné telá.
Dospelí išli do chrámu, aby sa tak,
ako všetci bohabojní kresťania
zúčastnili na slávnostných obra

doch tejto noci. Malé deti mali však
oveľa prostejší úmysel - chceli vidieť
Ježiška, malé Jezuliatko, ako leží na
slame obklopený svojou Matkou,
svätým Jozefom, pastiermi, anjelmi
a zvieratami, ktoré v tichu betlehéma zohrievali v tú noc malé dieťa.
Zrazu malé dievčatko buchlo
svoju matku a s vystrašeným a roz
čarovaným pohľadom sa tíško pýta:
„Jasličky sú prázdne. Kde je Je
žiško?“
M atka vidiac strach i túžbu
v očiach svojej ratolesti jej ticho
odpovedala: „Po modlitbe Anjel
Pána ho pán ľarár položí do jasli
čiek. Musíš trošku počkať a byť
pekne tíško.“
Ostatní si tento dialóg ani ne
všimli. Každý čakal, až sa pán farár
vyberie zo sakrestie, aby začal svätú
liturgiu. Jeho pohľad, keď si obliekal
sviatočné rúcha, sa dotkol kríža
visiaceho na stene. Zamyslel sa. Na
jeho tvári nebolo vidieť tú túžbu
a napätie, ako na tvárach jeho
najm enších veriacich, ktorí ne
trpezlivo sedeli v prvých laviciach.
Nie že by ho netešili vianoce, ale
pre svoju až úzkostlivú svedomitosť

a šľachetnosť sa často stával centrom už ticho! Hneď po svätej liturgii kňaz
útoku zlého ducha. Ten na neho útočil položí Jezuliatko do jasličiek. Potom ho
veľmi často využívajúc jeho jemnocit na uvidíš.“
to, aby ho zneistil pri jeho povolaní.
Keď skončila svätá liturgia, kňaz
Trápila ho skutočnosť, že si nebol istý naozaj zniesol Jezuliatko a za spevu
svojou vysviackou. Nevedel, či je platná, piesne „Tichá noc“ ho uložil do pripra
lebo bol vysvätený v čase, keď Cirkev žila vených jasličiek. Dievčatko bolo skla
v ťažkých a neprehľadných pomeroch. mané. Obrátilo sa k matke a povedalo:
Vtedy na Petrovom stolci sedeli dokonca „Mami, toto nie je ten živý, krásny
dvaja pápeži. Jeho srdce krvácalo Ježiško, ktorého som predtým videla
v pochybnostiach. Veľa ráz prosil Boha nad oltárom .“ M atka kývla hlavou.
0 milosrdenstvo, o istotu. Žiadal, ba Mysľou jej prebehla myšlienka: Aké
úpenlivo žobral, aby ho dobrotivý Pán čudné nápady má toto moje dievča.
zbavil pochybností. Túžil nájsť pokoj. Inokedy bola ticho a dnes? Obrátila
Rozhodol sa, že poprosí svojho biskupa, svoju tvár k nej a povedala: „Modli sa,
aby ho znova vysvätil a tak ukončil jeho dieťa, a buď konečne ticho!“
trápenie. Práve tieto myšlienky uháňali
Aké myšlienky sa však rodili v hlave
mysľou kňaza aj v tomto čase. Zvony matky, keďjej vlastné dieťa aj pri druhej,
odbili dvanásť a kňaz s pokorným, ale i pri tretej svätej liturgii hovorilo, že vidí
nepokojným srdcom, vstúpil do sláv nádherné dieťa nad oltárom, len čo kňaz
nostne vyzdobeného Božieho domu.
premenil chlieb a víno. Slová svojej
Začala sa svätá liturgia. Z pier kňaza dcéry: „Pozri, mami, zasa je tu malý
zazneli slová, ktoré oznamovali celému Ježiško. Ó, aký je krásny. Pohybuje sa
svetu najnovšiu udalosť celého vesmíru: a usmieva sa na mňa. Mami, nevidíš?“
„Glória in excelsis Deo“ - „Sláva Bohu ju znepokojovali. Keby nepoznala svoju
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dcéru a nevidela ten zvláštny výraz v jej
dobrej vôle.“ Srdce však zúfalo volalo očiach, asi by sa nezdržala. Tak ju
k Novonarodenému, aby mu dal ten zožierali pochybnosti. Nevedela, čo si
pokoj, ktorý potrebuje. Aj v tejto chvíli má o tom myslieť. Avšak nebola sama.
bytostne sa túžil zbaviť pochybostí. Aj iní sa začali zaujímať o zvlášne slová
Nechcel dovoliť, aby jeho neistota malého dievčaťa. A to živo opisovalo
prekazila túto slávnosť, ale pomaly sväté Dieťa, aké bolo a čo robilo. Táto
a slávnostne pokračoval v svätej liturgii. správa sa skoro rozšírila po celej dedine
Pri „Svätý“ sa okolie oltára naplnilo a dopočul sa ju aj kňaz.
množstvom anjelov, ktorí spievali tento
chválospev. S velkou úctou a pokorou
kňaz vyslovil slová premenenia a poz
dvihol baránka. Chrám sa naplnil
posvätným tichom. Všetci boli ponorení
do tejto chvíle.
Naraz ticho bolo pretrhnuté tenkým
hlasom dieťaťa: „Mama, aké krásne
dieťa. Pozri hore, mama!“ Matka však
nevidela nič. Cítila sa trápne, keď dieťa
narušilo slávnostný priebeh liturgie.
Rýchlo ho umlčala a dievčatko po
slúchlo. Jeho oči však zostali upreté na
to krásne dieťa, ktoré bolo nad oltárom.
Tvár dievčaťa bola naplnená radosťou
a nadšením. Celá žiarila. Po svätom
prijímam sa to krásne tajomné dieťa nad
oltárom stratilo. Živé očká dieťaťa
zmenili lesk. Zneistelo. Túžilo vidieť
znovu to krásne žiariace dieťa. Hľadalo
ho svojím pohľadom nad oltárom
1okolo neho. Nič. Chcelo toto všetko
rozpovedať matke, ale tá ho prosila, aby
bolo ticho. Ba mierne zvýšila hlas: „Buď

Jeho pochybnosti sa vyostrili. Za
volal si teda to malé dievča a skúšal ho.
Avšak dievčatko opisovalo všetko
s takou istotou, že ani pri krížových
otázkach sa nedalo zmiasť. Jeho čierne
úprim né očká boli pre kňaza tým
najväčším dôkazom jeho pravdovrav
nosti. Jeho pochybnosti sa začali
rozptyľovať. V duchu uvažoval: „Zdá sa,
že moja vysviacka je platná!“ Ale chcel
mať istotu. Rozhodol sa vyskúšať dievča
ináč.
O
pár dní, keď slávil svätú boho
službu, ponechal jednu časticu bokom.
Nepremenil ju. A aj z liturgie ponechal
jednu premenenú časticu. Po boho
službe si zavolal malé dievča a ukázal
mu obe častice. Dievčatku sa rozžiarila
tvár a na otázku kňaza, či vidí aj teraz
Ježiška povedala: „Ó, áno! V tejto
častici je malý Ježiško, ale v druhej nie.
Ó, aký je krásny!“
Kňaz bol šťastný. Zbavil sa nielen
pochybností o pravdovravnosti malého
dievčaťa, ale aj svojej vlastnej dilemy. Už
mal istotu, že jeho vysviacka bola platná.
S úctou padol pred oltárom na kolená
a ďakoval Bohu, že vyslyšal jeho prosby
a oslobodil ho od pochybností.
Malé dievča dospelo a vstúpilo do
kláštora. Žilo sväto a v prísnom pokáni
dovtedy, kým sa znovu nestretlo so
svojím Ježiškom v nebeskom chráme.
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SLOVÁ SVÄTÉHO OTCA PREDNESENÉ
PO SLOVENSKY POČAS BEATIFIKACIE
RÍM 4. - 5. NOVEMBER 2001
A) Homília Svätého Otca - nedeľa
4. november 2001 - Nám. Sv. Petra:
2. „Syn človeka prišiel hľadať a za
chrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19, 10):
spasiteľské poslanie, zvestované Kris
tom v dnešnom čítaní z evanjelia podľa
Lukáša, hlboko poznačilo dnes blaho
rečených, biskupa Pavla Petra Gojdiča
a redemptoristu M etoda Dominika
Trčku. Obaja, v obetavej a hrdinskej
službe gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku^pkíšli tými istými trápeniam i
v dôsledku svojej vernosti evanjeliu
a Petrovmu námestníkovi, a teraz im
spoluprináleží koruna slávy.
Posilnený asketickým spôsobom
života v Ráde svätého Bažila Velkého,
Pavol Peter Gojdič, spočiatku ako biskup
prešovskej eparchie, a neskôr, ako
apoštolský administrátor Mukačeva,
usiloval sa neúnavne o realizáciu
pastoračného programu, ktorý si vytýčil:
„S pomocou Božou chcem byť otcom
sirôt, oporou chudobných a utešiteľom
trpiacich.“ Ľuďmi všeobecne považo
vaný za človeka „zlatého srdca“, pred
staviteľom vtedajšej vlády sa stal sku
točným „tŕňom v oku“. Po tom, čo
komunistický režim postavil grécko
katolícku cirkev mimo zákona, bol
zatknutý a uväznený. Tak začalo preňho
obdobie kalvárie, utrpenia, zlého za
obchádzania a ponižovania, až po smrť
vo viere Kristovi a v láske k cirkvi
a pápežovi.
Aj Metod Dominik Trčka vložil celý
svoj život do služby evanjeliu a spáse
blížnych, až po obetu vlastného života.
Ako predstavený Komunity redemptoristov v Stropkove, na východnom
Slovensku, vyvíjal horlivú misionársku
činnosť v eparchiách prešovskej, užhorodskej a križeveckej. S nástupom
komunizmu, spolu s ostatnými spolubratmi redemptoristami, bol odvezený
do koncentračného tábora. Tam, posil
nený modlitbou, s odhodlanosťou a si
lou znášal tresty a ponižovania pre
evanjelium. Jeho trápenie skončilo
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vo väznici v Leopoldove, kde po tom čo
odpustil svojim väzenským strážnikom,
podľahol vyčerpaniu a chorobám.

evangeliu, služby cirkvi a oddanosti
bratŕím.

C) Audiencia pre pútnikov, ktorí prišli
B)
Slová pred modlitbou Anjel Pánana Beatifikáciu 8 Sluhov Božích, 5. 11.
bezprostredne po slávení Eucharistie:
2001:
4. Srdečne vítam a pozdravujem slo 2. Môj srdečný pozdrav patrí predo
venských pútnikov. Osobitne pozdra všetkým vám, drahí pútnici zo Sloven
vujem prezidenta Slovenskej republiky, ska, ktorí ste s radosťou prijali blaho
pána Rudolfa Schustera. Drahí bratia rečenie Pavla Petra Gojdiča a Metoda
D om inika Trčku. V evanjeliovom
duchu a apoštolskej horlivosti svätých
Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov,
dvaja noví blahoslavení sú odzrkadle
ním lásky ku Kristovi, služby blížnemu
a vernosti Petrovmu stolcu.
Pre svoju biskupskú službu blaho
slavený Pavol Pclcr 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 Pan
ne Márii Klokočovskej, ktorej obraz sa
nachádzal v jeho rezidenčnej kaplnke.
Keď štátna moc postavila grécko
katolícku cirkev mimo zákona, blaho
slavený Gojdič bol zatknutý a uväz
nený. Mal m ožnosť dostať sa na
slobodu za cenu zrady svojej vernosti
cirkvi a pápežovi. Ostal verným, a my
si ho dnes uctievame v spoločenstve
a sestry, dnešné blahorečenie muče blahoslavených ako vzor hlbokej du
níkov, biskupa Pavla Gojdiča a kňaza chovnosti a príkladnej pastoračnej
redemptoristu Metoda Dominika Trčku, činnosti.
je pre vás radostnou udalosťou. Po
Blahoslavený Metod Dominik Trčka
vzbudzujem vás k nasledovaniu ich pôsobil ako predstavený rehoľného
príkladu viery a lásky, a zároveň vy domu v Michalovciach a apoštolský
prosujem ich ochranu pre milovaný vizitátor rehoľných sestier baziliánok
slovenský národ.
v Prešove a v Užhorode. Bol mnohými
stále viac vyhľadávaný a uznávaný ako
(česky):
duchovný vodca a iniciátor apoštol
5.
Srdečné zdravím české poutníky, ských aktivít. S nástupom komunis
kteíí se zúčastnili blahorečení Metoda tického režimu bol otec Trčka uväznený,
Dominika Trčky, moravského rodáka opakovane vypočúvaný, a odsúdený na
z Frýdlantu nad Ostravicí. Svéfuji do dvanásť rokov väzenia. V dôsledku ná
duchovní péče tohoto nového blaho- mah a trestov podstúpených vo väzení,
slavence Vás zde prítomné, i celý drahý zomrel vo svojej cele, dajúc hrdinské
český národ, s pŕáním abyste násle- svedectvo vernosti Evanjeliu, solidarity
dovali jeho hrdinského príkladu vernosti s vlastným národom, a lásky ku kresťan
ským tradíciám východného obradu.
Spracoval Miroslav Macko

Svätí mučeníci Hermyi a Stratonik m .mm
Kresťania v západnej časti Rímskej
ríše, ktorú spravoval svätý cisár Kon
štantín Veľký, požívali od vydania Mi
lánskeho ediktu z roku 313 pokoj a slo
bodu, no kresťanom vo východnej časti
Rímskej ríše, nad ktorou vládol cisár
Licínius, ešte stále hrozila mučenícka
smrť. V tom čase sa mnohí ľudia usilo
vali odhaľovať kresťanov a donášať na
nich cisárovi, aby si tak získali jeho
priazeň.
Ked raz Licínius (pravdepodobne
v roku 315) sedel na tróne a vykonával
svoj sudcovský úrad, pristúpil k nemu
jeden z vojakov a vyzradil mu, že istý
Hermyl je kresťanom. Cisár vydal roz
kaz, aby mu spomínaného muža pri
viedli a spýtal sa ho: „Povedz nám, či si
naozaj kresťan, ako sme to o tebe
počuli!“ Hermyl odpovedal: „Dobro
voľne sa priznávam nielen k tomu, že
som kresťan, ale aj k tomu, že som pred
neviditeľným Bohom vysvätený na hod
nosť diakona.“ Keďže slovo diakon zna
mená v doslovnom preklade z gréckeho
jazyka služobník, cisár mu odpovedal:
„Buďdiakonom aj našich bohov!“ Her
myl však túto ponuku rozhodne odmie
tol: „Povedal som ti, že slúžim nevidi
teľnému Bohu, nie tým vašim modlám,
ktoré sú viditeľné, no samé nič nevidia
a nechápu, čo znamená byť diakonom.“
Cisár prikázal biť Hermyla po ústach
a vrhnúť ho do väzenia.
Po troch dňoch mu povedal: „Konal
si pokánie a si ochotný priniesť obetu
bohom, aby si sa oslobodil od budúcich
trápení, alebo ťa ešte stále ovláda šia
lenstvo a chystáš si smrť?“ Hermyl mu
odpovedal: „Kráľ, už som ti to raz po
vedal. Mal by si sa uspokojiť s mojimi
slovami a viac sa ma na to nespytovať.
Mám nebeského Boha a preňho jedi
ného žijem. Som pripravený priniesť mu
seba samého na obetu a očakávam od
neho veľkú pomoc.“ Vtedy cisár prikázal
šiestim vojakom, aby Hermyla zhodili
na zem a nemilosrdne ho bili. Svätec
však trpezlivo znášal všetko utrpenie
a modlil sa k Bohu. Potom svätca znova
vrhli do väzenia, kde ho strážil istý
Stratonik - tajný kresťan a jeho priateľ.
Na druhý deň ráno si dal cisár Her
myla znova predviesť a spýtal sa ho, či
nezmenil svoje postoje. Keďže odpoveď

bola negatívna, rozhnevaný Licínius
prikázal biť ho palicami po bruchu
a napokon mu ho trhať orlími pazúrmi.
„Nech vidí,“ povedal, „svojimi očami
vlastné vnútornosti.“
Keď Stratonik zbadal utrpenie svojho
priateľa, rozplakal sa. Vtedy niektorí
z tých, čo to videli, išli za cisárom a po
vedali mu: „Väzenský strážca Stratonik
neskrýva svoju účasť na kresťanskom
blude ani svoje priateľstvo s Hermylom,
lebo nad ním narieka a plače.“ Licínius
si ho dal predviesť a spýtal sa ho: „Si
Hermylov priateľ?“ Stratonik vo vedo
mí, že je učeníkom Pravdy, rozhodol sa
povedať pravdu. Priznal sa nielen
k tomu, že je Hermylovým priateľom, ale
aj k tomu, že je kresťanom. Cisár priká
zal biť ho palicami po celom tele, až kým
sa nedostal na pokraj smrti, a napokon
obidvoch mužov vrhnúť do väzenia.
Tam sa celú noc spoločne modlili žalmy
a prosili Boha o dostatok síl.
Na druhý deň ráno sa cisár znova
spýtal Hermyla, či je ochotný priniesť
obetu bohom. On mu odpovedal: „Čo
som ti hovoril predtým, to zopakujem
aj teraz: Spaľuj ma, sekaj ma a muč ma,
ako len chceš, lebo ja som si privykol
nebáť sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu
zabiť nemôžu“ (Mt 10, 28). Mučiteľ
prikázal priviazať svätca na strom a nož
mi mu rezať telo. Uprostred krutých
múk sa Hermyl ustavične modlil: „Buď
mi Pomocníkom, Pane, môj Spasiteľ!“
Potom cisár Licínius odsúdil Hermyla
na smrť utopením v rieke Dunaj udalosti sa totiž odohrali v meste Singidunum (dnešný Belehrad v Srbsku).
Keďže ani Stratonik napriek veľkým
mukám nezapjsi^oju kresťanskú vieru,
aj on bol oc^ádený na rovnakú smrť.
Na tretí deň veriaci našli na brehu
sväté telá Hermyla i Stratonika a pocho
vali ich s úctou vo vzdialenosti približne
tri a pol kilometra od mesta Singidunum. Uložili ich do jedného hrobu,
aby všetko mali spoločné: spoločné
vyznanie Krista, spoločné väzenie,
spoločné muky, spoločné utopenie,
spoločné pochovanie, spoločnú slávu
v nebi. Na ich príhovor zmiluj sa nad
nami, Bože!
Marcel Gajdoš
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Duchovná jar pre Slovensko
bime to aj teraz, rátajúc s Vašou mod
litbou za nás.
Vstúpili sme do nového tisícročia
obohatení ovocím Jubilejného roka,
počas ktorého „rieka vody života, ktorá
stále vyteká od Božieho a Baránkovho
trónu, blahodarne zavlažila Cirkev...
Nemôžeme sa vyhnúť povinnosti byt
vďační za obdivuhodné veci, ktoré Boh
pre nás urobil“(Novo millenio ineunte).
Preto chceme porozprávať o hojnom
ovocí, aké ten rok „daroval“ nášmu
spoločenstvu, a spolu s Vami ďakovať
dobrému Otcovi.
Predovšetkým Mu ďakujeme za
Ježiša, nášho Ženícha a Pána, ktorý
svojou prítomnosťou skrášľuje našu
každodennosť: m odlitbu a prácu,
komunitný život a slávenie; a taktiež
osvecuje naše stretnutia s ľuďmi, ktorí
k nám prichádzajú. Ďakujeme Mu, že
v nás stále roznecuje živú túžbu po
stretnutí s Ním v hĺbke sŕdc, ako aj
v našej spoločnej liturgickej modlitbe,
ktorú považujeme za dôležitý „nástroj“
nášho apoštolátu z klauzúry. Venujeme
jej veľkú pozornosť a túžime, aby sa stala
pre nás aj pre iných možnosťou stret
nutia so živým, nádherným a milujúcim
Bohom.

Uprostred zimy nás Boh Otec po
zýva, aby sme prežívali jar v duši.
Prichádza s darom vtelenej Lásky, ktorá
ako jarné slnko roztápa ľady našej
ľahostajnosti, osvecuje temnoty has
núcej nádeje, „Božským teplom vysúša
zlé nálady, ktoré vyvolávajú nezriadené
vášne, osvecuje, zohrieva, dáva rásť rast
linám na zemi a v dušiach rozhojňuje
„rastlinky cností“, ktoré potom priná
šajú kvety a ovocie v£čné}zo života“ (sr.
M. Celesta Crostarosa). Áno, iba vďaka
láske môže rozkvitnúť život a svet. Ježiš
- to je jej meno. Len On má moc rozto
piť naše vnútorné ľadovcové vrchy, ktoré
nás oddeľujú od Boha a od seba navzá
jom, vrchy, s ktoiými sa cítime zle. Hľa,
vychádza zornička nádeje - Vianoce.
„Hlas môjho milého! Hľa, on pri
chádza!“ (Pies 2, 8).
Blízkosť Milého vnáša do duše jar,
jeho láska dáva rozkvitnúť životu. Snú
benica z Piesne Piesní pozná zvuk jeho
krokov a hlas, ktorý je taký odlišný od
iných hlasov. Ženích beží po horách
a vŕškoch - snáď aj po horách duše? Veď
už stojí pred naším múrom, okiencom
hľadí, cez mriežku sa díva. Pre milú
nadišiel čas pokoja a radosti. Milý stojí
za oknom...
Vianoce sú už tu. Je tu čas vytúžené
ho zasnúbenia Boha s človekom, čas
obnovenej zmluvy.
Naši milovaní rodičia a blízki, otcovia
a bratia redemptoristi, priatelia!
Modlime sa, aby Vianoce priniesli
duchovnú jar, ktorú tak očakávajú naše
rodiny, spoločenstvá a naše duše. Mod
lime sa navzájom za seba, aby sme tak,
ako Mária z Nazareta, ako naša matka
M. Celesta a mnohí svätí dovolili Bohu
prísť k nám a prebývať v nás, aby sme
z jeho prítomnosti čerpali múdrosť
v každodenných situáciách, dobrotu
a vzájomnú lásku medzi nami, pokoj
a dôveru v ťažkých chvíľach, radosť da
rujúcu sa najbližším nielen počas svia
točných dní.
Na koniec každého roka sa s vďač
ným srdcom voči Bohu aj Vám, s Vami
delíme s tým, čo pre nás znamenal. Ro20 • ja n u ár/2 0 0 2 - slovo

Z VŠETKÝCH KONČÍN ZEME

llustr. snímka:
L. Lehotský

„Daj mi Toho, ktorého
milujem,
Toho, v ktorého dúfam,
Toho, v ktorom žijem,
daruj mi to dobro,
ktoré je celým mojím
dobrom;
daj mi moju spásu,
môj pokoj,
moju pravú a večnú istotu
M. Celesta Crostarosa

V uplynulom roku Ježiš rozšíril naše
spoločenstvo o „iné národy“, povolá
vajúc dievčatá nielen z Poľska a zo
Slovenska, ale aj z Ukrajiny a Česka.
Možno, že je to ovocie roku sv. Kle
menta, ktoiýživo slávime spolu s CSsR
poznajúc tajomstvo svätosti toho, ktorý
„priviedol“ redemptoristov za Alpy
a odtiaľ do celého sveta. A možno je ich
povolanie ovocím krvi mučeníkov,
redemptoristov z Ukrajiny, Česka a Slo
venska, ktorých Svätý Otec nedávno
blahorečil. Stali sa nám veľmi blízki
zvlášť skrze prítomnosť sestier z ich
vlastí. Veríme, že vzali pod svoju
ochranu budúce kláštory v krajoch, kde
obetovali svoje životy za vieru. Naše dve
sestry sa zúčastnili v Ríme na blaho
rečení kňaza rehoľníka a mučeníka
Dominika Trčku a biskupa-mučeníka
Pavla Gojdiča, keďže práve v tom čase
boli v Taliansku, v Scale.

gréckokatolíckych sestier Pán pripravil
miesto vo Vranove nad Topľou a Kež
marok „vyhliadol“ pre sestry latinského
obradu. Vďačné pátrom redemptoris
tom za ich neoceniteľnú pomoc a dôve
rujúc v ich spoluprácu, chceli by sme čo
najskôr začať výstavbu a zaniesť spiri
tualitu matky Celesty na Slovensko.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám už po
mohli pri uskutočňovaní tých plánov,
a prosíme Vás o modlitbu za sestry, ktoré
sa pripravujú na toto dielo.
V snahe o stále hlbšie poznanie
Krista, jeho Cirkvi a našej charizmy,
v úsilí o zreteľnosť a jasnosť nášho
svedectva sa podujímame na rôzne
formy trvalej formácie. Utorky sú dňami
našich komunitných stretnutí, ktoré
vždy vedie jedna z nás. Pred generálnym
zhromaždením (v septembri 2001) sme
sa venovali témam, ktoré nám pomohli
pripraviť sa naň. Každomesačný deň
duchovnej obnovy pripravuje vždy jedna
z nás, m ajúc na zreteli konkrétne
aspekty našej spirituality, iné tradície
a učenie Cirkvi. Tému navrhuje predsta
vená alebo spoločenstvo; každá sestra
prežíva deň duchovnej obnovy indivi
duálne a koncom mesiaca sa stretávame
na spoločnom delení sa s reflexiami
NA MISIÁCH
a ich ovocím. Dôležité je pre nás tiež
Dve sestry, Mária Pierzchala a Graprežívanie novén a triduí v redemptožyna Modrala, sa v máji vydali na dlhú
ristickom duchu.
cestu do Kazachstanu, do PetropavlovV poslednom čase sa naša krostaroska, s cieľom založiť tam kláštor reziánska „knižnica“ obohatila dvomi
demptoristiek. Inaugurácia sa konala
knihami v poľštine: „Duchowošč sr.
13. mája 2001. Na budúcu jar sa k nim
Márii Celeste Crostarosa“ (preklad zo
pripoja ďalšie dve sestry z našej bielskej
španielčiny) a „Stwórz nas na nowo komunity. Chceli by sme, aby sa aj skrze
z Mariq Celeste na wielkopostnych
prítomnosť našej komunity vrátila viera,
šciežkach“.
nádej a láska na zem posvätenú utrpe
Do hĺbky Božieho slova sme v tomto
ním toľkých Kristových učeníkov.
roku zamierili na komunitných duchov
V roku 1985 Ján Pavol II. povedal,
ných cvičeniach, ktoré viedol p. K. Wons
že „mladosť je veľkým bohatstvom“.
SDS- viedol nás po ceste sv. Petra, po
Naša komunita dostala od Pána toto
ceste jeho stretnutí s Ježišom, ale aj
bohatstvo ako nezaslúžený dar a vedo
pádov, aby sme nakoniec umocnili naše
mé si toho, naše najmladšie sestry
povolanie a vyvolenie. Našu spiritualitu,
neváhali ísť sa podeliť s tým, čo dostali:
jej mariánsky rozmer, teológiu daru sme
do írska - do dublinského kláštora (sr.
si prehĺbili vďaka pátrom CSsR: S. MaMartina, sr. Alena a postulantka Mária
joranom, S. Cabalom, A. Wodkom, Z.
- na 3 roky) a do Belgicka - do Brugge
Klafkom, B. Slotom; sv. Klementa nám
(sr. Agnesa na 1 rok, sr. Jarmila na 3
priblížil p. P. Kožlak; s p. R. Hajdukom
mesiace). Sme presvedčené, že okrem
sme sa venovali téme rozlišovania
pomoci tým spoločenstvám sa samy
v spoločenstve a s vdp. J. Kiedosom obohatia skúsenosťami starších sestier.
cirkevným dejinám. V našom putovaní
nám mimoriadne pomáhajú spovedníci
NOVÉ KLÁŠTORY
CSsR a kaplán - p. S. Reczek. Všetkým
Vďaka štedrosti dobrých ľudí sme zo srdca ďakujeme!
Ako tradične na sviatok M atky
v tomto roku kúpili pozemky na dva
budúce slovenské kláštory. Pre kláštor ustavičnej pomoci sme sa pripravovali

Hodnotným darom tohto roku bolo
Zhromaždenie redemptoristiekz celého
sveta v Materdomini, čas počúvania,
delenia sa, hľadania Božej vôle, čas
bratstva a nádeje. Sestry sa navzájom
delili s radosťami a bolesťami svojich
komunít a aj my sme mohli predstaviť
naše ešte také mladé spoločenstvo.
Slová vďaky chceme vyjadriť pátrom
redemptoristom za ich srdečnú a obe
tavú službu, pátrovi generálovi a tým,
ktorí nám v tých dňoch všemožne
pomáhali. Túžime, aby naša rehoľa žila
čoraz krajšie, pripravujúc sa tak na
očakávaný deň beatifikácie našej zakla
dateľky, sr. Márie Celesty Crostarosa.
Po tomto stretnutí sa naše predsta
viteľky zdržali v Scaľe, kde sa narodila
a vyrástla naša komunita. Každý pobyt
na tomto svätom mieste je pre nás
stretnutím sa s matkou Celestou, napl
nením sa duchom lásky, aký tam žije,
a zároveň je aj potrebným a hodnotným
cvičením taliančiny. Pri spiatočnej ceste
cez Rím sa naše sestry vybrali na stret
nutie so Svätým Otcom, aby nám do
Bielska priviezli jeho požehnanie a vy
jadrili našu lásku k Cirkvi a jeho osobe.

skrze triduum - mariánske duchovné
cvičenia, ktoré si naši ľudia cenia a
početne sa ich zúčastňujú. Tento rok sa
s nami o moju lásku k Panne Márii delil
p. Z. Klafka.
RADOSTI ŽIVOTA

2. júla sa u nás konali volby. Novou
predstavenou sa stala sr. Ewa Klaczaková; vikárkou sr. Uršula; sekretárkou sr.
Kazimiera a radnými sr. Sylwia a sr.
Alena H.
Večné sľuby zložili štyri sestry: Anna
S., Helena D., Danuta B., Beata F.;
a dočasnú profesiu dve sestry: Nikoleta
B. a Ľudmila S.
K milým udalostiam, ktoré sme pre
žili, patria aj návštevy mnohých našich
blízkych, rodín, priateľov, sr. redemptoristiek (medzi nimi sr. Anety z Brugge
a sr. Gabriely z Dublina), kňazov, redemptoristov a mladých, pre ktorých sa
naše hovorne a kaplnka stávajú miestom
zamyslenia sa nad životom, často mies
tom stretnutia s Božou láskou alebo
školou modlitby. Navrhujeme im 2-3 dni
sústredenia a modlitby, podľa ich osob
ných potrieb, s ktorými sa s nami delia.
Prevažne osobu prežívajúcu dni stíšenia
a modlitby sprevádza jedna z nás. Pri
našej vrátnici nechýbajú ani biedni
a bezdomovci. Prostredníctvom nich sa
môžeme zblízka dotýkať bolestí a rados
tí blížnych, ako aj konkrétnej reality
Cirkvi.
Milovaní, vaše šťastné, osobné aj
rodinné, udalosti sa stávajú aj našou
radosťou. Vrúcnou modlitbou objí
mame to, čo vás znepokojuje a bolí, čo
prežívate v hĺbke sŕdc aj to, o čom nás
informujete: neistotu zajtrajška, roz
lúčky s blízkymi, ktorí už prešli do
večného domu Otca, choroby, udalosti
na svete aj vo vlasti. Pátrom redemp
toristom a mnohým žičlivým kňazom
ďakujeme za hojnú bratskú, duchovnú
aj materiálnu pomoc. Našim bielskim
susedom zvlášť ďakujeme za spoločnú
modlitbu a každý prejav srdečnosti.
Ďakujeme tiež za modlitby za zdravie
sr. Sylvie, ktorá sa po vážnej očnej
operácii vrátila do normálneho rytmu
života a práce.
Prežime spolu nastávajúci rok ako
čas nádeje, ktorý sklamať nemôže. Nech
je práve nádej našou sprievodkyňou
v novom roku 2002.
Vaše sestry redemptorístky
z Bielska-Bialej
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W E N IE
EDŽUGORÍ
kopcom leží dedinka Bijakoviči, z ktorej
pochádza väčšina vizionárov.
Duchovné ovzdušie vo farnosti

Medžugorská farnosť leží v bývalej
Juhoslávii v hornatej časti Hercegoviny,
neďaleko Mostaru. Patrí do nej sedem
dedín, rozložených na rovine medzi
horami. Jedna z väčších dedín, v ktorej
žijú Chorváti bola pomenovaná Medžugoije (Medzihorie).
Kresťanstvo do Bosny a Hercegoviny
priniesli františkáni okolo roku 1340.
O medžugorskej farnosti sú prvé zmien
ky už v roku 1599. Počas tureckej
nadvlády väčšina kresťanských farností
v Hercegovine zanikla. Až okolo roku
1830 tu františkáni obnovili kresťanstvo
a začali stavať kláštory.
Starý medžugorský farský kostol
pochádzal z roku 1897. Bol postavený
na mäkkej pôde a hrozilo mu zrútenie.
V našom storočí sa začalo uvažovať
22 • ja n u ár/2 0 0 2 - slovo

o novej stavbe, ku ktorej však došlo až
po druhej svetovej vojne. Nový kostol
bol postavený o 200 m ďalej; svoju
funkciu plní od roku 1969. Stavba veží
bola dokončená neskôr a ďalšie úpravy
chrámu prebiehajú dodnes.
Asi dva kilometre odtiaľ sa vypína
hora Križevac, vysoká 520 m. Na jej
vrchole vybudovali medžugorskí farníci
v roku 1933 betónový kríž, asi 14 m.
vysoký. Potrebný stavebný materiál
vyniesli lúdia na horu sami. Kríž bol
postavený pri príležitosti predpoklada
ného 1900. výročia Kristovej smrti.
Dva kilometre východne od Križevacu sa tiahne nižší kopec Cmica, na
svahu ktorého, v mieste nazývanom
Podbrdo začali mariánske zjavenia. Pod

Od konca druhej svetovej vojny
dochádza vplyvom komunistického
režim u v Juhoslávii k poklesu n á
boženského života. Výrazne sa to
prejavilo i v medžugorskej farnosti,
ktorá má okolo 3 400 obyvateľov. Ľudia,
predovšetkým mládež, prestali chodiť
do kostola. U ostatných, ktorí vytrvali,
zohral značnú úlohu tradicionalizmus.
K sviatostiam pristupovali veriaci len
zriedka, v piatok sa bežne jedlo mäso
a skutky kajúcnosti boli cudzie dokonca
aj františkánskym terciárom.
Preto bol do tejto pomerne rozsiahlej
farnosti v októbri 1980 ustanovený nový
farár Jožo Zovko, ktorý úspešne pôsobil
v predchádzajúcej farnosti. Od počiatku
svojho pôsobenia sa snažil medžugorskú farnosť duchovne pozdvihnúť.
K zjaveniu a zázrakom sa správal
farár Zovko veľmi zdržanlivo s pouká
zaním na to, že nie sú potrebné k du
chovnému životu. Hovoril, že kto má
dobrú vôľu, má k dispozícii sviatosti, sv.
omšu a modlitbu a môže teda ísť istou
cestou až k dokonalosti. Hovoril: „Načo
nejaké senzácie so zjaveniami a záz
rakmi, to nie je potrebné.,,
Až keď sám v auguste 1981 uvidel
Matku Božiu, okamžite pochopil, že ide
o pravé zjavenie. Taktiež si uvedomil, že
v tejto ťažkej dobe má pre ľudstvo
zmysel, aby sa uskutočňovali zjavenia
a zázraky, pretože to mnohých ľudí
nabáda k viere a dokonalejšiemu životu.
Stručná charakteristika vizionárov
Aj keď Matku Božiu počas zjavenia
videlo viacero ľudí, k vizionárom zara
ďujeme Ivanku, Miijanu, Vieku, Mariju,

Ivana a Jakova. Neskôr mali pravidelné
zjavenia aj Jeleňa a M ariana, avšak
s iným poslaním.
Ivanka Ivankovičová, narodená 21.6.
1966, má brata a sestru. Matka jej
zomrela v apríli 1981. Otec pracoval
v továrni v Nemecku. V domácnosti
s nimi žila babička. Ivanka počas
zjavenia navštevovala gymnázium
v Mostare. Pred začiatkom zjavenia
bola povahovo uzavretá a neodvažovala
sa verejne vystupovať.
Miijana Dragičevičová, narodená 18.
3.1965, má brata. Žila v Sarajeve a do
Bijakoviča dochádzala k babičke. Jej
otec je rentgenológ. V čase zjavení
chodila na gymnázium. Je to citlivé
dievča a z vizionárov je najviac vzde
laná.
Vieka Ivankovičová, narodená 3. 9.
1964, má sedem súrodencov. Jej otec
pracuje v továrni v Nemecku. Absol
vovalajeden ročník odevnej školy, ďalšie
štúdium na začiatku zjavení prerušila.
Povahovo je veími živá, obetavá; v zá
sadných veciach dokáže byť dôsledná.
Marija Pavlovičová, narodená 1. 4.
1965, má dve sestry a troch bratov. Jej
otec je roľník. Vyučila sa za kaderníčku
- na začiatku zjavení končila štúdium

na škole pre kaderníčky v Mostare. Od
ranného detstva prejavovala zbožnosť.
Ivan Dragičevič, narodený 25. 5.
1965, má ešte dvoch súrodencov. Jeho

otec pracuje ako roľník. Ivan je tichej
a pokojnej povahy. Na začiatku zjavení
začal študovať na gymnáziu vo Visoku
pri Sarajeve. Toto štúdium v prvom
ročníku prerušil.

ktorou sa vznášalo dievča. Zároveň
s preľaknutím ju premohol pocit nie
čoho úžasne krásneho a posvätného.
Cítila, že zjav má nebeský charakter.
Obrátila sa na M irjanu a vzrušene

vykríkla: „Pozri sa, tam je Panna
Mária!,, (V Chorvátsku sa pre Pannu
Máriu používa výraz Gospa).
Miijana, skúsenejšie a staršie dievča,
pochádzajúce z mesta, sa na okamih
pozrela na svah, ale nič nevidela. Obrá
tila sa na Ivanku a povedala: „Preskočilo
ti v hlave? Prečo by sa nám a tu zjavo
vala Panna Mária? Nekrič také hlúposti
a poď preč, lebo ťa niekto začuje
a vysmeje sa nám!,,
Dievčatá sa vrátili do Bijakoviči
a chceli o tom hovoriť s Vickou, ale tá
spala. Vrátila sa totiž z Mostaru, najedla
Začiatok zjavení
sa a tvrdo zaspala. Obe dievčatá požia
Všetko v Bijakoviči prebiehalo v po dali sestru Zdenku, aby Vieku po tom
koji. Deti a ľudia ani prinajmenšom ako sa vyspí poslala za nimi na cestu.
netušili, ako sa v budúcich dňoch zmení
Miijana a Ivanka išli opäť na cestu
život tohto kraja a že sa ich farnosť pod kopec. Medzi domami ich stretla
čoskoro stane svetoznámou.
Milka, sestra neskoršej vizionárky
Prvý deň:
Marije, a požiadala ich, aby jej pomohli
V stredu 24. júna 1981 okolo 17. zahnať ovce a kozy domov. Dedinčania
hodiny išli Ivanka a Mirjana z dediny ich totiž nechávajú počas dňa behať po
Bijakoviči do dediny Čiliči. Odrazu sa skalách, kde požierajú kríky a až večer
Ivanka pozrela na vrch Crnica, pod ich zaženú domov.
ktorým viedla cesta a zľakla sa. Vo
Všetky tri dievčatá pokračovali po
vzdialenosti asi 200 m, v mieste, kto ceste k miestu, z ktorého pred chvíľou
rému hovorili Podbrdo, uvidela nad uzrela Ivanka zjavenie. Ale keď došli na
kríkmi, ktoré rastú na vápencovej skale, križovatku, kde sa odbočuje k domom
mimoriadne veľkú príjemnú žiaru, nad Ivana a Jakova, Ivanka sa zvedavo
Jakov Čolo, narodený 6. 3. 1971, je
najm ladší z vizionárov. V čase, keď
zjavenie začalo, navštevoval základnú
školu v Medžugorí. V prvých rokoch
zjavenia mu zomreli obaja rodičia. Bol
to dobrý žiak, povahovo živší, ale
v posledných rokoch sa uzatváral do
seba a vyhýbal sa spoločnosti. Má rád
ťutbal a hudbu.
Ivanka a Vieka sú sesternice. V rov
nakom príbuzenskom vzťahu sú aj
Miqana a Jakov.
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pozrela na vrch a ustrnula. Žiarivé zjavenie tam opäť
bolo. Vzrušene vykríkla: „Pozrite sa, Panna Mária je
tam opäť!,, Tentoraz zazreli aj M irjana a Milka
nádherné ženské zjavenie s dieťaťom v náručí, ako sa
vznáša nad krovím. Všetky tri tu stáli s úžasom a bez
slov.
Po chvíli pribehla Vieka, ktorú sestra zobudila.
Videla, ako všetky tri dievčatá strnulo hľadia do svahu.
M ala dojem , že sú vyľakané a veľmi vzrušené.
Dobiehajúc volala: „Čo je, čo sa to deje? Je tam had?“
- „Nie, had nie! Je tam Panna Mária! “ volala Milka.
- „Aká Panna Mária? To nie je možné!“ vykríkla
Vieka. Pretože si myslela, že tam dievčatá naozaj vidia
hada, zhodila z nôh topánky a dala sa na útek po ceste
smerom k Ivanovmu domu. Po chvíli sa vrátila a začala
plakať. Aj keď chodila do kostola iba v nedeľu
a mnohokrát sa tam i nudila, predsa sa jej dotklo, že si
dievčatá robia žarty z Panny Márie. Myslela si, že tam
vidia zmiju a hovoria, že je to Panna Mária.
O chvíľu k nej prišiel Ivan, neskorší vizionár a jeho
starší kamarát, tiež Ivan, vyučený sústružník. Trhali
jablká a neďaleko hrali futbal. Ponúkli Vieku s jablkami,
ale tá nemala záujem. Pýtali sa jej prečo plače, a ona
im všetko rozpovedala a požiadala ich, aby dievčatám
povedali, že také žarty s Pannou Máriou sa nerobia.
Obaja chlapci tam išli a Vieka sa k nim pridala. Keď
došli všetci traja na rázcestie k dievčatám, tie im
ukazovali, kde je Panna Mária. Odrazu ju všetci uzreli,
ako sa vznáša vo veľkej žiare nad krom.

I

Matka Božia na nich zamávala rukou, ale oni
i nepochopili, že ich volá hore. O chvíľu Ivana toto
| zjavenie tak vyľakalo, že odhodil jablká a dal sa na útek.
O päť minút utiekla aj Vieka a o minútu sa zjavenie
J stratilo.
I Keď Panna Mária odišla, zostávajúce deti medzi
sebou vzrušene hovorili o tomto zážitku. Pretože pri
■zjavení okrem strachu prežívali niečo mimoriadne
krásne a povznášajúce, čo sa nedalo prirodzene
vysvetliť, došli k názoru, že to musela byť Panna Mária,
ktorá ako veľmi neurčito vedeli, sa niekedy zjavuje.
Potom sa rozišli do svojich domovov a tam nadšene
opísali svoj zážitok. Ľudia sa zbiehali, pýtali sa, ale
mnohí tomu nechceli veriť. „Prečo by sa tu a týmto
deťom zjavovala Panna Mária?“ vraveli. Ale deti ešte
viac tvrdili, že to bola Panna Mária.
Keď ľudia videli neústupčivosť detí, prišli k záveru,
že deti museli niečo vidieť. Avšak napadlo im, či
Mirjana nepriniesla zo Sarajeva drogy a či nemali
halucinácie, ale nikto z detí sa k niečomu takému
nepriznal. M arija, neskoršia vizionárka, im tiež
nechcela veriť, smiala sa a hovorila, že asi videli
lietajúci tanier. Vizionári išli neskoro spať, ale nemohli
po tomto zvláštnom zážitku zaspať. V noci sa budili
a čakali na svitanie.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Spracoval: Juraj Gradoš
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Z jjiv e n ÍA P á rt*

S to jíš p r e d ik o n o u Z ja v e n ia P á n a . M á š čas p r e d ňou
p o b u d n ú ť v n em o m tic h u ? Či tvojou h lavou víria nespočetné
m yšlienky, dojm y, obrazy vonkajšieho viditeľného sve ta 1? Veľmi
sa p o n á h ľa š?
Postoj! B o h ti dnes p re d sta v u je svojho jed in é h o Syn a : „Toto
je m ôj m ilo va n ý S yn , v kto ro m m á m za ľú b en ie“ (M t 3,17).
Veľa sa hovorí o S vä to m Písm e, o B ib lii, M o žn o sti dozve
d ie ť sa čo n a jvia c o K risto vi je veľa. Sv. H ie ro n y m hovorí:
„Kto nepozná S v ä té Písm o, nepozná K rista. “
P red tvo jím zra ko m je v ikone opísané je d n o stre tn u tie Troj
jed in é h o B o h a s človekom . K J á n o v i p rich á d za lo m noho ľudí,
v yzn á va li sa z hriechov a n a zn a k p o k á n ia ich J á n krstil.
Do zá stu p u sa p o sta v il aj J e ž iš bez hriechu. J á n a dostal
do rozpakov a p o ve d a l m u: „Len to nechaj, lebo sa p a trí, aby
sm e s p ln ili všetko, čo je sp ra vo d liv é“ (M t 3,15).
J á n p o k rstil Ježiša. O n vystupuje z Jo rd á n u a nebeský Otec
ho p r e d s ta v u je sv e tu . Toto je m ôj S y n a o d k ry je aj svoj
n a jv n ú to rn e jší cit k n em u a svoju p o d sta tu - lá sku - „mám
v ňom za ľú b en ie .“
Ľ u d ia sa s tre tá v a jú a n a v zá jo m si p r e d s ta v u jú svojich
b líz k y c h - o k r u h p r ia te ľo v a z n á m y c h sa ro zširu je a na
i n te n z ite n a b e r á a j ľ u d s k á tú ž b a p o z n a ť d ô v e r n e jš ie ,
o d h a ľo va ť reakcie a postoje, d o stá v a ť sa do p ria zn e ... Z je d 
ného krá tk eh o stre tn u tia sa toho m álo dozvieš, iba a k to, akým
je ten človek na p r v ý p o h ľa d - je h o vonkajšok - pekn ý, možnože zdvorilý, vk u sn e oblečený, viac nič. A j letm ý p o h ľa d na
ik o n u n á m n ič nepovie o K risto v i, ib a a k v yvo lá reflexiu
z a h ŕň a jú c u vonkajšie ťahy štetcom a v d u c h u si poviem e iba
toľko, j e p e k n á “či „ za u jím a vá “ alebo „čo vlastne zn á zo rň u je“.
M o h li by sm e v tejto ch víli p a ra frá zo v a ť aj slová sv. Hieron y m a - kto nepozná S vä té P ísm o nepozná K rista, nepozná
ikonu, nevie v stú p iť a zú č a stn iť sa udalosti, nevie sa rozprávať
p re d ikonou s K ristom .
Ik o n a ťa m ôže očariť svojou krásou, lín ia m i, harm óniou
farieb, nezvyčajnosťou, ale je to veľm i m álo, k eď ostaneš iba
p r i tom p rv o m p o h ľa d e . P o zn á v a n ie a v zá jo m n ý rozhovor
J e žiša a teba začne ib a vtedy, k e ď otvoríš S v ä té P ísm o a budeš
č íta ť pozorne, ta k ako ťa p o zýv a d ia ko n p r i svätej liturgii.
B ožie slovo je n e u h a sín a jú c im svetlom rozsvieteným v našich
s r d c ia c h , a b y s m e v id e li a p o z n a li J e ž iš a . O tv á ra náš
d u c h o v n ý z r a k k c h á p a n iu ra d o stn e j zv e sti, aj tej, ktorú
ik o n o p is e c n a p ís a l h a r m ó n io u fa r ie b , lín i a m i p o stá v
a scenérií, aby sm e vo všetkom zm ý šľa li a ko n a li tak, ako sa
to páči K ristovi.
J o ze f Gača

Padla mi do oka pred dvoma rokmi
na detskej svätej omši. Malá, odvážna,
ako sa hovorí, „stará m ú d ra.“ Jej
odpovede na otázky bývalého pána
kaplána Lenčiša takmer vždy „sedeli.“
Kým niektoré deti obsadzovali miesta
viac vzadu, M arcelka sedela vždy
nebojácne vpredu. Bolo úžasné počúvať
deti, ako sa snažia formulovať vety
v odpovediach či otázkach, žasnúť nad
ich detskou úprimnosťou a uvoľnenos
ťou. My, dospelí, sme m nohokrát
odchádzali z liturgie nielen dobre
naladení, ale v mnohom poučení. Veď
koľkí možno nevieme naspamäť „desa
toro“ či „pätoro“ a čo všetko sa ukrýva
v takom jednom Božom prikázaní!
V duchu som si pomyslela, ako by sa
nám, dospelým, zišli hodiny nábožen
stva.
Za dva roky povyrástla aj Marcelka
a v tom to školskom roku sa bude
pripravovať na prvé prijatie Pána Ježiša
do svojho srdiečka. Nedalo mi, aby som
ju pred prázdninami neoslovila. Ne
mýlila som sa! Niečo vo vnútri mi
napovedalo, že v nej vidím...

Zistila som, že je dobrý jedák
a ochotne spapá, čo jej ponúknete. Rada
číta slovenské rozprávky a od babky
knihu „Pán Ježiš ťa miluje! “ Páčia sa jej
dospelí, ktorí neklamú, čo si nemyslí
o politikoch a ako krásne detsky vysvet-
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lila: „Nie je to viac-menej môj názor, ale
to, že sa hádajú, to je už môj názor.“
Možno preto, že bývajú deviati v dvoj
izbovom byte, chcela by, keď bude veľká,
vlastný byt. Svojim deťom by dala viac
voľna, nechce, aby sa bifľovali. Jej dcéra
bude učitelka, ale dobrá, čo vie vysvetliť.
Muža chce trochu bohatého, aby si
mohli dovoliť byt a zariadenie (?!)
Nepáčia sa jej rozvedené rodiny a koľko
len učiteliek je rozvedených a nešťast
ných. Svojich rodičov veľmi miluje.
Ocko výborne varí, mamka pre všetkých
ušije, keď príde večer z práce. Aj šaty na

KEBY SflM MflflLA Žlí ZNBVA
Prednedávnom sa ma ktosi opýtal, či
by som žila inak, keby som sa znova
narodila. V tej chvíli som povedala, že
nie, ale potom som o tom premýšľala
a...
Keby som mohla žiť znova, menej by
som hovorila a viac počúvala.
Neodmietla by som pozvať priateľov
na večeru, hoci mám na koberci velkú
škvrnu a vyblednutú pohovku.
Jedla by som obložené chlebíky
v dobre zariadenom salóniku a oveľa

menej by som sa znepokojovala pre
sadze z horiaceho kozuba.
Našla by som si čas počúvať dedka,
keď spomína na roky svojej mladosti.
Nikdy by som už nechcela, aby boli
okná v aute v lete zatvorené len preto,
že mám práve čerstvú vodovú ondu
láciu.
Nikdy by som nenechala roztopiť
sviečku v tvare ruže, zabudnutú niekde
v komore. Sama by som ju roztopila
tým, že by som ju zapálila.
Váľala by som sa s deťmi na lúke
a nedbala by som na zelené škvrny po
tráve.
Plakala a smiala by som sa menej
pri televízii a viac pri sledovaní
života.
Viac by som sa delila s man
želom o zodpovednosť.
Keby som ochorela, ostala by
som v posteli a nešla by som
do práce s horúčkou. Svet sa
predsa nezastaví, keď tam
nebudem.

prijímanie jej ušije, ale nechce také
„preparádené.“ Do kostola chodia na
rodinné sväté liturgie s ockom...
Po poslednej návšteve u nás sa ma
Marcelka spýtala: „Vy nemáte muža?“
Až vtedy som pochopila, že termíny
stretnutia, ktoré vyhovujú mne, keď som
sama doma, nevyhovujú Marcelke. Cez
prázdniny sme sa stretli a bola aj
príležitosť predstaviť jej môjho manžela.
Myslím, že bola spokojná. Stihla mi
vyrozprávať, ako bolo v tábore a ešte
veľa vecí.
Opäť prišiel školský čas a v našom
chráme znovu začínajú v stredu detské
sväté liturgie, na ktoré sa teším. Chcem
opäť cítiť, ako Pánu Ježišovi vždy o čosi
viac „zmäkne“ jeho láskyplné Srdce, keď
uvidí svojich maličkých prichádzať. Na
nás dospelých sa tento druh lásky
prenáša. Vás rodičia v mene Centra
šťastnej rodiny povzbudzujeme k pravi
delným návštevám detských liturgií so
svojimi deťmi. Rozvíjajte ich detské
poklady spolu s Ježišom . Je to tá
najcennejšia devíza.
Katarína Vašková
Aj keby som nevedela, kedy sa skončí
deväť mesiacov ťarchavosti, radovala by
som sa z každej chvíle, lebo by som
vedela, že pod srdcom mi žije niečo
úžasné a že to je jedinečná príležitosť
spolupracovať s Bohom na uskutočňo
vaní zázraku.
Svojmu synčekovi, ktoiý ma radostne
bozkáva, by som nikdy nepovedala:
„Dosť už, dosť. To stačí. Choď sa umyť,
večera je už na stole.“
Hovorila by som mu čo najčastejšie:
„Mám ťa rada.“ A čo najmenej: „Je mi
ľúto...“ a predovšetkým, keby som
mohla začať všetko znova, využila by
som každú chvíľu... Brala by som ho
takého, aký je... Prežívala by som s ním
všetko, čo prežíva on... A nedala by som
ho ani za svet.
Každá chvíľa, ktorú ti Boh dáva, je
nesmierny poklad. Nepremárni ho.
Nenaháňaj stále ktovie aký zajtrajšok.
“Ži lepšie, ako môžeš, mysli lepšie, ako
môžeš, a vydaj zo seba to najlepšie už
dnes. Lebo dnešok sa čoskoro zmení na
zajtrajšok a zajtrajšok sa čoskoro zmení
na večnosť. ”
(A. P. Gouthey)
Spracované podľa knihy
Bruno Ferrero: Spev svrčka
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íe je dobré byť
samému 66
(Gn 2,18).
o r í S v ä té písm o
d a n í živo tn é h o p a r tn e r a .
„Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej
cenaje nad perly“ (Prís 31,10). „Zdatná
žena oblažuje muža, takže v pokoji
prežíva roky života. Dobrá žena je dobrý
podiel dedičný, muž ju dostane ako
odmenu za dobré skutky“ ( S t2 6 ,2-3).
Podľa Božieho plánu je muž ten,
ktorý si hľadá ženu, uchádza sa o jej
priazeň, dobýva jej srdce.
„Si zatvorenou záhradou, sestrička
moja, nevesta, si zatvorenou záhradou,
zapečatenou studienkou. Tvoje výhonky
- to rajský sad granátovníkov s ute
šeným ovocím, s cyprusmi a nardami.
Vstaň, vetrík severný! Zdvihni sa, vánok
od juhu! Prevejte moju záhradu! Nech
sajej vôňa roznáša...! Ó, kebyprišiel môj
milý do svojej záhrady a kebypožívaljej
znamenité ovocie !“(Pies 4,12-13.16).
Žena je pasívnejšia, reaguje na
ponuku muža. Prijme ju alebo od
mietne. Je ako uzatvorená záhrada,
ktorá šíri svoju vôňu. Táto vôňa ak je
autentická, čistá, panenská má moc
prilákať muža, ktorý bude hodný vstúpiť
do nej a jesť jej vynikajúce ovocie.
Záhrada, ktorá pozná hodnotu svojho
ovocia sa neotvorí len tak pre hocikoho,
chráni si svoje ovocie pre toho jediného.
Voda a vánok sú v Božom slove
symbolmi Svätého Ducha a z posle
dného citátu vyplýva, že on má moc
priviesť muža k tej pravej žene a žene
pomôcť spoznať toho jediného. On je
ten, ktorý ťa chce viesť pri hľadaní
životného partnera. Možno ti ešte nikdy

nenapadlo, že by ti mohlo Sväté písmo
pomôcť v tejto veci. Kto je najkompe
tentnejší hovoriť o tejto téme? Nie práve
Boh, ktorý nás stvoril? Na jeho Slove
môžeš s dôverou postaviť svoj život.
A v ňom môžeš nájsť i vedenie pre túto
oblasť tvojho života. Pod sa s nami
ponoriť do Božieho Slova a objavovať
tajomstvá Božieho plánu pre teba i pre
mňa cez príbehy dvoch biblických párov
Izáka s Rebekou a Tobiáša so Sárou.
Abrahám už ako starec pokročilého
veku poveril správcu svojho domu, aby
našiel ženu pre jeho syna Izáka. Okrem
iného mu povedal: „...žepre môjho syna
nevyberieš ženu z kanaánskych dcér,
medziktorými bývam. Ale pôjdeš do mojej
vlasti a k mojim príbuzným vybraťženu
pre môjho syna Izáka“ (Gn 24,3-4).
Tu je prvá dôležitá informácia pre
teba a tvoj budúci vzťah. Abrahám ne
chcel pre svojho syna cudzinku, nechcel,
aby nevesta pre jeho syna bola pohan
kou. Ak si kresťan, ak si dal svoj život
Ježišovi a myslíš to so svojím učeníctvom vážne, nehľadaj si partnera/ku
medzi neveriacimi. Chod ku „svojim prí
buzným“, hľadaj v rodine veriacich,
v Božej rodine. Ušetríš si tak mnoho
trápenia a sklamaní. Ak sa partner
neobráti do svadby, v manželstve to
bude veľmi ťažké a nemusí sa to ani
podariť. V liste Korinťanom sv. Pavol
hovorí: „Vari vieš, žena, či zachrániš
muža ? Alebo vieš, muž, či zachrániš
ženu? (1 Kor 7 ,16). A čo tí, čo už žijú
v manželstve s neveriacim človekom? Aj
na túto otázku má Božie slovo odpoveď.
V Petrovom liste sa píše: „...aby aj tých,
čo neveria slovu, bez slova získal život
ich žien, keď uvidia váš čistý život
v bázni“ (1 Pt 3,1 -2). Vášho neveriaceho
partnera získa pre Ježiša váš čistý život
v Božej prítomnosti. Nie je to všakvôbec
jednoduché. Vyžaduje si to veľa úsilia,
lásky, trpezlivosti a modlitieb. Niekedy
sa ovocie celého snaženia dostaví až po
rokoch.
„ VeďPán, Boh neba a zeme, ktorý ma
viedol... pošle pred tebou svojho anjela,
aby si odtiaľ priviedol môjmu synovi
ženu“ (porov. Gn 24, 7), takto uisťuje
Abrahám svojho sluhu. Boh chce byť
v tvojom hľadaní s tebou, chce ťa viesť,
pošle pred tebou svojho anjela.
„Nato sluha zobral z tiav svojho
pána... a rozličné drahocennosti...
a išiel... Večer, v čase, keďsa vychádzalo
napájať, nechal svoje ťavy oddychovať
vonku pred mestom pri studni s vodou

a hovoril: „Pane, Bože Abraháma,
m ôjho pána! D aj m i dnes šíastie
a preukáž láskavosť môjmu pánovi
Abrahámovi! Hla, stojím pri vodnom
pram eni a dcéry ľudí tohto m esta
prichádzajú naberať vodu! Nech deva,
ktorej poviem: «Nachýľsvoj džbán, aby
som sa napil!» a ona povie: «Napi sa
a napojím aj tvoje ťavy,» bude tá, ktorú
si určil svojmu služobníkovi Izákovi,... “
(porov. Gn 24,10-14). Správca Abrahámovho domu urobil jednu veľmi dôle
žitú vec. Odovzdal svoje hľadanie Bohu,
prosil ho o vedenie, aby mu On ukázal
ženu, ktorú vybral pre Izáka. Všimni si
podľa čoho ju chcel rozlíšiť. Prosil Boha
o znamenie, ktoré malo odhaliť srdce
dievčaťa. Lebo dievča, ktoré ochotne

ustále Bohu, budeš čakať na jeho slovo,
dokážeš sa stíšiť v jeho prítomnosti
a počúvať.
Neskôr Rebeka priviedla Abrahámovho sluhu do rodičovského domu, kde
on porozprával jej rodine, aký je cieľjeho
cesty, ako postupoval pri hľadaní a ako
Boh odpovedal na jeho modlitby. Nato
brat (Lában) a otec Rebeky (Batuel)
povedali toto: „OdPána vyšla táto vec.
M y ti nemôžeme povedať ani áno, ani
nie. Pozri, Rebeka je pred tebou, vezmi
ju a choď! Nech sa stane ženou syna
tvojho pána, ako hovoril Pán!“ (Gn 24,
50-51). Táto časť hovorí o ďalšej dôleži
tej skutočnosti. Lában a Betuel videli
v celej veci Boží zámer a nemali nič proti
tomu, aby sa naplnilo to, čo vzišlo od

llustr, snímka:
archív redakcie
napojí unaveného pocestného i jeho Pána. Aj pre teba je dôležité vedieť, že
ťavy, má určite dobré srdce, je citlivé, ľudia, ktorí ťa dobre poznajú a majú
starostlivé, láskavé, obetavé a ochotné... Božiu múdrosť, vnímajú v tvojom vzťa
„Ešte ani nedokončĽ reč a už prichá hu Božiu ruku, cítia, že to je skutočné
dzala s džbánom na pleciach Rebeka... požehnanie pre teba i tvoje okolie. Preto
Sluha jej bežal v ústrety a povedal: ber vážne názory svojich rodičov, du
«Dajže sa m i napiť trochu vody zo chovných vodcov, priateľov... Poraď sa
svojho džbána!» Ona odvetila: «Napi s ľuďmi, ktorým dôveruješ a vieš o nich,
sa, pane!» ...A keďho napojila, dodala: že sa na realitu pozerajú Božím spô
«Aj tvojim ťavám naberiem vody, nech sobom.
A čo myslíš, bol Izák spokojný s tým,
sa napijú!» ...mužju mlčky pozoroval,
aby zvedel, či Pán dájeho ceste šťastný ako sa Boh oňho postaral? Bol spokojný
výsledok alebo nie“ (porov. G n 2 4 ,15- so ženou, ktorú mu vybral? Prečítaj si
21). Tento muž bedlivo sledoval, ako záver tohto príbehu v knihe Genezis 24,
Boh vypočul jeho modlitbu, pozorne sa 58-67. A skús si na základe tohto prí
díval, aby zachytil jeho skutky, jeho reč. behu, ktorý sme teraz spolu čítali, odpo
Chcel mať istotu, že ho vedie Boh. Toto vedať na jednu otázku: „Mám niekedy
potrebuješ aj ty. Istotu, že tú alebo toho strach, že sa Boh o mňa nepostará, ale
ti dáva Pán. Vedomie, že tvoje m an bo že mi vyberie niekoho, koho ja nebu
želstvo povstalo z Božej vôle a nie je dem chcieť?
založené len na ľudských túžbach, ťa
(pokračovanie v budúcom čísle)
podrží po celý život. Túto istotu získaš,
Zuzana Samecká
len ak budeš celú vec predkladať ne
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Aj pre mňa, človeka, ktorý sa nevedel
zastaviť. Bol som stále uponáhľaný
a stresovaný.
Do svojej päťdesiatky som stihol dva
infarkty a tri škaredé havárie, z ktorých
som ako zázrakom, vyviazol. Lekári
hovorili, že som sa druhýkrát narodil.
Dajte na seba pozor! Aleja som sa stále
len kdesi ponáhľal, chcel som dokázať,
že ešte to zvládnem, že ešte na to mám.
Až teraz sa to všetko zmenilo. Po
odhalím vám trošku zo svojho súkro
mia. Keď sa vám darí v živote, Boh je
ďaleko. Nezaujímame sa o neho. Na
priek haváriam a infarkte, takým váž
nym varovaniam, som sa nezamýšľal
nad zmyslom života.
Pracoval som v podniku ako hlavný
programátor. Manželka učí na strednej
škole a dve dcérky tohto roku budú
maturovať.
Prišlo to nečakane. Podnik, v ktorom
pracujem, sa dostal do problémov
a začalo sa hromadné prepúšťanie.
Medzi prvými na zozname prepuste
ných som sa ocitol aj ja. Viete, aká
horkosť sa vo mne nahromadila? Bol
som na pokraji nervového zrútenia.
Zlosť a znechutenie vsiakli do môjho
srdca. Nie, nikdy vám neodpustím. Tak
som sa rozišiel s vedením podniku. Keď
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som sa ocitol na psychiatrickom odde
lení, až vtedy som si uvedomil vážnosť
situácie, v ktorej sa nachádzam. Lekár,
veriaci psychiater, mi poradil: „My vám
dáme lieky, ale vy potrebujete vyjsť zo
svojho problému. Potrebujete dať ten
problém, ktorý nosíte vo svojom vnútri,
ukrižovanému Kristovi. Je tu riešenie:
svätá spoveď, odpustenie, tak ako Ježiš
odpustil a požehnávať tých ľudí, ktorí
vám ublížili.“
Lekárovi som sa priznal, že som
veriaci. Chodím do chrám u každú
nedeľu a dvakrát do roka na spoveď.
Lekár sa trochu zamyslel a povedal:
„Viete, na Štedrý večer v chráme pekne
spievame: «S nami Boh, čujte všetky
národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!»
Ak máme Boha, čo nám viac treba?
Lebo na tento svet Boh nám prináša
viac dokonalý pokoj a jeho meno: Anjel
Veľkej rady. On je zázračný radca, Boh
mocný, Vládca, knieža pokoja, Otec
budúceho veku, lebo s nami Boh.»
Skúste denne nad týmito slovami
rozmýšľať, pustite ich do svojho srdca a
cez tieto slová sa pozerajte na udalosti
každodenného života.“
Poďakoval som sa lekárovi za rady.
Jeho slová mi stále vŕtali v hlave. Možno
má pravdu.

Po prepustení do domáceho liečenia
som zistil že v deň, keď som nenadával,
cítil som sa omnoho lepšie. V jednu
novembrovú nedeľu, keď prišla man
želka z cerkvi, povedala, že kňaz vyhlásil
trojdňovú duchovnú obnovu pred Via
nocami. „Ja som sa už s dcérami pri
hlásila, nešiel by si aj ty s nami? Azda
by ti to pomohlo.“ Po dlhšom uvažovaní
som súhlasil.
Duchovná obnova sa začala v piatok
popoludní. Slová, ktoré hovoril kňaz, sa
mi hlboko vryli do duše. Akoby hovoril
o mne a len pre mňa. Začal som si
uvedomovať prečo nepočúvam Boha,
nepočúvam ľudí okolo seba. Je tu
prekážka, ktorú nosím vo svojom srdci:
„Neodpustenie a sebaľútosť. Betlehemčania boli blízko pri betlehemskom
Dieťati. Ale tým, že odmietli Jozefa
a Máriu prijať do svojich domovov,
nestretli sa ani s Božím Synom. Veľkňazi
a zákonníci vedeli, kde sa má Mesiáš
narodiť, ale boli spokojní s tým, že to
vedia. Nešli s mudrcami do Betlehemu
sa pokloniť narodenému Mesiášovi.
A preto o niekoľko rokov hovoria Spasi
teľovi: „Hoden je smrti! A odsúdia ho
na ukrižovanie.“
Pozrime sa na pastierov, ktorí v noč
nú hodinu idú hľadať toho, o ktorom im

zvestovali anjeli: „Dnes sa vám narodil
Spasiteľ.“ Ponáhľajú sa, aby zakúsili
Božiu blízkosť, nahmatali Boha a roz
právali každému, čo videli a počuli.
Mudrci vidia Božie znamenie hviezdu. Zaradovali sa veľkou radosťou.
Klaňajú sa Dieťaťu, dávajú mu svoje
dary, ale vracajú sa do svojej krajiny inou
cestou.
Kňaz nám dal otázku: „Kde sa ja
nachádzam v tomto biblickom príbehu?
Každý z nás sa počas rozhovoru našiel
a rozpovedal svoj príbeh. Máme veľa
informácií, ale podstatné veci
nevidíme. Prečo? Lebo
nevidíme srdcom. Cesta
k zmene sa začína
v každom z nás.
Chceš zmeniť
svoje okolie?
Zmeň najprv
seba samé
ho. Začni
od seba.
Dovoľ, aby
sa Kristus
zmocnil
tvojho živo
ta. Uver, že
potrebuješ
Ježiša do
svojho ži
vota. Tak
ako pastieri,
mudrci, Simeon, Anna, Jo
zef a Mária. Potre
buješ Ježiša, lebo
máš minulosť a len On
môže vstúpiť do obdobia
tvojich hriechov, ktoré si
urobil, a priniesť ti odpus
tenie, očistiť ťa a dať ti nový začiatok.
Potrebuješ Ježiša ako svojho osobného
priateľa, ktorý o tebe všetko vie. Napriek
tomu ti verí a miluje ťa.
Lebo Ježiš sa nepozerá aký si teraz,
ale na to, aký budeš, keď ťa on premení.
Uver, že v Ježišových rukách je tvoja
budúcnosť. „Vedja poznám zámer, ktorý
má s nami“- hovorí Pán. „Sú to my
šlienky pokoja a nie súženia. Dám vám
budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku
mne, vyslyším vás“ (Jer 29, ľ 1-12).
Záver duchovnej obnovy bol nád
herný. Po svätej spovedi, ako mýtnik
Zachej sme zišli zo stromu svojich
hriechov, aby sme prijali Ježiša do
svojich sŕdc.

Kňaz, nás vyzval, aby sme vystúpili
z lavíc a urobili prvý krok k prijatiu
Ježiša. Nahlas sme vyznali, že chceme,
aby Ježiš bol Pánom a Spasiteľom
nášho života. Na záver každý z nás
dostal požehnanie, aby sme vytrvali na
novej ceste. Po požehnaní každý z nás
si otvoril Sv. písmo s otázkou: „Čo mi
chceš, Pane, povedať do môjho ďalšieho
života?“ Citát zo Sv. písma nám bol
odpoveďou. Ja som otvoril Písmo a čítal
som: „Ale anjel im povedal: nebojte sa,
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávido
vom meste narodil Spa
siteľ, Kristus Pán“ (Lk
2, 10-11).
Vďaka Ti, Pane,
že aj pre mňa pri
šli Vianoce,
pravé Viano
ce, kde som
sa stretol so
živým Ježi
šom. Po tej
to duchov
nej obnove
sa v našej
l
zmenilo.
Išiel som do
bývalého
podniku
a z mi e r i l
som sa s kaž
dým z vedenia.
Pri návšteve lekára
psychiatra som mu
poďakoval nielen za lie
ky, ale i za radu, ktorú mi
dal. Môj zdravotný stav sa mi
pomaly zlepšoval. Už mám vyhliadnuté
nové zamestnanie. Z môjho srdca sa
vytráca nervozita a zhon a do našej
rodiny vstupuje pokoj, láska a poro
zumenie. Všetci v rodine sa tešíme na
večer od 20. do 21. hodiny, kedy sa
stretávame s Ježišom v Slove Božom
a s Máriou pri tajomstvách zo svätého
ruženca. Takto každý večer M árii
a Ježišovi dávame do rúk všetci, čo nás
cez deň stretne, čím žijeme a hlavne
dávame samých seba. Skutočne platia
pre nás slová sv. Paula Rimanom: „Teda
už niet odsúdenia pre tých, čo sú
v Kristovi Ježišovi“ (Rim 8,1).
Vďaka ti, Pane, že patríme Tebe a Ty
patríš nám.
Ján Karas

SUAŠČENOMUČENÍCI - BISKUPI,
ml ZOMRELI PRE KRISTU

B iskup h m (S lezjuk)
Blahoslavený biskup Ivan (Slez
juk) sa narodil 14. januára 1896
rodine Zyvačiv
veľa
v dedinke
v oblasti Stani
slavova (dnes Ivano-Frankivsk). Po
skončení seminára bol roku 1923
vysvätený za kňaza. V apríli roku
1945 dostal z rúk vladyku Hryhorija
(Chomyšina) biskupské právomoci
pre prípad, ak by ten bol uväznený
a zároveň prijal biskupské svätenia.
No už zanedlho, 2. júna 1945, bol
biskup Ivan uväznený. Prešiel ďalší
rok, keď ho 12. júna 1946 vojenský
trib u n ál Stanislavovskej oblasti
odsúdil na 10 rokov odňatia slobody
a väzenia vo Vorkutinskom tábore,
kde bol prevezený až začiatkom roku
1950. 15. novembra 1954 bol pre
pustený a vrátil sa do Ivano-Frankivska. D ruhýkrát bol uväznený
v roku 1962 a odsúdený na 5 rokov
do táborov s prísnym režimom. Po
jeho prepustení, 30. novembra 1968,
ho KGB č asto predvolávala na
pravidelný „rozhovor“. Posledné
také predvolanie sa odohralo dva
týždne pred jeho smrťou. Po návrate
z tohto vypočúvania sa zrútil a už
viac z lôžka nevstal. Biskup Ivan
Slezjuk zomrel 2. decembra 1973
v Ivano-Frankivsku.
Stanislav Gábor
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OTEC BISKUP PAVOL JE MYSTIKOM
V posledných troch desaťročiach, myvaní je cirkev úžasne silná, regenerovaná
bratia a sestry zo Slovenska, dostali sme a slávna.
od Svätých Otcov, pápežov, veľké dary.
Všetci máme radosť z toho, že z na
Nezabudnuteľná bola chvíľa, keď sme šich mučeníkov je prvý blahoslavený
14. 2. 1969 koncelebrovali so Svätým otec biskup Gojdič, OSBM.
Otcom Pavlom VI. svätú omšu. V de
Osobitným darom a radosťou pre
jinách svätopeterského chrám u sa nás je skutočnosť, že medzi blaho
prvýkrát ozývali slovenské liturgické slavenými je aj ľudový misionár a mu
piesne. Spieval celý národ. Talianski čeník otec Metod Dominik Trčka, CSsR
kresťania také ešte nepočuli. Vtedy Pavol
Hľa, prešovské biskupstvo a košický
VI. ukázal prekrásne gesto nášm u exarchát majú osobitných patrónov!
národu. Staral sa o nás, pohostil nás Baziliáni a redemptoristi oslavujú.
a najmä nás obdaril veľkými duchov
Najväčší dobrodinci ľudstva sú svätí,
nými darmi.
ktorí v hrdinských čnostiach preukázali
Keď terajší pápež mal v roku 1996 službu človeku.
zlaté kňazské jubileum, deň pred samot
Otec biskup Gojdič výborne zodpo
nými oslavami s každým slovenským vedal týmto požiadavkám.
kňazom osobne hovoril. A to, že sme
Preto naša radosť a sláva je nevy
s ním vtedy koncelebrovali, to bol sloviteľná.
Otcovi biskupovi sám Duch Svätý dal
nečakane obdivuhodný dar.
Najbohatšie milosti a najdojímavejšie do úst pri biskupskej vysviacke jeho
okamihy však boli tie, ktoré sme získali program - heslo:
na národnej púti v Jubilejnom roku.
„Boh je láska, milujme ho.“ Svätý
Všetky tieto udalosti vysoko prevyšuje Otec Pius XI. bol ozajstným prorokom,
to, čo sa stalo 4. 1ľ. 2001 v Ríme.
keď mu podal biskupský náprsný kríž pri
Otec biskup Ján Hirka bol na blaho p rijatí na súkrom nej audiencii so
rečení pre budúcich blahoslavených slovami: „Tento kríž je iba bledým
postulátorom. Medzi obrazmi blaho symbolom všetkých tých veľkých a ťaž
rečených dal Svätý Otec na hlavné kých krížov, ktoré Pán Boh pošle na
miesto do stredu našich dvoch muče teba, syn môj, v tvojom novom poslaní
níkov.
biskupskej služby“ (Potáš M., Dar lásky,
Cítili sme, že po barbarskej noci, po Prešov 2001).
40. ročnom prenasledovaní a ponižo
Celý rad škôl, sirotincov a iné ustano
vizne dokazujú, že v jeho osobe chodil
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medzi nami milosrdný biskup. Jeho úcta
k Božskému Srdcu vyžarovala z jeho
osobnosti. Aj autor týchto riadkov
a všetci jeho blízki spolupracovníci pri
osobnom stretnutí s Otcom biskupom
cítili teplotu Božského Srdca, ktorá
z neho vyžarovala.
Sestry Anglické Panny v Prešove
každú prvú nedeľu v mesiaci boli veľmi
povzbudené, keď otec biskup Pavol
hodiny kľačal pred Eucharistiou v ich
kaplnke.
Hľa, dôkaz o tom, ako blízkosť
eucharistického Ježiša dokáže bohato
naplniť srdce človeka. Nevieme si
predstaviť autentickejší apoštolát, ako
keď otec biskup Pavol hodiny kľačiaci
pred Eucharistiou vyvoláva v ostatných
pocit, že pod spôsobom chleba - bielej
hostie sa otvorilo samotné nebo.
Tajomstvo hrdinskej lásky bolo
zahalene dokumentované v žalári.
Čo mohli prežívať väzenskí predsta
vení a strážcovia, keď cítili úžasnú moc
neočakávanej lásky a zdvorilosti od
trpiaceho biskupa?
Položme si otázku, či skutočnosť, že
po Pražskej jari nadobudnutá sloboda
Gréckokatolíckej cirkvi, nebola dôsled
kom pôsobenia veľkej lásky otca biskupa
Pavla na budúceho prezidenta Gustáva
Husáka? Vieme totiž, že otec biskup
Pavol a Dr. Gustáv Husák boli spolu
v jednej cele v žalári.
Teraz pristúpme k najťažšiemu
a tajomnému pojednaniu, či otec
biskup Pavol bol ozaj mystikom?
Poznám mons. z Ríma, ktorý
tvrdí, že v ich dokum entáciách
mimoriadne udalosti sú najťažším
problém om . Je to jednoduchá
pravda, že tajomné zjavy v živote
svätých sa písomne ťažko doku
mentujú. Čo teraz predostriem,
ponížene ponúkam rímskej komisii
svätej kongregácie blahorečenia
a dôstojném u Postulátorskému
zboru v Prešove.
V auguste 1946 naša fakulta
v Bratislave usporiadala letnú uni
verzitu v Belušských Slatinách. Bola
to taká význačná udalosť, že všetci
biskupi Slovenska aj profesori
teológie, boli prítomní. Prišiel aj otec
biskup Pavol Gojdič. On bol naj-

mlčanlivejší, najutiahnutejší medzi
biskupmi. Mal veľmi jasný pohľad. Asi
trikrát sme zbadali, že veľmi jemne
a radostne sa usmieva. Mal fialové
rukavice s monogramom Krista. Nám
bohoslovcom, šibalom, nešlo do hlavy,
že ostatní biskupi žartujú a otec biskup
Pavol je ticho.
Keď sme sa opýtali Ondreja Škrábika,
banskobystrického biskupa: „Prečo má
prešovský biskup fialové rukavice?“,
otec biskup Ondrej tajomným úsmevom
povedal: „Nám biskupom rukavice
stiahne a ukáže nám červené opuchliny
mystického pôvodu.“ - Asi tu sú pra
mene horlivej žiariacej lásky voči Bož
skému Srdcu a zahalenému Kristovi
v Eucharistii.
Na štrnásty deň od barbarskej noci
14. 4. 1950, 28. apríla začala tzv. akcia
„Prešovský sobor“. Vtedy odvliekli aj
otca biskupa Gojdiča. V tom čase, na
začiatku prenasledovania bol otec
biskup aj vo františkánskom kláštore
v Báči, ktorý vtedy slúžil ako prísny
internačný tábor. Neľudská izolácia
zamalôvala vonkajšie okná na kláštore
do modra a do čierna.

Ešte žijú takí, ktorí uňho boli na
Terajšia kancelária farského úradu
spovedi.
Spoveďje prvým darom vzkrie
bola gréckokatolíckou kaplnkou. 8. 6.
seného
Krista.
Je sviatosťou vzkriesenia.
1950 bola v Báči procesia Božieho Tela.
Aké
velké
mohli
byť milosti od spoved
Vtedy sa otec biskup Gojdič poslednýníka,
otca
biskupa.
Tu tuším v biskupovi
krát zúčastnil na verejnej bohoslužbe.
Gojdičovi
jedného
velkého mystika.
Internácia sa skončila a otca biskupa
Nekonečná
láska
Kristova
bola až hma
čakali ťažké chvíle vo väzniciach.
tateľná
v
týchto
svätých
spovediach.
V bolestnom putovaní po žalároch
N
ajkratšia
a
najefektívnejšia
cesta
stali sa aj nevysvetliteľné veci. Zarytí
k
svätosti
je
úprimná
svätá
spoveď,
ateisti, funkcionári žalárov, nechápali
nekonečnú poníženosť a láskavosť zvlášť vtedy, keď je spovedníkom otec
väzňa Pavla Petra Gojdiča. Izolácia biskup Pavol. V tieto posledné fakty '
vtedy bola dokonalá. Pre cirkevné osoby skalopevne verím. Naše sestričky fran
bolo prameňom posily, potešenia, že je tiškánky v Báči svedčia, že ich spolusestra Kasiana po dlhoročnej nádorovej
medzi nimi otec biskup Pavol.
chorobe
na konci deviatnika, ktorým sa
Istý gréckokatolícky farár, keď sa už
obrátili
na
biskupa Gojdiča, bola náhle
očakávalo uvoľnenie, prosil o povolenie,
vyliečená.
aby sa mohol ísť vyspovedať k otcovi
Autor týchto riadkov prosí o prepá
biskupovi. Veľmi ho zbili. Asi po mesiaci
čenie,
že mystické údaje sa mu nepo
amnestia naozaj prišla. Prišli k meno
darilo
dôraznejšie
dokumentovať. Mys
vanému farárovi a povedali: „Choď, ty
tické
prípady
sú
skôr
vecou viery, ako
všivavý, vyspovedať sa zo svojich
hriechov.“ Na ich velké prekvapenie rozumu a skúsenosti. V Cirkvi Kristovej
farár povedal: „Však nedávno bol u mňa mimoriadne a charizmatické zjavy vždy
otec biskup a vyspovedal ma.“ Dozor boli a sú. V tomto prípade jediný správ
covia pod vplyvom toho svedectva, ny postoj je úprimne a radostne ďakovať
prekontrolovali všetky zámky a všetky Pánu Bohu. Boh je štedrý a veľký. Boh
zabezpečovania. Všetci boli vyľakaní, tak je láska, milujme ho.
Štefan Morovics
ako žalárnik sv. Pavla v Derbe.

Liturgia je miestum stretnutia Bnha a činveka
Odpradávna človek túži po stretnutí
s Bohom. Vyhľadáva takéto okamihy.
Písmo píše o tom, že sa Boh prechádza
po Edene, kde žije aj človek Adam so
svojou ženou Evou. Až keď človek
zhrešil a do vzťahu medzi ním a Bo
hom vstúpil hriech, cíti sa nesvoj pri
tomto stretnutí. Hanbí sa za svoju
úbohosť a začína Bohu prejavovať
svoju úctu a oddanosť tým, že mu
prináša to najvzácnejšie, čo má, ako
zmiernu obetu. Z tohoto obyčajného
rituálu sa časom vyvinula celá plejáda
úkonov a postupov, nariadení a prí
kazov, ako „to Boh má rád“.
Ježiš Kristus, ako prvý velkňaz
Novej zmluvy, prináša iný ráz obety.
Dáva Bohu naozaj to najcennejšie, čo
človek má - svoj život za spásu sveta.
Tým nielen napĺňa úctu a oddanosť
človeka a Syna voči Bohu Otcovi do
dokonalosti, ale ruší všetky doteraz
platné predpisy a nariadenia. Svojou
jedinou a jedinečnou obetou ruší
všetky doterajšie a budúce obety

prinášané podľa predchádzajúcich
zvyklostí. Jeho obeta je tak nadčasová,
že sa odohráva vždy a stále, keď sa
pripomína táto udalosť.
Prvotní kresťania spolu s apoštolmi
slávili spomienku tejto Ježišovej obety
jednoduchým spôsobom - lámaním
chleba. Tento akt každodenného života
Ježiš povznáša na niečo posvätné,
tajomné a predsa tak potrebné pre život.
Urobil tak pri tajomnej Poslednej večeri,
urobil tak pred zrakom učeníkov v Emauzách a robí tak stále aj v dnešnej dobe.
Táto obeta má jediný cieľ - spásu
človeka skrze milosť samotného Boha.
Byzantská liturgia, ktorú slávime, práve
začína slovami: „Požehnaný Boh náš
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“
Tým už v svojom úvode zvelebuje Boha
za všetko, čo pre človeka vykonal
a vykoná. Po tomto zvolaní nasledujú
modlitby obvyklého počiatku ospe
vujúce Boha v troch osobách. Po
modlitbe Otče náš sa slúžiaci vyznávajú
Bohu zo svojich previnení a prosia

o zmilovanie skrze slová kajúcich
tropárov: „Zmiluj sa, Pane, nad nami
... nepamätaj na naše neprávosti, ale
aj teraz na nás láskavo zhliadni ...“
Tieto tropáre sa končia prosbou
k Bohorodičke ako záchrane kresťan
ského ľudu, o pomoc pri úsilí získať
Božie milosrdenstvo.
Juraj Gradoš
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IKONA - áno alebo nie?
Postoj k ikone sa dá chápať dvomi
slovami: ikonoklazmus a ikonodulia.
Ikonoklazmus, tak ako množstvo iných
vnútrocirkevných rozporov, začal nabe
rať na svojej intenzite vtedy, keď sa stal
ideológiou hlásanou hlavným predsta
viteľom ríše - cisárom. V roku 711 sa
vďaka vojenskému povstaniu stal cisá
rom Filippik Bardana, ale udržal sa pri
moci len dva roky. Tento cisár zmenil
celú cirkevno-politickú situáciu v ríši,
lebo bol horlivým zástancom monotheletizmu a jeho prvým krokom bolo, že
zrušil uznesenia 6. všeobecného snemu.
Následne bol monotheletizmus vyhlá
sený za jediné ortodoxné učenie v ríši.
Toto rozhodnutie vyvolalo búrlivé
reakcie aj v Ríme. Začali považovať
Bardanu za heretika a prestali mu
preukazovať pocty, ktoré preukazovali
v Ríme cisárom. Na konštantinopolský
biskupský stolec bol cisárom dosadený
Joannes, ktoiý sa stal nástrojom moci
v rukách cisára. Cisárovi však nešlo
o učenie Cirkvi, ale o moc, ktorú si
užíval plnými dúškami. Štátny poklad
trpezlivo vytváraný mnohými generá
ciami sa začal pomaly vytrácať.
Tomuto počínaniu cisára urobil ko
niec jeho prvý minister Artemios, ktorý
si po nástupe na trón zmenil meno na
Anastasios. Jeho prioritou bolo zlepše
nie finančnej situácie v ríši. Zrušil všetky
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cirkevno-politické vyhlásenia Bardanu
a znovu obnovil ortodoxné učenie. Na
základe toho došlo k zmiereniu s pápež
ským stolcom. Avšak ani jeho vláda
netrvala dlho. V roku 715 bol po vojen
skej vzbure na cisársky trón dosadený
Theodosius. Aj keď to bol slabý cisár
a netúžil po tomto povýšení, podarilo
sa mu za dva roky vlády zlepšiť vzťahy
s Bulharskom. Na cisárskom tróne však
v roku 717 vystriedal Theodosia bývalý
stratég Anatolikon Leon.
POČIATKY HNUTIA
Za vlády Leona III. došlo k rozma
chu moci ríše. Ten bol však narušovaný
vnútornými ikonoklastickými bojmi. Išlo
vlastne o funkciu a poslanie ikony
v náboženskom kulte. Ľud ikonu uctie
val a často jej pripisoval zázračnú moc.
S tým súvisela aj bohatá výzdoba chrá
mov a kláštorov. Proti tomu vystúpil ci
sár Leon III. Práve cisársky dvor sa stal
spúšťacím mechanizmom následných
veľkých sporov medzi ikonodulami
(zástanci tradičnej úcty ikon) a ikonoklastami (obrazoborcami).
Ikonoklastické hnutie si začalo raziť
svoju cestu a získavalo veľmi na popu
larite. Najviac si ho osvojili príslušníci
vojska, ale neskôr preniklo do všetkých
spoločenských vrstiev. Tento nástup

ikonoklasizmu nebol jednorazový, ale
postupný. Kým v roku 726 sa cisár
verejne postavil proti uctievaniu ikon,
ikonoklastický dekrét bol vydaný až
v roku 730. Proti týmto novotám sa
zdvihla vlna odporu v celej ríši. Najviac
nespokojnosti bolo na západe ríše.
V Grécku a na ostrovoch Egejského
mora sa obyvatelia postavili aj otvorene
proti cisárovi a za nového cisára vyhlá
sili Kozmu. Avšak pri pokuse dobyť
Konštantinopol bolo toto povstanie
potlačené.
Odpor pápežského stolca proti obrazoborectvu mal oveľa väčší dosah. Už
po prvých krokoch nového cisára pápež
Gregor II. vyslovil svoje námietky. Ne
chcel však vyvolať otvorený rozkol.
Avšak jeho nástupca Gregor III. v roku
730 po zoficiálnení obrazoborectva
v ríši jednoznačne odsudzuje obrazoborectvo aj za cenu rozkolu. K tomuto
rozhodnutiu sa pripojilo rozsiahle
povstanie v Taliansku. Následne nato
cisár roku 732 vyčlenil z rímskeho
patriarchátu rozsiahle územia a podria
dil ich jurisdikčné konštantinopolskému
patriarchovi. Proti cisárovi vystúpil aj
konštantinopolský patriarcha Germa
nos, ale cisár na jeho miesto dosadil
vikára Anastasiosa.
V tomto období vrcholili aj snahy
o formuláciu teoretického programu
obrazoborcov a takisto ikonodulská
teória. Základom sporu bol problém
východného kresťanstva, ktorý sa
častokrát objavoval v rôznych podo
bách a mal základ v hľadaní odpovede
na problém, nakolko sa možno priblížiť
k Bohu. V týchto sporoch o úctu k iko
nám sa tento problém prejavil v podobe
otázky, ako ikona umožňuje spojenie
človeka s Bohom a či je vôbec schopná
otvoriť človeku cestu k Bohu. Základom
obrazoborectva bola židovská tradícia
vychádzajúca zo Starého zákona, ktorá
zakazuje zobrazovať Boha, lebo každý
takýto výtvor bol považovaný za modlu.
Podľa chápania obrazoborcov bola
ikona modlou, ktorej sa ľudia klaňali.
Počiatky ikonodulskej teórie súvisia
s patriarchom Germániom, ktorý pou
kazoval na výchovný účinok ikony. Tá
totiž podľa ikonodulov vedie k úcte
a napodobňovaniu skutkov svätých.

Popredné miesto medzi obhajcami ikon patrí však Jánovi
z Damasku, ktorý sa postavil na čelo byzantského mníšstva.
On považoval ikonu za skutočný obraz, za odraz mimo
zemskej skutočnosti a za jej symbolické zobrazenie. Ikona
teda nie je modlou, lebo nie je druhým Bohom, o ktorom
píše Starý zákon, ale je skutočným obrazom.

Pavol Manajlo (1892-1963]
-110 rokov od narodenia

O. Pavol bol mužom modlitby, stále mal v rukách časoslov
a sv. ruženec. Ako jednoduchý, zbožný kňaz bol príkladom
veriacim i najbližším v rodine. Veriaci s dôverou prichádzali
za ním so svojimi problémami. Relaxoval v záhrade, kde vysadil
Najväčší rozkvet obrazoborectva nastal za vlády
vyše 100 ovocných stromov. Mal rád prácu s drevom. Sám si
nástupcu Leona III, Konštantína Kopronyma. Tento cisár
zhotovil nábytok do domácnosti. Rád mal prírodu.
prešiel od propagandy k činom a začal prenasledovať
O.
Pavol Manajlo pochádzal z kňazskej rodiny tak po
predstaviteľov a zástancov ikonodulie, hlavne z radov
otcovej, ako aj po matkinej strane. Narodil sa 27.1.1892 v Čeke
mníchov. Dokonca začal pripravovať koncil, ktorý by
v Maďarsku. Mal starších súrodencov Helenu a Teodora.
uzákonil ikonoklazmus ako oficiálne učenie ortodoxnej
Po absolvovaní teologických štúdií v rokoch 1914-1919
cirkvi. Na to však potreboval vypracovať fundovaný základ.
v Užhorode, uzavrel v marci 1919 sviatosť manželstva s Irenou
Ten sa zišiel v Konštantinopole roku 754. Zúčastnilo sa
Kopčayovou, dcérou gr.-kat. kňaza Antona Kopčaya. Spolu
ho viac ako 300 predstaviteľov cirkevných spoločenstiev
vychovali 7 detí: Teofilu, Irenu, Gabrielu, Nikefora, Teodora,
z celej ríše. Koncil uzákonil ikonoklazmus a zatratil
Alžbetu a Aníziu. Teofila sa stala rehoľnou sestrou baziliánkou.
všetkých prívržencov ikon.
Po atentáte na bl. biskupa Teodora Romžu, bola pri jeho smrti,
Po tomto koncile nasledovala silná vlna prenasledovania
za čo bola deportovaná na Sibír, kde prežila 9 rokov v rôznych
predstaviteľov a prívržencov ikonodulie. M nožstvo
táboroch, najdlhšie v gulagu Poťme. Dcéra Gabriela bola man
mníchov opustilo svoje kláštory a odišlo do Talianska.
želkou gr.-kat. kňaza Demetera Sčubu v Užhorode a dcéra
Alžbeta sa stala manželkou gr.-kat. kňaza Emila Ósza.
Kňazskú vysviacku prijal 23. 3. 1919 v Užhorodskej
katedrále. Pôsobil vo farnostiach Verchovina Bystrá, Nová Sed■ H
lica, Jaseňov a Lekárovce. V Lekárovciach postavil farskú
budovu. Pastoračné spolupracoval s baziliánmi, viackrát ich
pozval na sv. misie. Za horlivú kňazskú službu ho bl. biskup
Pavol Gojdič, OSBM, menoval titulámym dekanom a konzistoriálnym radcom s právami nosiť kanonické insígnie. /Porov,
Novosti, in Blahovistnik (1949) č. 7, s. 54./
V roku veľkej skúšky vedel, kde patrí a zostal verný
Gréckokatolíckej cirkvi. Už od začiatku roku 1950 ho príslušníci
ŠtB nahovárali,s aby prestúpil do pravoslávnej cirkvi a
sľubovali mu peniaze a rôzne výhody. O. Pavol s milosťou Bo
žou vždy vedel povedať nie.
V júni 1950 niekolko dní bol vyšetrovaný v prešovskej
NÁVRAT KIKONODULII
väznici. Do sústredovacieho tábora v Hlohovci ho priviezli
V roku 780 bol korunovaný za cisára ešte nedospelý 20. 9. 1950. /Porov, Denník o. Alexandra Schudicha Streda
20. septembra 1950, s. 21./ Dňa 7. 12.1950 ho spolu so
Konštantín VI. Miesto neho začala vládnuť jeho matka
spolubratmi Rokickým, Demkom a Janočkom vyšetrovali
Irena. Tá už za života svojho manžela bola na strane
príslušníci ŠtB pre návštevu pána Fedoroňka, zaťa o. Manajla.
ikonodulie. Tento jej postoj však zosilnel po nástupe na
/Porov, Denník o. Alexandra Schudicha Štvrtok 7. decembra
trón. Začala pripravovať všetky potrebné kroky k návratu
1950, s. 24,/Ďalšími miestami internácie boli Podolínec /Po
k ikonodulii. V roku 786 sa pod vedením nového patriarchu
Tarasia zišiel 7. ekumenický snem, ktorý však mohol začať
rov, Fitz, M.: Trpké roky. Spomienky gréckokatolíckeho kňaza,
Košice 1993, s. 38./a Močenok.
svoje zasadanie až nasledujúci rok. Toto omeškanie
Po roku a pol bol prepustený na slobodu. Na krátky čas sa
spôsobil odmietavý postoj obyvateľov Konštantinopolu
ubytoval v podnájme v Rimavskej Sobote u istej kalvínskej
a vojakov, ktorí boli zástancami ikonoklazmu. Koncil riešil
rodiny. V roku 1953 prišiel do Kráľovského Chlmca, kde žil
aj otázku kléru, ktorý bol vyznávačom ikonoklazmu, alebo
tiež v podnájm e a neskôr u dcéry Ireny. Zamestnal sa
bol za čias tohto hnutia svätený. Radikálni mnísi chceli
v Zberných surovinách a neskôr ako skladník v Kovoslužbe,
všetkých zbaviť kňazskej jurisdikcie. Zvíťazili však
kde pracoval do roku 1955, kedy odišiel na dôchodok. So
umiernení svetskí duchovní, ktorí brali ohľad na praktickosť
svojimi veriacimi z Lekároviec udržiaval stály kontakt
a prospešnosť tohto rozhodnutia. Najvýznamnejším
záverom koncilu bolo rozvinutie myšlienky, že ikona otvára
a potajme im slúžil sv. liturgie a vysluhoval sviatosti.
cestu k Bohu. Tento nicejský koncil jasne definoval svoj
Zomrel 9. 6. 1963 v Kráľovskom Chlmci. Pohrebné obrady
postoj k ikone.
vykonal 13. júna rím.-kat. dekan Dr. Vojtech Šuhaj. Je
pochovaný na cintoríne v Kráľovskom Chlmci.
J. Babjak
Juraj Gradoš
ROZMACH IKONOKLAZMU
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Lectio divina alebo duchovné čitaoie
Od začiatku Cirkvi patrí čítanie
Svätého písma celkom ku kresťanskej
liturgii, ktorá je v istom rozsahu de
dičkou synagogálnej liturgie. Aj dnes
ešte prichádzajú kresťania do kontaktu
so Svätým písmom predovšetkým pri
liturgii a zvlášť pri nedeľnej eucha
ristickej slávnosti.
Bohoslužba slova je rozhodujúcim
prvkom pri slávení akejkoľvek sviatosti
v Cirkvi. Nepozostáva jednoducho
z nejakého sledu čítaní, lebo si vyžaduje
súčasne aj chvíle ticha a modlitby. Táto
liturgia, zvlášť Liturgia hodín, čerpá
z Knihy Žalmov, aby pri
vádzala kresťanské
spoločenstvo
k modl i t be.
Hymny
amod-

litby sú celkom preniknuté biblickou
rečou a jej symbolikou. Je preto nepo
pierateľné, že liturgické slávenie je
zviazané s pravidelnou praxou čítania
Svätého písma. V čítaní sa „obracia
Boh so svojím slovom k svojmu ľudu“.
Lectio divina je čítanie dlhšieho
alebo kratšieho odseku Písma indi
viduálne alebo v spoločenstve, pričom
sa táto stať prijíma ako Božie slovo. Pod
vplyvom D ucha vedie k m editácii,
modlitbe a kontemplácie.
Snaha o pravidelné, dokonca každo
denné čítanie Písma zodpovedá už
rannej praxi v Cirkvi. Ako spoločná prax
je dosvedčená v 3. storočí, v ča
soch O rigena. Origenes
dbal o to, aby vo svojich
homíliách vychádzal z tex
tu Písma, ktorý bol na po
kračovanie čítaný počas
týždňa. Vtedy jestvovali
denné zhromaždenia, ktoré
slúžili na čítanie Písm a
a jeho vykladanie. Táto
prax, ktorá bola neskôr za
nechaná, však vždy nenašla
u kresťanov veľkú ozvenu.
Lectio divina je už veľmi
skoro doložená v mníšstve

ako prevažne individuálna prax. V na
šich časoch ju doporučila všetkým
klerikom, diecéznym i rehoľným kňa
zom inštrukcia Biblickej komisie, ktorú
schválil pápež Pius XII. Význam Lectio

Lectio divina j e čítanie
dlhšieho alebo kratšieho
odseku Písma individuálne
alebo v spoločenstve,
pričom sa táto sta ť
prijím a ako Božie slovo.
Pod vplyvom Ducha vedie
k meditácii, modlitbe
a kontemplácie.
divina s jeho obidvom a formami,
individuálnou a formou spoločenstva,
sa tak stal znovu aktuálnym. Ide o to,
aby bola prebúdzaná a posilňovaná
„pravá a trváca láska“ k Písmu, pôvodu
vnútorného života a apoštolskej plod
nosti. Ide aj o to, aby sa podporovalo
chápanie liturgie a aby Biblia mala za
bezpečené dôležitejšie miesto v teo
logických štúdiách i v modlitbe.
Koncilová konštitúcia Dei Verbum
(č. 25) doporučuje kňazom a rehoľ
níkom rovnako nástojčivo usilovné
čítanie Písma. Pozýva
však aj „všetkých veria
cich v Krista, aby si
častým čítaním
Svätého písma
nadobudli
«v z n e š e n é
poznani e
Ježiša

(Flp 3, 8). To je novota! Sú na to
navrhované rôzne metódy. Popri indivi
duálnom čítaní sú doporučované
biblické skupiny. Text koncilu pod
čiarkuje, že čítanie Písma musí byť
sprevádzané modlitbou, lebo ona je
súčasne odpoveďou na stretnutie s Bo
žím slovom, s ktorým sa stretávame
v Písme za pôsobenia inšpirácie Ducha.
Medzi kresťanským ľudom sa rozmohli
početné iniciatívy pre spoločné čítanie.

VAŠE OTÁZKY
NAŠE ODPOVEDE

Akn mám istntu, že nie

naozaj milujeme?

Skúsenosť (často bolestivá) ukazuje, toho, že by som si ho predstavovala ako
že v tejto oblasti nevidíme dosť jasne. svojho manžela. Spomínam si, ako
Túto knihu Nového zákona nepome Nie je ľahké byť si istý sebou a svojimi som si všimla, že je iný. Bol milší,
otvorenejší, teda lep ší ako iní, ale
noval jej autor, ale stará cirkevná tradí citmi, oprieť sa o nejaké dôkazy alebo
hmatateľné znaky. Vysvetľuje sa to nevedela som povedať prečo. Po
cia, ktorá názvom Skutky apoštolov už
skutočnosťou, že láska nie je hm ata stupne, ako sme sa stretávali, som
od polovice 2. storočia označovala spis
teľným fenoménom. Je to vec výberu. nadobudla istotu, že on je ten pravý.
pripisovaný Lukášovi, autorovi tretieho Sv. Bonaventúra hovorí: „Mierou lásky Predovšetkým som cítila veľkú vnú
evanjelia. Názov však nevystihuje obsah a jej kritériom je len láska.“
tornú slobodu. Mohla som byt úplne
knihy, lebo nerozpráva o „skutkoch“
Predsa však jestvuje niekolko „prak sama sebou, ukázať sa takou, aká som
všetkých apoštolov, ale iba o činnosti tických“ znakov (nie však úplných):
v skutočnosti bola. A pritom som ne
apoštolov Petra a Jána a najmä o mi
* Ľúbim môjho priateľa alebo je to mala pocit, že ma posudzuje. Zdá sa
sionárskej práci apoštola Pavla; pritom len pocit lásky? Veľakrát sme natolko mi, že v láske je určitá dimenzia pravdy.
uvádza aj kratšie správy o Štefanovi, ovládaní tým výnimočným pocitom, Nehľadáme, ako by sme sa pred tým
Filipovi, Barnabášovi a Jakubovi, ktorí ktorým nás zahalila láska, že strácame druhým tvárili, nevynakladáme veľké
úsilie páčiť sa mu a stoj čo stoj sa
neboli apoštolmi v užšom zmysle slova. citlivosť k tomu druhému..
* Nepýtajme sa: „Milujem ho?“, ale prispôsobiť jeho osobnosti na úkor
Spis je pokračovaním tretieho evanjelia,
na ktoré autor výslovne nadväzuje; „Som rozhodnutá milovať ho?“, pretože svojej. Keď nájdeme svoju „polovičku
obidva spisy venuje istému Teofilovi láska nie je natolko citom, ako skôr máme tiež istý pocit bezpečia, ktorý
rozhodnutím a výberom. Treba chcieť pramení vo vnútornej istote. S Fran
(porov. Sk 1, 1 s Lk 1, 3).
tiškom som sa cítila schopná založiť si
milovať.
Starokresťanská tradícia (napr.
* Napokon nezabudnime, že láska je rodinu. Napriek niektorým ťažkostiam
Antimarcinovské prológy, Irenej, Muravzťah medzi dvomi osobami. O láske s prispôsobením sa odlišnému tem
toriho kánon, Klement Alexandrijský) teda možno hovoriť len v prípade vzá peram entu som pociťovala hlboký
jednoznačne pokladá za autora Skut jomnosti, reciprocity. Najlepším pros pokoj. Táto vnútorná istota nás ne
kov Lukáša, lekára a Pavlovho spolu triedkom, ako ju overiť, je položiť otázku opustila a prebýva v nás aj dnes, po
pracovníka (porov. Kol 4,14; Flm 23n; (taktne a vo vhodnom momente) člo piatich rokoch nášho manželstva.“
2 Tim 4,11). Proti tomuto názoru majú veku, ktorý je objektom mojich nežných
Mária
viacerí biblisti dosť závažné námietky citov.
(autor skutkov pozná Pavla a jeho
Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi
Svedectvo:
„Keď som stretla Františka, najprv poznali odpoveď, čakáme na našej
teológiu iba povrchne, nespom ína
v Apoštolových rečiach vzťah medzi som ho spoznávala ako priateľa bez adrese.
vierou a skutkami podľa Zákona, ani
posolstvo o spáse skrze Kristovu smrť
na kríži, nepozná Pavlove listy atď). Ale
i napriek tomu väčšina novozákonných
odborníkov zastáva tradičný názor, že
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje
autorom Skutkov apoštolov je Lukáš.
diela zázračné. V tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno,
Napísal ich pravdepodobne v r. 80 - 90
Najvyšší.
po Kr. Ako miesto ich vzniku sa uvádza
(Ž 9, 2-3)
Grécko, Antiochia, Efez, Macedónsko,
ba aj Rím (po Pavlovej smrti).
Pane, radovať sa v tebe, z teba a pre teba, to je opravdivá blaženosť, inej niet.
(Sv. Augustín)
Spracované podľa dokumentu
Nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!
Interpretácia Biblie v Cirkvi
(Neh 8,10)
a poznámok Svätého písma.
Skutky apoštolské

Myšlienky o radosti
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA
MC - Biskup Pavol
Gojdič - obeť lásky,
Bratislava: Relax ag.,
2001

Dejiny cirkvi nás
presviedčajú o tom, že
každá doba mala svo
jich svätcov. Nie je to
mu inak ani v dnešnej
dobe. V galérii výz
namných postáv slo
venského kresťanského sveta, ktoré žiaria
nad naším skúšaným storočím, patrí
čestné miesto mučeníkovi Gréckokato
líckej cirkvi, biskupovi Pavlovi Gojdičovi,
ktorý zomrel ako mučeník vernosti cirkvi
a Svätému Otcovi. Je to skutočný svätec
našich dní.
Týmito slovami začína mozaiku roz
hovorov známa redaktorka redakcie ná
boženského vysielania pani Mgr. Jarmila
Homolová s tými, ktorí sa o blahorečenie
otca biskupa zaslúžili pod názvom BIS
KUP PAVOL GOJDIČ - OBEŤ LÁSKY.
Táto magnetofónová kazeta s časom
74 minút vyšla z príležitosti blahorečenia
otca biskupa-mučeníka Pavla Petra
Gojdiča, OSBM, vďaka velkej túžbe jed
ného z veriacich Gréckokatolíckej cirkvi
na východnom Slovensku po tom, aby čo
najviac ľudí dnešnej generácie poznalo
milovaného blahoslaveného otca biskupa
Pavla Gojdiča.
Mozaika spomienok nie je podrobným
životopisom blahoslaveného biskupa
Pavla Gojdiča, pripomíname si ňou len
velkú silu lásky tohto drahého človeka.
Najkrajšie a s úctou na milovaného otca
biskupa spomína živá kronika o. Dr.
Mariána Potáša, OSBM, ktorý celý svoj
život zhromažďoval materiály o činnosti
a živote biskupa Pavla Gojdiča, OSBM.
Na o. Pavla ďalej s láskou spomína Mons.
Ján Hirka - prešovský diecézny biskup
a ďalší kňazi terajšej generácie o. Peter
Šturák, o. Ján Krehlík a o. Marek Pribula.
Najvzácnejší dokument, ktorý obsa
huje táto mozaika spomienok, je auten
tický záznam (časti pozdravu, príhovoru
i výzvy) - hlasu blahoslaveného otca bis
kupa Pavla Gojdiča. Farba hlasu tiež býva
zrkadlom duše a v tomto prípade nám ju
ponúka blahoslavený biskup Gojdič so
svojím vianočným príhovorom z roku
1939, ktorý adresoval Ukrajincom,
Rusínom žijúcim v Amerike. Cítiť z neho
vnútornú prežiarenosť pastiera, ktorá
inšpiruje k tomu, aby si človek stvorený
na obraz Boží uchoval svoju ľudskú
podobu, lásku a úprimnosť nielen v čase
sviatočnom.
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Celou mozaikou nás hudobne spre
vádza spev bohoslovcov, Zbor sv. Romana
Sladkopevca pri kňazskom seminári bis
kupa P. P. Gojdiča. Okrem iného v kazete
každý milovník tohto veľkého Syna
Gréckokatolíckej cirkvi nájde laminátový
obrázok s modlitbou k blahoslavenému
biskupovi-mučeníkovi Pavlovi P. Gojdi
čovi. Kazetu „BISKUP PAVOL GOJDIČ
- OBEŤ LÁSKY“, ktorú vydala agentúra
Relax - Bratislava, si môže každý záujem
ca zakúpiť v predajniach s náboženskou
tematikou.
Tento vzácny dokument historickej
hodnoty by nemal chýbať v žiadnej kres
ťanskej rodine východného alebo západ
ného obradu.
Tomáš Michal Babják

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, He
lena Futrikaničová, Zuzana Ganišová,
Emil Jaroš, Michal Juštik, Jozef Matta,
Ján Onuško, Mária Rusinková, Margita
Stehlíkova a Terézia Suváková.
Z PREŠOVA po 20 Sk: Anna Gumanová 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.

SEDEMDESIAT ROKOV KŇAZSTVA
V utorok 4. decembra min. roka sa
v Katedrálnom chráme Narodenia Pre
svätej Bohorodičky v Košiciach poďako
val za dar kňazstva o. Vladimír Moločanyi, ktorého pred sedemdesiatimi rokmi
- 6. decembra 1931 - svetil bl. biskup
Pavol Peter Gojdič.
Ďakovnú sv. liturgiu spoluslúžil s ko
šickým apoštolským exrachom vladykom
Milanom Chauturom, CSsR. Spoluslúžil
aj protosynkel o. Vladimír Tomko, kan
celár o. Cyril Jančišin a o. Ivan Molčányi
zo Zemplínskeho Hradišťa.
O Vladimír Molčányi sa narodil 4. mar
ca 1908 v Čabalovciach. Po vysviacke na
kňaza pôsobil v Starine a v Miňovciach.
V 50. rokoch ho postihol osud grécko
katolíckych kňazov. Po povolení činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa vrátil
do svojej farnosti. Od roku 1974 žije na
odpočinku v Košiciach.
V jeseni života vyprosujeme o. Vla
dimírovi hojnosť Božích milostí.
-pk-

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.
- Vydavateľstvo Byzant s. r. o. Košice
Spolku sv. Cyrila a Metoda pripravuje
vydanie pre kňazov, kantorov a záujem
cov Liturgický kalendár Gréckokatolíckej
cirkvi 2002.
- Ďalším zakladajúcim členom nášho
spolku sa stal Ing. Jozef Bačo z Košíc.
NAŠI JUBILANTI
V decembri t. r. si významné životné ju
bileum pripomínajú títo naši členovia:
Viera Bieščadová z Košíc a Mikuláš
Fajdel z Košíc.
Anna Hajduková z Mlynároviec, Mi
kuláš Lechan z Košíc, Ánna 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 Rigasová z Košíc, Ján Sabol z Michaloviec
a Helena Zelinková z Voliče.
Anna Lešková z Rudlova a Jozef Matuch z Markoviec.
Michal Kačúr z Košíc, Helena Kušnírová 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.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na úspešnom priebehu medzi
národnej konferencie História a historio
grafia gréckokatolíkov karpatského regió
nu pri príležitosti 18. výročia smrti prvého
historika Gréckokatolíckej cirkvi Jurija
Joanika Baziloviča, OSBM, i na odhalení
pamätnej tabule tomuto velikánovi našej
cirkvi. Leví podiel práce pri organizačnom
zabezpečení konferencie odviedlo Cen
trum spirituality Východ- Západ Michala
Lacka na čele s P. ThDr. Jánom Babjakom, SJ, i Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ,
z Ríma.
Výbor spolku
Zároveň sa ospravedlňujeme rodine
ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me zosnulého Michala Jurčenka z Ďačova za
chybné uverejneniejeho mena v zozname
toda prispeli:
Helena Jaškaničová, Prešov 320 Sk, jubilantov v Slove číslo 21-22.
Výbor spolku
Anna Purmová, Humenné 120 Sk, Ľud

František Daneák: POD TVOJU OCHRANU
Náboženské vydavateľstvo Petra, Prešov
2001, s.128

spôsobom, aký mohol utvoriť len vševediaci Pán Boh a ktorých láska k Bohu
už v mladosti viedla k túžbe zvestovať
Evanjelium Slovanom. Pravdivý a ži
votný
príbeh o tom, ako sa práve oni
V tejto knihe sa autor zamýšľa nad
stali
tvorcami
jednotnej slovanskej
sviatkami Panny Márie, ktoré približuje
abecedy
a
do
tejto
reči preložili Sväté
čitateľovi vo forme krátkych homílií, aby
písmo,
aby
prostredníctvom
tohto
sme ju mohli lepšie poznať a žili tak
písma
priniesli
svetlo
Evanjelia
slovan
s očami upretými na Matku Božiu, ktorá
je ustavične prítomná v tajomstve Krista skému národu, ktorý predtým žil v tem
a Cirkvi. „Všetkým nám musí záležať na note modloslužobníctva a pohanstva.
-aotom, aby sme ako veriaci poznali Pannu
Máriu, pretože Panna Mária je najvyni
kajúcejším vzorom viery, lásky a doko
nalej jednoty s Kristom“ (Ján Pavol II.
- O správnom spôsobe a rozvoji uctie
vania blahoslavenej Panny Márie).
Takto sa autor prihovára na úvodných
stránkach knihy, ktorá nám ponúka
príležitosť lepšie spoznať Božiu Matku,
a preto by ani táto kniha nemala chýbať
na policiach našich knižníc.
-ao-

Lee Strnbel: KAUZA KRISTUS
Návrat domov - vydavateľská skupina
SENu, Bratislava 2000, s.290

Jerry a Faith McColloughovci: PRÍBEH CYRILA
A METODA, KTORÍ PRINIESLI SVETLO SLOVANOM
Creativ Press, Bratislava 2001, s. 68
Nádherne a detsky ilustrovaná kniha
ponúka našim deťom jednoduché,
pútavé a pravdivé osudy 2 bratov Kon
štantína a Metoda, ktoré boli spletené

C
>
O
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Možno aj váš názor na duchovné veci
zásadne ovplyvnili argumenty, ktoré ste
počuli od ľudí okolo seba, od univer

Abbé - vo Francúzsku oslovenie
katolíckeho kňaza bez úradu.
Absolúcia (lat.) - uvoľnenie;
oslobodenie; rozhrešenie; predo
všetkým so spoveďou spojené zasľú
benie odpustenia hriechov v mene
Ježiša Krista podľa Jn 20, 23;
v katolíckej cirkvi rozhrešenie kajúc
nika vo sviatosti pokánia kňazom
(opak: retencia - zadržanie).
Absolútny nárok kresťanstva presvedčenie, že v Ježišovi Kristovi
z Nazareta sa Boh dal definitívne
a záväzne poznať, že Kristovo
zjavenie nie je jedno náboženstvo

vedľa iných, ale bezpodmienečne
platná skutočnosť a pravda a že
jedine v nej sa napĺňa ľudská túžba
po živote a hľadanie jeho zmyslu.
Adar (hebr. adar = tmavý, čier
ny) - dvanásty mesiac nábožen
ského roka a šiesty mesiac občian
skeho roka v židovskom kalendári;
zodpovedal februáru / marcu slneč
ného kalendára.
Ad maiorem Dei glóriám - (lat.)
- Na väčšiu Božiu slávu; heslo
jezuitov.
Adonai (hebr. môj Pán) - staro
zákonné m odlitebné oslovenie

zitných profesorov, členov svojej rodiny
či priateľov, alebo ktoré ste pozbierali
kedysi dávno z kníh. Možno sa aj vy staviate k viere skepticky. Alebo ste pre
svedčení, že existuje príliš velá dôkazov
o tom, že Boh je výplodom ľudských
túžob, starovekej mytológie či primi
tívnych povier? Táto kniha vás pre
svedčí, že to tak nie je. Presvedčí vás, že
Boh existuje, že Ježiš Kristus je Boží
Syn, že existujú hodnoverné dôkazy na
podporu týchto tvrdení. Spolu s auto
rom knihy navštívite trinásť popredných
vedcov, s ktorými robil interview o dôka
zoch pravosti kresťanstva. Vystavil ich
skeptickým námietkam, nútil ich obhájiť
svoje pozície pádnymi argumentmi
a položil im práve tie otázky, ktoré by
ste sa ich opýtali, keby sa vám na to
naskytla príležitosť.
-ao-

Daj sa mi napiť
CD, MC
Evanjelizačná sku
pina spoločenstva Rieka
života z Podolínca po
núka po úspešných kaze
tách Piesne chvál (1995)
a N echaj rieku tiecť
(1998) ďalší projekt
v štýle „Worship“. Šest
násť nových piesní, ktoré
sú určené predovšetkým na zvelebovanie prinášajú títo mladí ľudia s radosťou
a ich túžbou je podnietiť k radosti
a oslave Boha aj poslucháčov. Ku kazete
a CD, ktoré vyšli v spolupráci s otcami
redemptoristami, je možnosť zakúpiť si
aj znotovaný spevník Do kráľa zbláz
není; ktoiý ocenia hlavne tí, ktorí sa
aktívne venujú práci v mládežníckych
zboroch a hudobných skupinách.
Lenka Frigová
Boha, používalo sa namiesto mena
„Jahve“, ktoré sa nesmelo vyslovo
vať.
Adorácia (lat.) - poklona pred
Oltárnou sviatosťou; zbožňovanie;
úcta; pocta kardinálov novozvole
nému pápežovi v Sixtínskej kaplnke
v Ríme.
Advocatus diaboli (lat. právny
zástupca, advokát diabla) - špe
ciálne: názov duchovného, ktorý
v procese svätorečenia prednáša
protidôvody.
Spracovala: A. Ondovčíková
slovo - ja n u ár/2 0 0 2
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Minitest - Ja a naši
1. Hovoríš rodičom:
a) idem von, aj keď
nechcete
b) idem von, ale vám
to nepoviem, lebo by
ste mi to nedovolili
c) ak nechcete, tak von
nepôjdem ;
ale
vysvetlite mi prečo

š

Zasmejme sa
- Jožko, čo tam gumuješ?
- Prosím, pán učiteľ, povedali ste mi, aby som si tú pätku
opravil.
Učiteľka vysvetľuje časovanie slovies:
Ja idem, ty ideš, on ide.. .Čo to znamená Jurko?
To, znamená, že tu nikto neostane.

2. Keď niekedy myslfin
na rodičov, pýtam sa:
a) ktovie, čo si o mne
myslia?
b) prečo sú voči mne POKLADOM
takí prísni?
c) akí asi boli v mojom veku?

RODtH

3. Túžba, ktorú by som chcel uskutočniť:
a) dobre vychádzať s rodičmi
b) do hĺbky pochopiť dôvody mojich rodičov
c) robiť si čo chcem bez toho, že by ma „otravovali“
4. Keďbudem rodičom:
a) budem sa správať tak ako oni
b) nechám mojim deťom úplnú slobodu
c) určite budem pružnejší
BODOVANIE

a
b
c

4
7
9

9
7
4

7
9
4

9
4
7

Od 16 do 26 bodov
Hovoríš, že rodičia ťa nechápu, že je všetko nanič. A ty
si sa niekedy pokúsil byť prístupnejší? Zamysli sa nad
svojím vzťahom k rodičom. Mnoho sa toho zmení.
Určite to dokážeš!
Od 27 do 33 bodov
S nám ahou a mnohými pochybnosťami sa snažíš
vybudovať s rodičmi lepší vzťah. Neúnavne v tom
pokračuj!
Od 34 do 36 bodov
Tvoji rodičia vedia, že majú dieťa s hlavou na správnom
mieste. Váš vzťah je postavený na výborných základoch.
Čo chýba? Teraz asi nič. Ale maj stále oči otvorené!
(Horúce témy, E. Giordano - T. Lasconi - G.
Boscato, 1998)

Legendai ALONŽ, ATMAN, ATLAS, DEKA, EDITOR,
EMIR, ETAPA, ETIKA, IKONA, KANAVA, KARÁT, KEKS,
KIOSK, KOKA, KOLENO, KOTVA, LEIK, LETEC, LETO,
LETO, LONO, NEM OC, OLEANDER, OLTÁR, OPÁT,
OPRAVA, OSOL, PNE, PRAK, PRAMENE, PROSBA,
PREZIDENT, RIAD, RISK SAMOTÁR SKLO, SNEM, SPÁSA,
SPLN, STOK, SVET, TANK, TLAK, TRAPISTA, TRATA,
VÝRAZ.
Tajničku osemsmerovky tvorí21 nevyškrtnutých písmen.
Riešením tajničky je jedno zaujímavé heslo.
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SUJCISK©
Bózovi sa páči Rút, ale nevie, ako sa
k nej dostať.

?H ádanky?
Dva domčeky podobné a v každom
päť izieb.
(90IAE!>|n>[)
Vo dne je ako obruč, v noci ako had.
(>(osBdo)
Iba jeden rad zubov mám a predsa
hryziem.
(W )
Po čom padá dážd?
(l[0B>|dl3A>[ O J )

•o Qmaľovačha
Vymaľujte si ikonu „Útek do
Egypta“.
Vymaľovanú ikonu simôžte vystrih
núť a spolu s ikonami v ďalších
číslach si vytvoríte vlastnú sériu
sviatkov.

Chcete sa zahrať?
Žmurkajúca striga
Deti sedia v kruhu. V každom kole je nejaké iné dieťa
strigou, ktorá m ôže žm urknutím skamenieť ostatné deti.
Skamenené deti sú vyslobodené, keď detektív zistí, kto je
striga. Dieťa, ktoré hrá detektíva zavrie na chvílu oči, aby
sa m ohli o statn é deti dohodnúť, kto bude hrať strigu.
A p o to m sa to z a čn e . D e te k tív sa p o k ú ša u p ren ý m
p o z o ro v a n ím všetkých h rá č o v zistiť, k to ako strig a
skamenieva iné deti.
(Je potrebný určitý čas, kým striga zistí, že hra je oveľa
napínavejšia, keď nežm urkne h neď na všetky deti a tým dá
detektívovi šancu. Hra je vhodná pre deti do 12 rokov
a počet d e tí m á byť najm enej 9.).
Milé deti!
Máte nezabudnuteľné zážitky z vianočných sviatkov? Viete
pekne kresliť? Chcete nám urobiť radosť? Zašlite nám vaše kresby,
vystrihovačky a nápady, ktoré ste využili pri ozdobovaní vášho
vianočného stromčeka do 15. januára na adresu redakcie.
Nezabudnite napísať vaše meno, presnú adresu a vek. Zúčastnite
sa tak súťaže o pekné a hodnotné ceny!
redakcia
slovo - ja n u ár/2 0 0 2 • 39

Ako sa voláš?
BANKU
meniny3. januára
Meno hebrejského pôvodu, ženská po
doba k mužskému menu Daniel, t. j. „Boh je
môj sudca, Boh rozsúdil. “
Domáce podoby: Danielka, Dana, Danka, Danila, Danula, Danuša, Mila
Patrón: Prorok Daniel. Východná cirkev
slávi jeho pamiatku 17. decembra.
Narodil sa okolo roku 601 pred Kristom
a zomrel okolo roku 535 pred Kristom.
Daniel bol jedným z prorokov Starého
zákona. Patril k Izraelitom, ktorých Nabuchodonozor priviedol do Babylonu. Prevy
šoval všetkých svojím vynikajúcim duchom,
takže kráľ zamýšľal postaviť ho nad celé
kráľovstvo. Spolu so svojimi troma druhmi,
Ananiášom, Azariášom a Misaelom, odmie
tol jesť nečisté jedlá (Dan 1, 8-16). Keď sa
odmietli pokloniť modle, boli jeho druhovia
hodení do ohnivej pece, odkiaľ boh zázračne
vyslobodení (Dan 3, 1-90). Za kráľa Dária
bol Daniel hodený do levovej jamy, lebo sa
modlil k svojmu Bohu proti rozkazu kráľa.
Ale levy mu neublížili (D an 6, 1-29).
Cisárovná Helena preniesla jeho pozostatky
do Carihradu. Je znázorňovaný ako „Daniel
v levovej jame“, z ktorej bol zázračne vyslo
bodený. Je patrónom horárov.

TIMOTEJ
Meno gréckeho pôvodu (gréc. Timotheos), znamená „uctievajúci (bojazlivý)
Boha
Domáce podoby: Timo, Timko, Timotejko, Tej, Tejko
Patrón: Sv. Timotej, apoštol. Východná
cirkev slávi jeho pamiatku 22. januára.
Bol žiakom apoštola Pavla a biskupom.
Narodil sa v 1. stor. v Lystre v Malej Azii
a zomrel tiež v 1. stor. Pôvodom bol pohan.
Bol verným pomocníkom horlivého misio
nára Pavla a mnoho rokov s ním zdieľal
život. Pavol napísal Timotejovi, ktorého si
veľmi vážil dva listy, ktoré patria do Svätého
písma Nového zákona. Po Pavlovej smrti išiel
Timotej podľa starokresťanského podania
naspäť do Efezu, kde predtým už pôsobil
a zastával tam úrad biskupa. O jeho smrti
nie nič presné známe. Jeho relikvie sa
nachádzajú v katedrále jadranského prístav
ného mesta Termoli. Býva zobrazený ako
biskup s kopijou a kameňmi ako nástrojom
jeho mučeníctva.
Spracovala Anna Ondovčíková
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M O B IL
G

C

C

Volám každý deň a noc, príď mi Pane na pomoc. 2x
Dmi
C
Dmi
V mojom súžení, v mojom trápení, v mojom padaní,
C
v moiom vstávaní.
F
G
C
Príď mi Pane na pomoc, hop, hop. 2x

T Y

M I

Ď Á V A Š

D
A
h
G
Ty mi dávaš nohy jeleníc, s Tebou naberiem denne nových
D
sú, s Tebou preskočím
A
G
D
múiy trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva. Kde nádej
A
zomrela, vzkriesenie
h
G
zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš. Nikto už
A
G
nevezme, čo si mi zasľúbil, so
D
žalmom na perách zaspávam v pokoji.

extra sútaz s PETROU

Kupón 1 © © ©

Dnešné otázky:
1. Ktorý prikázaný sviatok je v januári?
A-1.1.; B-6.1.; C-30.1.
2. Ktorý ekumenický snem zrušil obrazoborectvo?
A-5.; B-6.; C-7.
3. Kto prvý uvidel Pannu Máriu v Medžugorí?
ATvanka; B-Marija; C-Ivan
4. Čo je to Lectio divina?
A-duchovné čítanie; B-posvätný čas; C-Božský zásah
5. Kde vznikol prvý gréckokatolícky kláštor redemptoristiek?
A-Vranov; B-Košice; C-Bardejov
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie
soznačením: extra súťaž do 30.06.2002. alebo ich doručte do redakcie na Hlav
nej 3 vPrešove. Nezabudnite pripísať Vašu spätnú adresu.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v augustovom čísle.
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorízískajú knižné
tituly z nášho vydavateľstva.

M l

Chudob
ní

Udri,
poľsky.

Inak, laL

* r ~ - 1 SP2 Olo Jestvu
nom.
mouca.
ješ.

Pomaly, v Spojka.
hudbe.

Krása, lat. Edite,
domác.

Slávny,
angl.

hra, Zpác Pomoc:
mn.čísla. DPtC,
HACKT,
LUPNI
Rybie
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Dnešnú krížovku zaslal p. z .
Správne znenie tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

Už ste si predplatili Slovo?!
ÁNO? SKÚSTE NÁJSŤ V SVOJOM OKOLÍ NIEKOHO KTO S I SLOVO PREDPLATÍ.
NIE? TAK NEVÁHAJTE A PREDPLAŤTE S I HO EŠTE DNES OD ČÍSLA 2 ZA 3 0 0 ,- SK.
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Náboženské vysielanie
Slovenského rozhlasu
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera;
18:00-18:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; Rádio
Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia
M (relácia pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské
spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostnoetnické vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; |
v januári z farnosti Prešov-mesto

R á d io V a tik á n
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

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

PONDELOK - PIATOK
0 0 .0 0 - Pod vankúš 0 1 .0 0 Po - Fujarôčka moja r. Ut - Staré ale
dobré r. St - Folkparáda r. Št - To naj r. Pi - Gospelparáda r. 02 .0 0
- Pod vankúš 0 5 .0 0 - Ranné spojenie 0 9 .0 0 TIP-T0P 1 2 .0 0 Hudobný aperitív 1 3 .0 0 —TIP-T0P 1 6 .0 0 - Po - Staré ale dobré Ut

- Folkparáda St - Oldieparáda Št - Gospelparáda Pi - Auto moto
klub 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša - Emauzy 19.00 Svetielko 20.00 - Infolumen 20.15 - Po - Počúvaj srdcom Ut V modrom tieni St - Pohoda s klasikou Št - Mince na dne fontán
Pi - Hudobné návraty 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 Po - Študentské
šapitó Ut - Duchovný obzor St - My a oni Št - História a my Pi ÚV hovor 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 Po - Hudobné návraty r. Ut
- Počúvaj srdcom r. St - Dvere dokorán r. Št - Svetlo nádeje r. Pi
- ÚV hovor 2 3 .4 5 Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor 2 4 .0 0 Správy

Úvodník od rektora kňazského
seminára Vojtecha Boháča,
František Dancák vás vovedie do
Veľkého pôstu,
pokračovanie článkov
Kresťanstvo znovu objavené
od Petra Rusnáka pod názvom
„Malijedno srdce a jed n u dušu . ",
rozhovor s J. E. Mons dr. h. c.
kardinálom Jozefom Tomkom,
1. diel série článkov Lectio divina
na tému Skutkov apoštolov
od Róberta Jágra,
pokračovanie Medžugorského príbehu
a

SOBOTA
0 0 .0 0 - Pod vankúš 0 1 .0 0 - Auto moto klub r. 0 2 .0 0 - Pod vankúš
0 5 .0 0 Ranné spojenie 0 9 .0 0 - Hodinka vášho štýlu 1 0 .0 0 Športklub 1 1 .0 0 - Zaostrené 1 2 .0 0 - Hudobný aperitív 1 3 .0 0 TIP-TOP 1 6 .0 0 - Piesne na želanie 1 7 .3 0 - Infolumen 1 8 .0 0 Svätá om ša - Emauzy 1 9 .0 0 - Svetielko 2 0 .0 0 - Infolumen 20.15
- Ruženec pre Slovensko 2 1 .0 0 - Rádio Vatikán 2 1 .1 5 - Od ucha
k duchu 2 2 .3 0 - Hlas Ameriky 2 2 .4 5 - Od ucha k duchu 2 4 .0 0 Správy
NEDEĽA
0 0 .0 0 - Pod vankúš 0 1 .0 0 - Pohoda s klasikou r. 0 2 .0 0 - Pod
vankúš 0 5 .0 0 - Ranné spojenie 0 8 .0 0 - Detský Tip-top 1 0 .0 0 Svetlo nádeje 1 1 .0 0 - Fujarôčka moja 1 2 .0 0 - Hudobný aperitív
1 3 .0 0 - Literárna kaviareň 1 5 .0 0 - Dvere dokorán 1 6 .0 0 - Piesne
na želanie 1 7 .3 0 - Infolumen 1 8 .0 0 - Svätá om ša 1 9 .0 0 - Svetielko
2 0 .0 0 - Infolumen 2 0 .1 5 - Kresťanské noviny 2 1 .0 0 - Rádio
Vatikán 2 1 .1 5 - Náš hosí váš hosť 2 2 .3 0 - Hlas Ameriky 2 2 .4 5 Mince na dne fontán r. 2 3 .4 5 - Pod vankúš 2 4 .0 0 - Správy
Zam yslenia: 5.45, 6.30, 8.30,12.00,15.14
Krátke správy: 7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,15.00,24.00
r. - repríza
_ _______

Ú m y s ly
n a

a p o š to lá tu
m e s ia c

m o d litb y

ja n u á r

• Aby kresťania zintenzívnili svoje úsilie spoločne ohlasovať
Krista, jediného Spasiteľa sveta.
•A by miestne cirkvi spoznali spôsob, ako majú p ln iť obnovený
záväzok evanjelizovať v každej oblasti práce a života.

históriu sviatku svätého Valentína.
Prečítajte si to o mesiac!
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• Za nezištné prijatie právd viery a mravného kódexu do života
všetkých kresťanov i nekresťanov podľa Kristovho učenia v
ekumenickom duchu.

POZVÁNKA
V
dňoch 31. 1.-3. 2. 2002 v Kláštore Redemptoristov
v Stropkove organizujeme duchovné cvičenia pre dievčatá, ktoré
už majú aspoň 15 rokov a túžia rozpoznať svoje povolanie.
Stretnutie bude zamerané na charizmu Sestier Redemptoristiek (klauzúrny kláštor v Bielsku-Bialej). Srdečne Vás
pozývame!
Začiatok je v prvý deň o 2000hod., ukončenie v posledný deň
po raňajkách. Poplatok za stravu a ubytovanie: 350,- Sk.
Prosíme vás, prineste si so sebou „spacáky“.
Kontaktovať sa môžete u o. Milana Zálehu C.Ss.R., ktorý
bude viesť tieto cvičenia, na adrese:
o. Milan Záleha C.Ss.R., Masarykova 35,
071 01 Michalovce, e-mail: milancssr@pobox.sk, tel.:
0907/142 996.
Vaše Sestry Redemptoristky, Portowa 52,
43-300 Bielsko-Biala, Poľsko,
e-mail: ossr@bielsko. opoka. org.pl,
tel.: 0048/33/815 0622

1.
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupi
teľa, založená sv. Alfonzom, je rehoľný,
misionársky, klerikálny, viacobradový
a exemptný inštitút pápežského práva,
ktorého cieľom je nasledovať príklad
Spasiteľa Ježiša Krista hlásaním Božieho
slova chudobným, ako on sám o sebe
povedal: „Poslal ma, aby som hlásal
evanjelium chudobným. “
Týmto spôsobom má kongregácia účasi na poslaní Cirkvi,
ktorá je svojou povahou misionárska, pretože je všeobecnou
sviatosťou spásy.
Robí to s misionárskym nadšením, vychádzajúc v ústrety
naliehavým pastoračným potrebám ľudí najviac opustených,
snažiac sa im hlásať evanjelium.
Kongregácia nasleduje Kristov príklad apoštolským životom,
ktorý zahŕňa život osobitne zasvätený Bohu a misionárske dielo
redemptoristov.
(Konštitúcie a stanový C.Ss.R.)
Zdravím Ťa!
Aj tento rok, tak ako po minulé roky, Ťa opäť pozývam, spolu
s mojimi spolubratmi, do Stropkova na duchovné cvičenia pre
chlapcov hľadajúcich svoje povolanie - to jedinečné miesto vo
svete a v Cirkvi, ktoré pre každého z nás pripravil Boh. Hovorili
sme už o Povolaní vo všeobecnosti, o Rehoľnom povolaní
pa tento rok sa prizrieme viac Povolaniu redemptoristu.
Ak teda máš záujem, voľný čas a v tomto školskom roku
dosiahneš aspoň 15 rokov, tak si srdečne vítaný. V dňoch 3.-6.
3. 2002 sa stretneme s maturantmi a končiacimi učilíšť, 6.-8. 3.
so všetkými ostatnými. Začiatok stretnutia je vždy o 2000hod.
prvého dňa turnusu, rozchod, ako vždy, po raňajkách
posledného.
Na stretnutí sa nezaobídeš bez „spacáka“, Sv. Písma,
modlitebnej knižky a „ušatého srdca“, takže si ich nezabudni.
Môžeš si pribaliť aj kamaráta (-ov). Ale hlavne, nezabudni sa
prihlásiť do polovice februára.
Spolu s mojimi spolubratmi sa teším na stretnutie s Tebou.
V Kristovi Vykupiteľovi!
o. Milan Záleha C.Ss.R.
Kontakt: Milan Záleha C.Ss.R; Masarykova 35,
071 01 Michalovce; e-mail: milancssr@pobox.sk, tel.:
+421/907/142 996

BLAHOŽELANIA
K 94. výročiu narodenín (12. 1.) vdove Zuzane
Hrunovej z Dvorianok všetko najlepšie, veľa Božích
milostí, pevné zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky
vyprosuje dcéra Anna s rodinou.

^ šelktfačiotaielam /, pxi&pieAtatefiam/
a/ da/uu)m/a/f2älzriÁÁMM4wdMÁMj/eme/za/
pMj/wenú/daw&ui/ wm inulom/ toku/.
^bo/noAtáko/ toAa/ ^ám /želám e/ w la/,
šťastia/, zd/uuda/a/ cfäa£ícti/ m ilostí/.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Dňa 11. januára 2002 sa duchovný otec Mgr. Pavol
Litavec, správca farnosti Bajerovce, dožíva 40-tich rokov.
Pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, darov Svätého
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky v jeho dušpastierskej službe mu vyprosujú veriaci z bývalej farnosti.
Na mnohaja i blahaja lita!
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POVINNÉ RUČENIE
S L O V E N S K Á P O IS Ť O V Ň A , a . s .
Povinné zm luvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla

SLOVENSKÁ POISŤOVŇA
pobočka STARÁ ĽUBOVŇA
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^ ¡¡¡jfr
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