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Pondelok 1 . 4 - Svetlý pondelok
- Mária Egyptská, prepodobná;
Prokimen, aleluja zo Svetlého pondelka. Sk 1 ,12-1 7.
21-26, zač. 2; Jn 1, 18-28, zač. 2. Sprievod okolo
chrámu. Mk 2 8 ,1-1 5, zač. 115; Mk 1 6 ,1 -8 , zač. 70;
Lk 24,1 -12, zač. 112; Jn 20,1 -10, zač. 63. Myrovanie.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok 22. 4. - Náš prepodobný otec Teodor
Sykeónsky; Rúcho je celý týždeň svetlé. Menlivé časti
sú dnes, okrem čítaní, ako v nedeľu o ochrnutom. Sk 10,
1 -16, zač. 24; Jn 6,56-69, zač. 24 a z utorka Sk 10,1733, zač. 25; Jn 7,1-13, zač. 25.

Utorok 2 . 4 .-Svetlý utorok
- Títus, prepodobný;
Prokimen a aleluja zo Svetlého utorka. Sk 2,14-21, zač.
4; Lk 24 ,12-35, zač. 113.

Utorok 23.4. - Svätý a slávny veltomučeník, triumfátor
a divotvorca Juraj; Antifóny predobrazujúce. Tropár
nedeľný (voskresen) 3. hlasu: „Veseľte sa nebesá...“ „Da vese ľatsja ...“ a o Jurajovi. Kondák z nedele
o ochrnutom, Sláva: Kondák o Jurajovi, I teraz: kondák
Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten najprv z nedele
0 ochrnutom a potom o Jurajovi. Sk 12,1-11, zač. 29;
Jn 15,17-27; 16,1-2, zač. 52.

Streda 3 .4 . - Svetlá streda
- Nikita, vyznávač;
Prokimen a aleluja zo Svetlej stredy. Sk 2, 22-36, zač.
5; Jn 1, 35-51, zač. 4.
Štvrtok 4 .4 . -Svetlý štvrtok
- Jozef Hymnograf a Juraj z Maley, prepodobní;
Prokimen a aleluja zo Svetlého štvrtku. Sk 2, 38-43,
zač. 6; Jn 3 ,1-15 , zač. 8.
Piatok 5 . 4 .-Svetlý piatok
- Teodul a Agatoped a spol., mučeníci;
Prokimen a aleluja zo Svetlého piatku. Sk 3 ,1 -8 , zač.
7; Jn 2,12-2 2, zač. 7.
Sobota 6 .4 . - Svetlá sobota
- Deň odchodu do večnosti sv. Metoda;
Prokimen a aleluja zo Svetlej soboty. Sk 3,11 -16, zač.
8; Jn 3 ,22-3 3, zač. 11.
Nedeľa 7 .4 .- Druhá nedeľa Päfdesiatnice - o Tomášovi
-Juraj, biskup;
Rúcho svetlé. Na utierni ev. prvé. Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho. Antifóny nedeľné. Tropár, Sláva i teraz:
kondákz nedele o Tomášovi. Trojsväté. Prokimen, aleluja
a pričasten z nedele o Tomášovi. Sk 5,12-2 0, zač. 14;
Jn 2 0 ,19-31, zač. 65.
Na s k liturgiách od tejto nedele počnúc až po stredu
pred Nanebovstúpením sa spieva paschálny tropár
„Christos voskrese“ po úvodnom požehnaní sv. liturgie
a tiež nam iesto „Požehnaný, ktorý prichádza...
„ Blahoslovén hrjadýj", „ Videli sme.
Vídichom svit“,
„Nech sa naplnia..." - „D a ispólňatsja“ , „N ech je
požehnané... “ - „B údi ím ja“ a „Sláva i teraz“ - „Sláva
in ý ň i“. Namiesto „Dôstojné je “ - „Dostójno je sť“ sa
spieva „A njel zvestoval“ - „Ánhel vopijáše “ a „ Osvieí
sa, osvieťsa“ - „Svitísja, svitísja“ (vždy spolu a nie
oddelene), okrem stredy sviatku Polovice (Prepolovénija) Päfdesiatnice a jeho oddania, kedy sa spieva
IX. irmos Prepolovénija.
Pondelok 8.4. - Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus,
Asynkrit, Flegonta Hermés; Rúcho je celý týždeň svetlé.
Menlivé časti sú celý týždeň, okrem čítaní, ako v nedeľu
o Tomášovi. Sk 3 ,19-2 6, zač. 9; Jn 2 ,1 -1 1 , zač. 6.
Utorok 9 .4 . - Svätý mučeník Eupsychios; Sk 4 ,1 -10,
zač. 10; Jn 3 ,16-2 1, zač. 10.
Streda 1 0 .4 . - Svätí mučeníci Terencius, Pompejus
a spoločníci; Sk 4, 13-22, zač. 11; Jn 5, 17-24,
zač. 15.
Štvrtok 1 1 . 4 . - Svätý hieromučeník Antipas, biskup
ázijského Pergama; Sk 4. 23 -31 , zač. 12; Jn 5,
24-30, zač. 16.
Piatok 12 .4. - Náš prepodobný otec a vyznávač Bažil,
parijský biskup; Sk 5,1 -1 1 , zač. 13; Jn 5,30-37; 6,1 2, zač. 17.
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Antifóny sú nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva: kondák
z nedele o ochrnutom, I teraz: kondák Paschy. Prokimen,
aleluja a pričasten z nedele o ochrnutom. Sk 9,32-42,
zač. 23; Jn 5,1-15, zač. 14.

Sobota 1 3 .4 . - Svätý hieromučeník Artemón a spo
ločníci; Sk 5, 21-33, zač. 15; Jn 6,14-2 7, zač. 19.
Nedeľa 1 4 .4 .-Tretia nedeľa Päťdesiatnice-o myronosičkách
- Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež;
Rúcho svetlé. Radpvý hlas je druhý, evanjelium na
utierni je tretie. Antifóny nedeľné. Tropáre: „Keď si
zostúpil k sm rti...“ - „Jehda snizšel jesi...“ , „Ctihodný
Jozef...“ -„Blahoobráznyj Jósif...“ (a „Anjel pri hrobe...“
- „M ironósicam ženám...“ ). Sláva: Kondák o myronosičkách: „Kriste, Bože...“ - „Radovatisja Mironó
sicam...“ . I teraz: Kondák „Až do hrobu“ - „Ašče I vo
h ró b “ . Prokim en, a le lu ja a priča ste ny z nedele
o myronoslčkách. Sk 6 ,1 -7 ; zač. 16; Mk 15, 42-47;
1 6 ,1 -8 , zač. 69.
Pondelok 15. 4. - Svätí apoštoli Aristarch, Pudent
a Trofim; Rúcho je celý týždeň svetlé. Menlivé časti sú
celý týždeň, okrem čítaní, ako v nedeľu o m yronosičkách. Sk 6 ,8 -1 5 ,7-5a. 47-60, zač. 17; Jn 4 ,46 b54, zač. 13.
Utorok 16 .4 . - Sväté mučenice a panny Agapa, Irena
a Chionla; Sk 8,5-17 , zač. 18;Jn 6,27-33, zač. 20.
Streda 17.4. - Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie
a Akakios, meliténsky biskup; Sk 8,18-25, zač. 19; Jn
6,3 5 -3 9 , zač. 21.
Štvrtok 1 8 . 4 . - Náš prepodobný otec Ján, učeník
sv. Gregora Dekapolitu; Sk 8, 26-39, zač. 20; Jn 6,
40-44, zač. 22.
Piatok 19.4. - Náš prepodobný otec Ján zo Starej Laury;
Sk 8, 40; 9,1 -1 9a, zač. 21; Jn 6, 48-54, zač. 23.
Sobota 20 .4. - Náš prepodobný otec Teodor Trichinas;
Sk 9 ,1 9b-31, zač. 22; Jn 15,17-27; 16 ,1-2 , zač. 52.
Nedeľa 21. 4. - Štvrtá nedeľa Päfdesiatnice o uzdravení ochrnutého
- Svätý hieromučeník Január a spoločníci; Svätý
mučeník Teodor z Pergy;
Radový hlas je tretí, ev. na utierni ja štvrté. Rúcho svetlé.

Streda 24.4. - Polovica (Prepolovénije) Päťdesiatnice
- Svätý mučeník Sáva Stratilát;
Tropár, Sláva i teraz: kondák, prokimen, aleluja a pričasten
z Polovice Päfdesiatnice. Namiesto „Anjel zvestoval...“
- „Anhel vopijáše...“ sa spieva (iba dnes a na oddanije)
IX. irmos z Polovice Päťdesiatnice na 8. hlas: „Čúžde
máterem dívstvo, i stránno cľívam dltoroždénije: na Tebí
Bohoródice, obojá ustróišasja. tím Ťa vsjá plemená
zamnája neprestánno veličájem.“ Menlivé časti vo všedné
dni sa takto spievajú, okrem čítaní do oddania 1.5 .
včítane. Sk 14, 6-18, zač. 34, Jn 7,14-30, zač. 26.
Štvrtok 2 5 .4 , - Svätý apoštol a evanjelista Marek;
Antifóny predobrazujúce. Tropár z Polovice Päfde
siatnice a o apoštolovi, Sláva: kondák o apoštolovi,
1teraz: kondák z Polovice Päťdesiatnice. Prokimen,
aleluja a pričasten najprv z Polovice a potom o apoš
tolovi. Spieva sa „Anjel zvestoval...“ a „Osvieť sa...“
- „Ánhel vopijáše...“ a „S vitísja...". Sk 10, 34-43,
zač. 26; Jn 8 ,1 2 -2 0 , zač. 29. Apoštolovi: 1 Pt 5, 614, zač. 63; Mk 6, 7-13, zač. 23.
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Piatok 2 6 ,4 . - Svätý hierom učeník Bažil, am árijský a
biskup ; Sk 10, 44-48; 1 1 ,1 -1 0 , zač. 27; Jn 8 , 21- S
30, zač. 30.
^
s
Sobota 2 7 .4 . - Svätý hierom učeník Simeon, Pánov £
príbuzný; Sk 12,1-11, zač. 29; Jn 8 ,3 1 -42a, zač. 31. £
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Nedeľa 2 8 .4 . - Piata nedeľa Päfdesiatnice - o samaritánke
- Svätí apoštoli Jáson a Sosipatros; Svätí mučeníci
Dadas, M axima Kvintilián;
Rúcho svetlé. Radový hlas je štvrtý, ev. na utierni je
siedme. Antifóny sú nedeľné. Tropár z hlasu a z Polovice
Päťdesiatnice. Sláva: kondák o samaritánke, I teraz:
kondák z Polovice Päťdesiatnice. Prokimen, aleluja
a pričasten z nedele o samaritánke. Sk 11,19-30, zač.
28; Jn 4, 5-42, zač. 12.
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Pondelok 29. 4. - Deviati svätí m učeníci Kyzika. ;
Prepodobný Memnón Divotvorca; Sk 12,12-17, zač. |
30; Jn 8, 42-51, zač. 32.
f
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Utorok 30.4. - Svätý apoštol Jakub, brat sv. Jána |
Teológa; Antifóny predobrazujúce. Tropár z Polovice £
Päťdesiatnice a o Jakubovi, Sláva: kondák o Jakubovl; .5
I teraz: kondák z Polovice Päťdesiatnice. Prokimen, I
aleluja a pričasten najprv z Polovice Päťdesiatnice ^
a potom o apoštolovi. Sk 12, 25; 13,1-12, zač. 31; Jn |
8,51-59, zač. 33. Apoštolovi: Sk 12,1-11; zač. 29; Lk !
5 ,1 -1 1 , zač.17.
§
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Ch r isto s
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Mgr. Ján Závacký
generálny vikár GBÚ
Tento pozdrav prvýkrát použil anjel,
keď vítal pri otvorenom hrobe Kristo
vom sväté' ženy - myronosičky. „Keď
vošli do hrobu, na pravej strane videli
sedieť mladíka oblečeného do bieleho
rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril:
«Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaret
ského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal
zmňvych. Niet ho tu»“ (Mk 16, 5-6).
Christos voskrese! Tento pozdrav
používame od radostne'hó sviatku Vzkrie
senia až do sviatku Nanebovstúpenia
Pána. Často počujeme, že náš obrad je
krásny. No jeho krása spočíva v hlbokom
duchovnom zážitku, ktorý prežívame
nielen v chráme, ale nesieme si ho so
sebou i do svojich domovov.
Radostnú udalosť Vzkriesenia si
pripomíname pozdravom, ktoiý zaznieva
doma, na ulici i v chráme. Po noci svitá
a prichádza nový deň. Zima stráca svoj
chlad a slnko sa trbliece lúčmi, ktoré
žičia, hovoria o novom živote. Ako
vidíme, všetko sa opakuje v neustálom
kolobehu. Práve tak ako sa planéta Zem
na svojej dráhe okolo Slnka stále vracia
na to isté miesto. Čas plynie a my v ňom.
Jedni sa rodia, iní zomierajú. Aj Velký
piatok vystrieda Veľkonočné ráno. Bolesť,
utrpenie a smrť na kríži vystriedala radosť
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ajas zmŕtvychvstania. Raz navždy ako
nádej pre všetkých, ako ponuka, dar novej
budúcnosti. V tejto slávnej chvíli, počítajúc
čas, sa v liturgii stále spomína, opakuje
jedinečná radosť, že Kristus vstal
zmr'tvych. Ako skutočnosť, ktorá sa
odohrala v čase, ale sama už ostáva mimo
času. Ukrižovaný a pochovaný Ježiš na
tretí deň vstal zmŕtvych. Žije! (Porov. Sk
1, 3). On je Pán (Porov. Flp 2, 11).
Začiatok a Koniec. Alfa a Omega (Porov.
Zjv. 21,6; 22,13). Zmŕtvychvstalý už viac
neumiera (Porov. Rim 6,9).
Jeho zmŕtvychvstanie nie je návrat
k starému. To nie je obnova, aby sa to, čo
už bolo, opäť zopakovalo. Je to nový život,
ktorý daruje Otec Synovi za jeho posluš
nosť. Ježišova smrť bola obetou života
z poslušnosti Otcovi a z lásky k človeku.
Láska a vernosť do úplného sebaobeto
vania, za ktorým nasleduje dar novej
účasti na ľudskom údele. Je to celkom
nový život, kde akoby sa vytratila hmota.
Ježiš stojí pred svojimi bratmi a sestrami
v oslávenom tele, skvie sa nepredstaviteľ
nou príťažlivou krásou jednoty a Božskej
nadradenosti Ducha nad tým, čo je
telesné. Začiatok nového života otvára
tajomstvá a ponúka únik zo začarovaného
kruhu všednosti. Ježiš Kristus svoje
zmŕtvychvstanie jasne predpovedal.
Kristovo vzkriesenie je zobrazené ako
udalosť úplne historicky vierohodná a je
zároveň predpokladom a predobrazom
telesného vzkriesenia všetkých ľudí Táto
udalosť nemôže byť doslovne opísaná,
pretože tento okamih na vlastné oči nikto
nevidel, ale o tejto udalosti svedčili
apoštoli. Oni túto pravdu o vzkriesení
hlásali celým svojim životom a potvrdili
aj svojou mučeníckou smrťou. Chápali to
ako úžasnú vec, ako to výstižne napísal
apoštol Pavol: „Ak nebol vzkriesený
Kristus, potom je máme naše hlásanie
a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14).
Apoštoli sa nemohli mýliť ani o skutoč
nosti smrti, ani o skutočnosti pohrebu
a prázdneho hrobu.

O S P R A V E D L N E N I E
Týmto sa úctivo ospravedlňujeme o. Jozefovi Voskárovi ako aj našim
čitateľom za hrubý preklep v úvodníku minulého čísla.
Správny text prvého odstavca znie:
Velkopôstné obdobie, ktoré práve prežívame nás vyzýva k pokániu, čiže
k zmene zmýšľania a hlavne k zmene nášho konkrétneho konania. M áme
zanechaťhriešne konanie, ktoré vedie k smrti a zmeniťho na konanie v láske,
ktoré vedie k životu. Starý človek m á zomrieť s Kristom na Golgote, aby sa
mohol so zmŕtvychvstalým Kristom narodiť človek nový.

!

Dejiny človeka dostávajú jasný cieľ.
Majú zmysel a v nich všetky ľudské kríže,
námahy a zápasy. Preto hovoríme, že Ježi
šovo zmŕtvychvstanie má v dejinách člo
veka i vesmíru osobitné postavenie. Viac
krát sa už nemôže zopakovať, lebo Ježiš
je Pán (Porov. Flp 2, 11). „On je ten istý
včera i dnes a naveky“(Hebr 13, 8). Jeho
zmŕtvychvstanie, tá nová kvalita života,
môže iba zosilnievať a upevňovať všet
kých, čo uverili v Krista. Veďpráve to nám
Ježiš zanechal ako vzácny odkaz radostnej
zvesti: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude
spasený“(Mk 16,16). Idem vám pripraviť
miesto (Porov. Jn 14, 2). „Otče, chcem,
aby aj tí, ktorých si mi dal, boh so mnou
tam, kde som ja “ (Jn 17, 24).
Zmŕtvychvstanie Ježiša z Nazaretu,
skutočného Božieho Syna, je pre nás
istotou, že smerujeme ku skutočnosti,
ktorá je nad všetky naše predstavy. Žijeme
v čase, užívame dary tejto zeme a predsa
vieme, že toto nie je naša pravá vlasť.
V hlbinách ľudskej duše účinkuje zvlášt
na sila Božej lásky, ktorá smeruje všetko
k premene Kristovho druhého príchodu.
Už nemusí byť na svete tolko bolesti,
toľko zbytočne a nezmyselne preliatej krvi,
skľučujúcej beznádeje. Naozaj nemusí! Že
to tak nie je? Ale potom tragédia nie je
v tom, že neexistuje riešenie, ale v tom, že
človek si svoje problémy chce riešiť sám.
Odmieta lásku, odmieta život. Volí si
radšej cestu sebazničenia, než by odo
vzdal celý svoj život Bohu, ktorý sa mu
stal blízkym ako nikdy predtým. Odmiet
nuť nádej zmŕtvychvstania znamená zvoliť
tmu, aj keď vlastne dávno ustúpila so
svitaním Veľkonočného rána.
Milí bratia a sestry, mladí priatelia,
šťastní i trpiaci! Objímte život a s ním aj
svoju cestu. Ak Kristus vstal, a on naozaj
vstal, potom toto všetko má zmysel radostné i bolestné, víťazstvá i čestné
prehry, život i smrť. Nič sa nestráca.
Naopak pod povrchom zdanlivej tvár
nosti, ktorá sa pomíňa, sa rodí nový život,
ktorý nás ešte len čaká. Pre koho je Ježiš
stále mŕtvy a nedá si námahu hľadať
a presvedčiť sa, že to tak nie je, pripravuje
svoju dušu o zážitok radostného stretnutia
so živým vzkrieseným Kristom, lebo
Kristus naozaj vstal zmŕtvych (Porov. Lk
24, 34; 1 Kor 15, 20).
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NOVYGRÉCKOKATOLÍCKY
BISKUPVUSA
Arcibiskup Gabriel Montalvo,
apoštolský nuncius v Spojených
štátoch oznámil, že Svätý Otec Ján
Pavol II. menoval 19. februára 2002
0 . Williama C. Skurlu za biskupa
gréckokatolíckej eparchie Van Nuys
v K alifornii. Je v p oradí tretím
biskupom eparchie a nástupcom
biskupa M. G. Kuzmu, ktorý sa kvôli
veku vzdal svojej funkcie v decembri
roku 2000.
O. William C. Skurla sa narodil
v Duluthe, v štáte Minnesota, dňa
1. júna 1956, kde aj skončil základnú
školu. Maturoval roku 1974, postgra
duálne štúdium absolvoval v Deerfield
Academy, Massachusetts roku 1975.
Študoval na Columbia University
v New York City, kde v odbore filo
zofia promoval roku 1981, ako aj
v M ary Im m aculate Sem inary
v Northam ptone, v Pennsylvanii,
kde nadobudol akademické tituly
z teológie.
Neskôr vstúpil do františkánskej
rehole v Sybertsville, v Pennsylvanii,
slávnostné sľuby zložil roku 1985

a za kňaza bol vysvätený roku 1987.
Tam zastával rôzne povinnosti, bol
vikárom kláštora Holy Dormitions
v Sybertsville, tajomíkom rehole
a Spirituálom.
Roku 1996 dostal a prijal dišpenzáciu od slávnostných rehoľných
sľubov ako člen františkánskeho rádu
otcov minoritov a bol inkardinovaný
do eparchie vo Van Nuyse, kde slúžil
tri roky a pôsobil do februára 2002
vo farnosti Sv. Melánie v Tucsone.
Okrem toho zastával rôzne funkcie,
medziiným vyvíjal činnosť ako konzultor, zástupca redaktora eparchiálneho časopisu a m etropolitnom
výbore pre mládež.
J. E. Suchý

Zakladateľ Opus Dei bude
vyhlásený za svätého
Blahoslavený Josemaría Escrivá,
zakladateľ Opus Dei, bude vyhlásený
za svätého dňa 6. októbra 2002.
Rozhodol o tom pápež Ján Pavol II.
a dátum oznámil na kardinálskom
konzistóriu v Ríme.
Kňaz Josemaría Escrivá (19021975) založil Opus Dei (Božie dielo)
v roku 1928 v Madride. Otvoril tak
cestu posväcovania všetkých kres
ťanov vo svete, v čase ked sa svätosť
považovala za výsadu kňazov a re
hoľníkov. Snahou členov Opus Dei
je žiť pravý kresťanský život v každo
denných situáciách. Josemaría Escri
vá zomrel v Ríme 26. júna 1975.
Pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za

blahoslaveného v roku 1992. V súčas
nosti pôsobí prelatúra Opus Dei
v takmer 100 krajinách a má vyše
80.000 členov, z toho 1 500 kňazov.
Informačná kancelária Opus Dei
v Rakúsku, ktorá je zároveň zodpo
vedná za vzťahy s verejnosťou na
Slovensku i v Čechách, oznámila, že
oficiálna stránka Opus Dei na inter
nete - www.opusdei.org uviedla českú
verziu - http://www.opusdei. org/
mdex.php?w=61.
Na Slovensku pôsobí prelatúra od
roku 1996 a má na starosti duchovné
vzdelávanie v Študentskom domove
Dowina v Bratislave na Námestí
slobody 26.
Martin Kugler, TKKBS

Medzinárodná konferencia
kánonistov v Lubline
Za účasti predstaviteľov Apoštolskej stáva vhodným pastoračným a študij
stolice, množstva biskupov katolíckej ným nástrojom aj pre našich kánonistov
cirkvi východného i západného obradu, a všetkých, ktorí sa cirkevnoprávnou
predstaviteľov Katolíckej univerzity problematikou zaoberajú.
V popoludňajších hodinách sa v ma
v Lubline a množstva hostí zo šiestich
krajín Európy sa 20. februára 2002 pri jestátnom chráme sv. Andrzeja Bobolu
príležitosti poľského vydania Kódexu v Lubline pri tejto príležitosti konala
kánonov východných cirkví na Kato slávnostná liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
líckej univerzite v Lubline konala sláv ktorú spolu s m nožstvom ďalších
nostná prezentácia poľského vydania biskupov a kňazov slúžil väčší arci
Kódexu kánonov východných cirkví. biskup mesta Lvov Ľubomír Huzar. Táto
Zúčastnili sa jej aj otcovia biskupi zo liturgia bola poďakovaním za beatiSlovenska, predseda Konferencie bisku fikáciu o.Emiliána Kovča, otca deviatich
pov Dr. František Tondra a košický detí, ktorý pretože pomáhal Židom, bol
pomocný biskup Bernard Bober.
zabitý v blízkom koncentračnom tábore
Kódex kánonov východných cirkví Majdanek. Osobnosť tohto kňaza je
spolu s Kódexom kánonického práva blízka aj nám na Slovensku, pretože
pre cirkev latinskú z roku 1983 a s pá o.Emiliän Kovč bol otcom kňaza, ktorý
pežskou konštitúciou Pastor bonus tvorí skoro celý kňazský život prežil medzi
ucelenú zbierku cirkevno - právnych nami vo farnosti Ihľany, Sergeja Kovča.
predpisov, ktoré dnes platia v katolíckej Otec Sergej Kovč zomrel vo veku 92
cirkvi. Jeho poľské vydanie presahuje rokov iba pol roka pred beatifikáciou
svojím významom poľské územie, svojho otca.
pretože zrozumiteľnosťou jazyka sa
František Čitbaj

Moskovský patriarchát oslavuje
rímskeho pápeža
Moskovský patriarchát zrejme predsa
len nechce úplne zbúrať mosty k Cirkvi
v Rúne. Pozorovatelia v cirkvi to usudzujú
z intenzívneho spravodajstva ruských
cirkevných médií o jubileu 1900 rokov od
mučeníckej smrti pápeža Klementa I. na
Kryme. Správu o tomto mučeníctve rím
skeho pápeža na dnešnom „kanonickom
teritóriu“ Ruskej pravoslávnej cirkvi uve
rejnili v ten istý deň, keď Vatikán ohlásil
povýšenie katolíckych administratúr
v Rusku na diecézy. Svätý Klement bol
biskupom Ríma a teda pápežom v rokoch
92 až 101. Podľa miestnej tradície bol
v roku 102 vyhnaný na Krym a na rozkaz
cisára bol utopený v Kazachijskom zálive
pri Chersonese. V rannej Cirkvi si veľmi
vážili list svätého Klementa cirkvi v Ko
rinte, ktoiý bol napísaný v 90-tych rokoch
prvého storočia po Kristovi. V tomto liste
Klement napomína k zhode, pokoju
a poriadku, pretože boli napádam bezú
honní presbyteri. V tlačovom vyhlásení

Moskovského patriarchátu sa pripomí
najú oslavy pamiatky rímskeho pápeža,
ktorý bol umučený na Kryme. Ďalej sa tu
uvádza, že prešlo 19 storočí odvtedy, čo
Klement I. dosvedčil vieru vo Vykupiteľa
svojím mučeníctvom a stal sa naším
nebeským príhovorcom u Pána. V Sevastopoli zostavili petíciu ukrajinským
orgánom, aby sa život svätého Klementa
a iných svätých na Kryme začlenil do
učebných plánov vo všetkých školách. Po
svätom Klementovi nazvali aj doteraz
bezmenný výbežok do mora v zálive, kde
bol utopený. Kiym, ktorý bol pokresťan
čený už v rannom období kresťanstva, bol
od 8. storočia vystavený vplyvu Chazarov
aPečenegov. V 13. storočí Krym rozdelili
medzi Janovskú republiku a tatársku
Zlatú hordu. Koncom 15. storočia sa celý
poloostrov dostal pod nadvládu Osmanskej ríše. Až po roku 1783, keď dobylo
Krym Rusko, mohlo sa sem kresťanstvo
opäť vrátiť.
K P /TK K B S
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Sčítanie ľudu 2001
Koľko nás vlastne je?
Počet veriacich v jednotlivých
d e k a n á to c h Prešovskej ep a rch ie
Prešovská eparchia: 135.829
Počet
obyvateľov

Počet
gréckokatolíkov

%

1. Vranov n/T
76.504
2. St. Ľubovňa
50.6 8 4
3. Bardejov
75.793
4. Prešov
161.782
5. Svidník
3 3 .5 0 6
6. Humenné
64.845
7. Snina
39.6 3 3
8. Strop kov
2 1 .0 2 7
9. Medzilaborce
12.668
10. Kežmarok
199.459
11. Sabinov
5 4 .0 6 7
1.860.007
12. Bratislava
189.951
13. Brezno
14. Banská Bystricc 4 3 5 .1 7 0
15. Žilina
6 9 2 .3 3 2

18.406
15.720
14.467
12.512
12.213
11.363
8.783
8.588
7.030
6.499
5.6 0 7
3.741
3.521
2.022
1.732

24,06
31,02
19,09
7,73
36,45
17,52
22 ,1 6
40,84
55,49
3,26
10,03
0,20
1,86
0,46
0,25

D ekanát

Počet veriacich v jednotlivých protopresbyterátoch Košického exarchátu
Košický exarchat: 84.002
Protopresbyterát

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Košice
M ichalovce
Trebišov
Veľ. Kap.
Sobrance
Spiš.

Počet
obyvateľov

Počet
gréckokatolíkov

%

4 3 5 .8 2 0
90.952
65.0 0 8
5 6 .9 4 0
2 3 .7 7 6
93.5 1 6

2 6.1 3 2
19.487
17.495
8.941
8.839
3.108

6,00
21,43
26,91
15,70
37,18
3,32

Každá svetská vláda túži poznať komu vládne. Tak to
bolo tisíc rokov pred Kristom, v čase jeho narodenia a tak
to je aj dnes. Pred rokom sa uskutočnilo sčítanie ľudu
nielen na Slovensku, ale skoro po celom svete. My,
v SLOVE, sme tomuto sčítaniu venovali pozornosť
v prvých číslach. Už po zverejnení prvých výsledkov sme
Vás chceli informovať, ale rozhodli sme sa, že taky
významný krok pre našu cirkev, ako je vzrast počtu jej
veriacich o vyše 20% si zaslúži lepšie spracovanie.
Ponúkame Vám teda niekolko tabuliek o Vás. Dúfame, že
Vás takéto spracovanie štatistických údajov zaujme
a povzbudí. Je totiž nám všetkým na škodu, že tento nárast
počtu veriacich je sprevádzaný aj poklesom záujmu
o vzrast ducha, o štúdium náboženskej literatúry
a časopisov, stále prázdnejšími chrámami a nezáujmom,
či ľahostajnosťou mnohých k náboženským otázkam.
Na tejto dvojstránke prinášame niekolko tabuliek. Nie
sú tu údaje o všetkých obciach a mestách. Snažili sme sa
priniesť údaje o tých, ktorí sú nejakým spôsobom z tohto
hľadiska výnimoční, či už počtom veriacich, alebo
percentuálnym zastúpením v obci. Najpočetnejšiu
komunitu tvoria gréckokatolíci v Košiciach. Je ich tam
skoro 18 tisíc. Naopak v Šarbove, jedinej obci kde sú všetci
gréckokatolíci, žije iba deväť veriacich. Všetci ste však
výnimoční a všetkým patrí vďaka za to, že ste hrdí na svoju
cirkev.
Juraj Gradoš

Počet veriacich v jednotlivých krajoch
Kraj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prešovský
Košický
Banskobystrický
Bratislavský
Žilinský
Nitriansky
Trenčiansky
Trnavský

Počet
obyvateľov

Počet
gréckokatolíkov

%

7 8 9 .96 8
766 .01 2
662.121
5 9 9 .0 1 5
6 92 .33 2
7 0 3 .42 2
6 0 5 .5 8 2
5 5 1 .0 0 3

121.188
84.002
5.543
3.625
1.732
1.529
1.175
1.037

15,34
10,97
0,84
0,61
0,25
0,21
0,19
0,19
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PS:
A som na to hrdý!!!

Výsledky sčítania ľudu
podľa jednotlivých
cirkví a náboženských
spoločností v SR
Počet obyvateľov:
5.379.455

100%

Rímskokatolícke:
3.708.120

68,9311%

Evanjelické:
372.858

6,9311%

•

O bec/
mesto

1. Košice
2. Prešov
3. Humenné
4. Michalovce
5. Bardejov
6. Trebišov
7. Svidník
8. Vranov
9. Snina
10. St. Ľubovňa
11. Bratislava
12. Stropkov
13. Medzilaborce
1 4 .Jakubany
15. Sobrance
16. Poprad
1 7. Sečovce
1 8. Zámutov
19. Banské
20. Sabinov

Gréckokatolícke:
219.831

4,0865%

Reformované:
109.735

2,0399%

Pravoslávne:
50.363

0,9362%

Svedkovia Jehovovi:
20.630

0,3835%

Metodistické:
7.347

0,1366%

Baptistické:
3.562

0,0662%

Cirkev bratská:
3.217

0,0598%

Cirkev adventistická
3.429

0,0637%

O bec/
mesto

Apoštolská cirkev:
3.905

0,0726%

Židovské:
2.310

0,0429%

Starokatolícke:
1.733

0,0322%

Kresťanské zbory:
6.519

0,1212%

1. Sarbov
2. Korún ková
3. Stri h ovce
4. Vavrinec
5. Semetkovce
6. Ruská Bystrá
7. Sambron
8. Livovská Huta
9. Roškovce
10. Matisová
11. Závada
12. Krišľovce
13. Repejov
14. Kožuchovce
15. Piskorovce
16. Sulín
1 7. O bručné
18. Hrabské
19. Breznička
20. Kolbasov

Husitské:
1696

0,0315%

6.294

0,1170%

Iné:
Nezistené:
160.598

2,9854%

Bez vyznania:
697.308

12,9626%

•• V V f

|_

Z o zn am 2 0 najvacsich
gréckokatolíckych m ies ta o b cí
Počet
obyvateľov

Počet
gréckokatolíkov

2 3 6 .0 9 3
9 2 .7 8 6
3 5 .1 5 7
3 9 .9 4 8
3 3 .2 4 7
22 .3 4 2
12.428
22.9 8 5
21.3 2 5
16.227
4 2 8 .6 7 2
10.874
6.741
2.415
6.262
56.1 5 7
7.819
2.689
1.458
12.290

17.831
8.279
8.086
7.850
5.629
5.569
5.1 0 8
4 .6 2 6
4 .0 9 7
3.6 0 3
3.163
2.931
2.8 0 0
2.1 7 6
2.1 2 5
2.093
2.0 1 0
1.574
1.309
1.294

Počet
Percentuálny
pom er farností

7,55%
8,92%
23,00%
19,65%
16,93%
24,93%
41,10%
20,13%
19,21%
22,20%
0,74%
26,95%
41,54%
90,10%
33,93%
3,73%
25,71%
58,53%
89,78%
10,53%

5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Z o zn am 2 0 miest a obcí,
kde tvorím e
najväčšiu m ajoritu
Počet
obyvateľov

Počet
gréckokatolíkov

Percentuálny
pom er

9
105
196
68
99
151
43 7
54
237
88
84
59
173
67
163
438
64
567
134
130

9
104
191
66
96
146
422
52
228
84
80
56
163
63
153
411
60
529
125
120

100,00
99,05
97,45
97,06
96,97
96,69
96,57
96,30
96,20
95,45
95,24
94,92
94,22
94,03
93,87
93,84
93,75
93,30
93,28
92,31
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APOSTOLSKY EXARCHAT KO
ŠICE - Program vladyku Milana:
1. 3. 2002 - vladyka Milan slávil
v prvý piatok archijerejskú sv. liturgiu
v Trebišove za účasti apoštolského
nuncia Henryka Jozefa Nowackého.
2. 3. 2002 - na Fatimskú sobotu
slúžil archijerejskú sv. liturgiu v Micha
lovciach
3.3.2002 - Pri príležitosti 10. výročia
biskupskej vysviacky a 5. výročia usta
novenia Gréckokatolíckeho apoštol
ského exarchátu v Košiciach vladyka
Milan slávil archijerejskú svätú liturgiu
v K atedrálnom chrám e N arodenia
Presvätej Bohorodičky spoločne s bis
kupmi, kňazmi a za účasti apoštolského
nuncia Henryka Jozefa Nowackého a
veriacimi apoštolského exarchátu
5.3.2002 - 10.00 hod. - Ministerstvo
kultúry v Bratislave, rokovanie
6. 3. 2002 - 11.00 hod. - Zasadanie
Rady pre rodinu a mládež v Košiciach
-sekcia pre mládež - o stretnutí so
Svätým Otcom v Toronte
7. 3. 2002 - 11.00 hod - Zasadanie
Rady pre rodinu a mládež v Košiciach
-sekcia pre rodinu - direktórium
snúbeneckej prípravy
9. 3.2002 - stretnutie kňazov Košic
kej arcidiecézy - téma: Pastorácia mlá
deže na celoslovenskej úrovni
10.3.2002 - 10.00 hod - archijerejská
sv. liturgia - posviacka evanjeliára, po
obede velkopôstny moleben a stretnutie
s mládežou
(Martin Mihal)
TREBIŠOV - Čerstvo obnovený
chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky
v Trebišove bol v piatok 1. marca t. r.
zaplnený do posledného miesta. Chrám
vo svojom novom šate opäť privítal
vladyku M ilana C hautura, CSsR,
a vzácneho hosťa apoštolského nuncia
Henryka Jozefa Nowackého. Na tejto
slávnosti sa okrem m nožstva p rí
tomných ľudí zúčastnilo 18 kňazov, ktorí
spolu s vladykom Milan a nunciom
Nowackým spoluslúžili archijerejskú
svätú liturgiu. Pred svätou liturgiou sa
prítomní veriaci mali možnosť zúčastniť
krížovej cesty, kde sa v jednotlivých
rozjímaniach zamysleli nad svojím
spôsobom života. V homllii prednesenej
apoštolským nunciom Nowackým sa
znova mohli všetci prítomní zamyslieť,
či kráčajú po tej správnej ceste - po ceste
k Bohu. Ako príklad hodný nasledo-
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Klenot byzantského
obradu v Prešove
Mons. Ján Hirka 16. októbra 1993
posvätil kaplnku sv. Makríny na Narci
sovej ulici č. 1 v Prešove, ktorá je
súčasťou monastiera sestier baziliánok.
Je vybavená úplným pozláteným ikonostasom so 45 ikonami zhotovenými
vo vlastnej ikonopiseckej dielni.
Bohoslužby od r. 1996 vykonáva
o. Anton Mojžiš. Každodenne sa tu
slúži sv. liturgia, utiereň a spievaná
večiereň. Bohoslužby sa vykonávajú

v cirkevnoslovanskom jazyku. Počas
pôstneho obdobia je v stredu a piatok
Liturgia vopred posvätených darov.
V období hlavných sviatkov sa vykoná
vajú všetky, bohatou východnou tradí
ciou ustanovené bohoslužby. Druhý
piatok v mesiaci (nasledujúci po prvom
piatku) sa slúži sv. liturgia s kázňou
o živote blahoslaveného svjaščenomučeníka Pavla Gojdiča, ČSW, a mo
leben. Kazateľom je o. Marián Potaš,
ČSW, súčasník a znalec života blaho
slaveného svjaščenomučeníka Pavla.
Okrem bežných bohoslužieb sa vyko
návajú mimoriadne rádové obrady ako
obliečka, večné sľuby a mníšsky poh
reb. Mali sme tu možnosť zúčastniť sa
aj na diakonskej vysviacke a primičnej
sv. liturgii.
Na prestole v kaplnke sv. Makríny
prinášali nekrvavú obetu Mons. Ján
Hirka, biskup prešovský pri rôznych
príležitostiach, vladyka Milan Chautur,

exarcha košický, dnes už hlava grécko
katolíckej cirkvi Ukrajiny Ľubomír
kardinál Huzár so sídlom vo Ľvove,
biskupi ivanofrankivskivskej eparchie
Sofron Dmiterko, Č SW , a Sofron
M udrij, ČSVV, Slavomír Miklovš,
biskup križevacký, o. studita Hlib
Lončina, dnes už pomocný biskup pre
Ľvov a iní.
V kaplnke znel zborový spev prešov
ského katedrálneho chrámu, spieval tu
aj bratislavský
zbor a iné hos
ťujúce zbory.
Interiér
kaplnky, mies
to modlitby
a sväté, vytvá
rajú podmien
ky pre komuni
káciu s Bo
hom. Dynami
ka ikonostasu,
pozlátené po
zadie ikon, umocnené litur
gickým spe
vom, pripomí
najú nebo na zemi.
Čas bohoslužieb je prispôsobený
monastierskému poriadku podľa pot
rieb sestier. Nedeľňajšie bohoslužby sa
začínajú o 08:00 hod. spievanou utierňou, o 09:10 hod. je sv. liturgia
a o 17:00 hod. večiereň. V pracovné dni
pondelok až piatok sv. liturgia je
o 05:30 hod. potom utiereň. Prvý čas
je o 07:30 hod., Šiesty čas o 11:45 hod.
a o 17:30 hod. večiereň. V prikázaný
sviatok o 06:30 hod. je utiereň, o 17:00
hod. večiereň a o 18:00 sv. liturgia.
Zmeny sú podľa okolností možné.
Kaplnka sv. Makríny slúži predo
všetkým spoločenstvu sestier, ale je
otvorená pre každého, vždy a hlavne
v čase bohoslužieb. Na liturgické mod
litby je tu pozvaný každý, kto miluje
východnú tradíciu, chce načerpať
duchovné sily skrze nádherné, hlboké'
a na symboliku bohaté obrady.
-šb-

Prijímanie pod obojím:
len na slávnosti
Aj slovenskí katolíci môžu odteraz pri
slávnostných príležitostiach a pri
omšiach s menším počtom ľudí prijímať
sväté prijímanie pod „obidvoma spô
sobmi“, teda premenenú hostiu aj víno.
Prijímanie obidvoch symbolov bolo
bežné až do 12. storočia, kňaz i veriaci
sa napili zo spoločného kalicha. Pos
tupne sa pitie vína obmedzilo len na
kňazov. Hlavným dôvodom bola zrej
me opatrnosť - aj najmenšie vyliatie
posväteného vína je znesvätenie.
Niektorí cirkevní historici sa domnie
vajú, že v Anglicku bol dôvodom
nedostatok vína.
Koncil v Kostnici v roku 1415 prijí
manie pod obojím pre veriacich zrušil.
Teológovia zdôvodňovali novú prax
tým, že Kristus je úplne prítomný
v každom z oboch spôsobov. Požia
davka prijímať pod obojím sa stala
heslom niektorých protestantských
hnutí, v Čechách napríklad husitov
a kališníkov.
Druhý vatikánsky koncil v šesť
desiatych rokoch 20. storočia možnosť
prijímať pod obojím znovu zaviedol,
z „bezpečnostných“ a praktických
dôvodov ho však obmedzil len na
niektoré príležitosti.
Z hygienických dôvodov kňaz málo
kedy nechá veriacich piť priamo z ka-

lichá, ale len namočí oblátku do vína.
Rímsky misál pripúšťa tiež možnosť
prijímať z kalicha striebornou rúrkou
alebo lyžičkou. Lyžičkou rovno do úst
podáva prijím anie kňaz veriacim
v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.
Slovensko je jednou z mála európ
skych krajín, kde sa prijímanie udeľuje
veriacim priamo na jazyk. Trendom vo
svete je podávať hostiu do nastavenej
dlane, čo sa pokladá za hygienickejšie.
„Slovenskí biskupi o otázke rokovali
minulý rok, a dohodli sa, že zatiaľ nebudú
tradičný spôsob meniť,“ hovorí Gavenda.
Podľa štatistiky Konferencie bis
kupov bolo u nás v roku 2000 udelených
61 miliónov 895 tisíc prijímaní. Hostie,
oblátky z bielej múky a vody, pečú
charitné domovy a rehoľné sestry.
Omšové víno, biele alebo červené,
musí byť vyrobené z najkvalitnejšieho
hrozna bez pridania vody, cukru a bez
použitia chemikálií.
Katolícka cirkev verí, že Ježiš Kristus
pri svojej poslednej večeri pred umu
čením, keď svojim učeníkom lámal
požehnaný chlieb a dal piť víno zo
svojho kalicha, ustanovil sviatosť
eucharistie, v ktorej je celý prítomný.

vania nuncius poukázal na blaho
slaveného Petra Pavla Gojdiča a jeho
heslo: „Boh je láska, milujme ho!“.
A toto jeho heslo sa má stať aj naším
heslom. Určite si mnohí z tejto svätej
liturgie odnášali povzbudenie k zmene
života ako k začiatku nového, lepšieho
a krajšieho spolužitia s Bohom.
(ao)

SVIDNÍK - Od 5. februára do 17.
marca 2002 mali možnosť návštevníci
Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo
Svidníku zhliadnuť výstavu fotografií
s názvom Pápež Ján Pavol II. vo Lvove
(jún 2001). Prezentovaná výstava bola
výsledkom práce 7 fotografov skupiny
B&W Group z Poľska, Slovenska a Uk
rajiny, ktorí boli zvečňujúcimi svedkami
tých niekoľko výnimočných dní vo
Lvove. Ich snahou vzniklo rôznorodé
dokumentačné dielo, ktoré cez objektív
fotoaparátu zachycuje osobnosť Svä
tého Otca, etapy jeho pobytu, davy,
nepriaznivé počasie, zablatené pries
transtvo atď. Zážitkom boli pre návštev
níka jednotlivé tváre na fotografiách,
ktoré odzrkadľujú hlboký zážitok v krát
kom okamihu.
Skupina B&W Group zvolila tech
niku čiernobielej fotografie, techniku,
ktorá je expresívnejšia ako technika
farebných fotografií.
Rozsiahly reportážny cyklus vypovedá
o často letmých momentoch, ktoré však
tvoria širší obraz udalostí vo Lvove.
A tak i tento pohľad na velké dni vo
Barbora Tancerová Lvove prispel do mozaiky obohacu
Prevzaté zo SM E júcich skutočností z prvého historického
stretnutia Svätého Otca s masami ľudí
na Ukrajine.
(Adriana Dolinská)

SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH
11.
február je už desiaty raz slácharitného dom u sv. Lujzy v Nitre
vený ako Svetový deň chorých. Prib rozhodli počas Svetového dňa cho
ližne toľko rokov uplynulo aj od rých urobiť radosť chorým ľuďom,
obnovenia činnosti Slovenskej kato o ktorých sa starajú pracovníci SKCH
líckej charity/SKCH/, ktorej pôvodný v Trnave. O 8,00 hod. deti vyrazili
názov bol Ústredná charita na Slo z trnavskej charity v sprievode vy
vensku. Jej činnosť sa však v podstate chovávateľky spolu s opatrovatelkou
nezmenila. Pomáha tým, ktorí to chorých do terénu. Pre väčšinu star
najviac potrebujú. Okrem mnohých ších pacientov si pripravili milý prog
iných činností sa SKCH stará o cho ram: skladbičku na flaute, pesničky,
rých, nevládnych a opustených báseň a tiež rozdávaním starkým
v domácom prostredí a formou „hos- vlastnoručne vyrobených darčekov.
pic“ vrátane lekárskej starostlivosti.
Z tohto dôvodu sa deti z Detského
Mgr. Katarína Šedivá, T K K B S

PREŠOV - V gréckokatolíckom
kňazskom seminári blahoslaveného
biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča
v Prešove sa v sobotu 16. februára
diecézny biskup Mons. Ján Hirka stretol
s rodičmi bohoslovcov IV. a V ročníka.
Práve títo bohoslovci prijmú na sviatok
Zvestovania Presvätej Bohorodičke (25.
marca) nižšie svätenia.
(Marek Pribula)
PREŠOV - Na tretiu pôstnu nedeľu uprostred obdobia Velkého pôstu - vo
východnom obrade ukladá Cirkev
osobitným spôsobom uctievať Svätý
kríž. V nedeľu ráno ukladajú kňazi na

z>z>z>
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tetrapod (stolík uprostred chrámu alebo
pred ikonostasom ) Svätý kríž. Po
obrade uloženia kríža spievajú veriaci
ústrednú pieseň liturgie nedele a celého
nasledujúceho týždňa: „ Tvojmu krížu
klaniame sa Vládca a tvoje sväté vzkrie
senie oslavujeme.“ Za spevu predpí
saných liturgických textov potom kňaz
a za ním všetci veriaci bozkom uctievajú
Svätý kríž, ktorý ostane takto vyložený
k úcte veriacim po celý týždeň.
(Marek Pribula)
PREŠOV - Svätú liturgiu v prešovskej
Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Kaplnke
blahoslaveného biskupa a mučeníka
Pavla Gojdiča slúžil v piatok 1. marca
prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Na
tejto slávnosti, pri ktorej sme si pripo
menuli 75. výročie biskupskej vysviacky
otca biskupa Gojdiča, ktorá sa usku
točnila 25. marca 1927 v Bazilike sv.
Klimenta v Ríme, sa zúčastnili aj
slovenskí katolícki biskupi, ktorí sa
v Prešove zúčastnili duchovných cviče
ní. Plná katedrála veriacich privítala
kardinálov M ons. Jozefa Tomka
a Mons. Jána Chryzostom a Korca,
apoštolského nuncia Mons. Henryka
Nowackého, arcibiskupov Mons. Alojza
Tkáča a Mons. Jána Sokola, ako aj
ďalších biskupov na čele s predsedom
KBS M ons. Františkom Tondrom.
Prešovský biskup Ján Hirka vyjadril
úprim nú radosť z tohto stretnutia
biskupov, práve na tak vzácnom mieste
- pri relikviách blahoslaveného biskupa
Gojdiča. V mene všetkých biskupov sa
prítomným prihovoril kardinál Ján
Chyrzostom Korec, ktorý poďakoval za
pozvanie. Okrem iného pripomenul
veľké utrpenie veriacich v čase likvidácie
gréckokatolíckej cirkvi a vyzdvihol tú
skutočnosť, že to boli jej biskupi ale aj
mnohí kňazi a veriaci, ktorí nezapreli
jednotu s Rímom ani za cenu straty
slobody a neraz aj obetovania vlastných
životov. Povedal, že je to velká Božia
priazeň a milosť, keď práve jej biskup je
v novodobých dejinách prvý blaho
slavený, ktorý sa tu narodil, žil a nako
niec aj podstúpil mučenícku smrť. Na
záver dodal: „Nie je to však len veľký
1 prejav Božej priazne, ale pre nás
! predovšetkým záväzok nasledovať jeho
: príklad.“
(Marek Pribula)

o o o
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5 rokov od ustanovenia
apoštolského exarchátu
IDEÁL BISKUPA JE DOBRÝ PAS
TIER - táto myšlienka bola ústrednou
myšlienkou príhovoru apoštolského
nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons.

sprevádzali kňazi obidvoch našich kato
líckych obradov. Slávnostnú homíliu
predniesol predseda Konferencie bisku
pov Slovenska Mons. František Tondra.

Henryka J. Nowackého, ktorý spolu
s jubilantom - košickým apoštolským
exarchom vladykom Milanom Chauturom boli hlavnými celebrantmi slávnosti
na 3. pôstnu nedeľu - Krížupoklonnú
v gréckokatolíckej Katedrále Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
Vyslanec Svätej Stolice na Slovensku
sa na slávnosti prihovoril týmito slo
vami: „Ideál biskupa je dobrý pastier,
usilujúci sa pripodobniť Kristovi, veľko
dušne viesť zverené mu stádo; učiteľviery
ktoiý usilovnosťou vedie svoje ovečky a
slabých vo viere posilňuje. Má ukazovať
na Krista, presviedčať ľudí, že jediná naša
nádej je Kristus - víťaz nad smrťou
a diablom. Má brániť Kristove ideály do
konca. Smeruje do hlbiny, vhodne a ne
ochvejne povzbudzuje. V pastierskej
službe máme oporu v blahoslavených
mučeníkoch biskupovi Pavlovi Gojdičovi
a rehoľnom kňazovi Metodovi Trčkovi
v odhodlanom hlásaní Pravdy.“
Predchádzala tomu archijerejská sv.
liturgia Bažila Veľkého, ktorú konce
lebrovali košický arcibiskup Mons. Alojz
Tkáč, spišský diecézny biskup Mons.
František Tondra, prešovský biskup Mons.
Ján Hirka, hajdudorožský eparcha Szilárd
Keresztes, pomocný košický biskup
Mons. Bernard Bober a Mons. Andrej
Imrich, pomocný spišský biskup. Nástup
cov apoštolov - biskupov v koncelebrácii

Pripomenul početným prítomným veria
cim, že večný cieľ môžeme dosiahnuť
nasledovaním Kristových slov na vrchu:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha.“
Zvlášť v dnešnej dobe sú pre veriacich
na Slovensku aktuálne tieto Pánove slová,
lebo sme zaplavení z každej strany
skutočnosťami, ktoré nie veľmi svedčia
o tom, že drvivá väčšina občanov Slo
venska sa hlási ku Kristovým ideálom. Aj
tieto výročia, dôležité a významné pre celú
katolícku cirkev na Slovensku, majú byť
predovšetkým prejavom odhodlania
prakticky žiť Evanjelium, ale zároveň nás
majú viesť k oslave a vďake Bohu.
Milá slávnosť bola ukončená staroslovienským „Mnoholitstvijem“ a pá
pežskou hymnou ku cti Svätému Otcovi
Jánovi Pavlovi II., ktorého bula „Ecclesiales communitates“ o ustanovení
novej cirkevnoprávnej jednotky pre
katolíkov byzantského obradu - grécko
katolíkov, bola práve pred piatimi rokmi
3.marca 1997 v tomto chráme pred
nesená vtedajším Apoštolským nun
ciom na Slovensku arcibiskupom Luiggi
Dosenom. Požehnanie Svätého Otca
odovzdal prítomným i všetkým grécko
katolíkom exarchátu i celému Slovensku
apoštolský nuncius Mons. Henryk
Nowacki.
Vladimír Miroššay, TK KBS

DEŇ UMELCOV VENOVANÝ
FULLOVEJ STOROČNICI

PREŠOV - Dvanásť rokov uplynulo
17. februára od biskupskej vysviacky
Mons. Jána Hirku, ktorý sa stal v poradí
8. sídelným biskupom na prešovskom
biskupskom stolci a tak aj priamym
nástupcom blahoslaveného mučeníka
Pred sto rokmi 27. februára sa výchovy a príprave nových vyučovacích
narodil v Ružomberku národný umelec osnov výtvarnej výchovy, ktorý viedol biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý
Ľudovít Fulla, ktorý patrí k najvýz prorektor Vysokej školy výtvarných zomrel v roku 1960. Plných štyridsať
namnejším osobnostiam slovenskej umení v Bratislave, doc. Ladislav Čamý. rokov prešovské biskupstvo nemalo
výtvarnej modemy. Pri tejto príležitosti Účastníci Dňa umelcov si pri sláv svojho vlastného biskupa.
Biskup Ján Hirka sa narodil v roku
Katolícka univerzita v Ružomberku nostnej svätej omši, ktorú celebroval
(KU)v spolupráci s Radou pre vedu, generálny vikár Spišskej diecézy Mons. 1923 v Abranovciach. Bohoslovecké
vzdelanie a kultúru Konferencie bisku Ján Zentko, pripomenuli sviatok Fra štúdiá začal v Prešove a ukončil na
pov Slovenska usporiadala 27. februára Angelica, ktorého si umelci a ľudia Karlovej univerzite v Prahe. Po kňazskej
na pôde KU Deň umelcov. Podujatie sa zaangažovaní v umení uctievajú ako vysviacke účinkoval v Ľutine a Prešove.
začalo seminárom o živote a diele svojho patróna, po svätej omši spoločne
Po roku 1950 bol dvakrát zaistený
Ľudovíta Fullu, ktoré otvoril a mode- navštívili hrob Ľudovíta Fullu. Pri
roval akad. maliar Pavol Rusko. Vzácne príležitosti Fullovej storočnice zároveň a odsúdený na nútené práce a väzenie.
momenty zo života Ľudovíta Fullu sprístupnili v priestoroch KU výstavu Neskôr pracoval ako robotník a elektri
priblížila jeho súčasníčka MUDr. diel pedagógov Katedry výtvarného kár. Po obnovení činnosti Grécko
Helena Patková-Holbová, autorka umenia KU. Literárnohudobná kom katolíckej cirkvi v Československu ho
zbierky poézie venovanej Fullovi „Kam pozícia „Čo si objímal obrazom svo pápež Pavol VI. 20. decembra 1968
smeruje rieka“. Mgr. art Darina Dori- jím“, pod vedením dekana Pedagogickej vymenoval za apoštolského adm i
cová vo svojom príspevku priblížila fakulty KU doc. Imricha Vašku, v ktorej nistrátora v Prešove. Za prešovského
Fullov svet fantázie, čara a poézie účinkovali učitelia a poslucháči fakúlt biskupa ho vymenoval pápež Ján
rozprávok. Životom a činnosťou národ KU spolu s ďalšími hosťami ukončila
Pavol II. a biskupskú vysviacku prijal
ného umelca počas jeho pôsobenia Deň umelcov venovaný výročiu tohto
z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. feb
v Martine sa vo svojom príspevku pod významného um elca. Slávnosti sa
názvom „Fulla štvaný M artinčan“ zúčastnili aj m nohí predstavitelia ruára 1990 v Prešove. Za jeho celo
zaoberal doc. Michal Adamov-Kováč, slovenských vysokých škôl a ďalší hostia. životné dielo a činnosť v prospech Cirkvi
mu bolo udelené vysoké štátne vyzna
ako zástupca Matice slovenskej. Ďalším
zo, TK K BS menanie - Rád Andreja Hlinku I. triedy
bodom Dňa umelcov na KU v Ružom
berku bol seminár o didaktike výtvarnej
a čestný doktorát Prešovskej univerzity.
(Marek Pribula)

VOLEBNÁ KAPITULA
VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU
TRETIEHO RÁDU SV. FRANTIŠKA
Kláštor minoritov v Levoči v sobotu
2. marca sa stal miestom konania
volebnej kapituly východoslovenského
regiónu Tretieho rádu sv. Františka
(OFS). Predstavitelia bratstiev z Bar
dejova, Košíc, Michaloviec, Popradu,
Prešova, Spišskej Belej, Starej Ľubovne
a Vranova nad Topľou rozhodovali
o vedení svetských františkánov v tomto
kúte Slovenska na ďalšie tri roky.
Kapitulné zhromaždenie sa začalo
spoločnou svätou omšou, ktorej pred
sedal P. Cyril Brázda OFM a kázeň
predniesol P. Jozef M. Košč OFMConv.
- duchovní asistenti Národnej rady
OFS. Pracovnú časť otvorila odstu
pujúca ministerka podaním správy
o živote východoslovenského regiónu
OFS. V diskusii, ktorá nasledovala sa
hovorilo okrem iného aj o prijímaní
kandidátov a o úlohe duchovných

asistentov. Na záver diskusie boli
predstavení kandidáti na ďalšie volebné
obdobie.
Druhá časť kapituly bola venovaná
volbe ministra, jeho zástupcu, formátora, tajomníka a pokladníka východo
slovenského regiónu OFS. Ministerkou
ostala Margita Romanovská, je to jej už
druhé volebné obdobie, vo funkcii
zástupkyne zostala Helena Tóthová. Na
post form átora bola zvolená Žofia
Kubová, na post tajomníčky M ária
Duraníková a na post pokladníka Anna
Hozová.
Tomuto kapitulnému zhromaždeniu
predsedal národný minister OFS Juraj
Mrocek. Medzi prítomnými bolo cítiť
ozajstného bratského ducha a zanie
tenie pre šírenie františkánskych ideálov
v dnešnom svete.
P Jozef M. Košč OFMConv, TK K BS

BANSKÁ BYSTRICA - V piatok 8.
februára 2002 zasadala v Banskej Bystrici,
pod vedením svojho predsedu Mons. Jána
Hirku Subkomisia pre environmentálnu
výchovu Teologickej komisie KBS.
Hlavným bodom programu bolo
prejednanie návrhu osnov ekologicko
- environmentálnej výchovy pre jed
notlivé ročníky základných a stred
ných škôl v rám ci náboženskej vý
chovy a tiež prejednanie organizácie
prípravy katechéz.
Ďalej bol na zasadaní tejto subkomisie
predložený návrh otázok pre spytovanie
svedomia z oblasti ochrany prírodného
a životného prostredia, ktorý po pri
pomienkovaní a náležitom schválení
a publikovaní sa doporučí k používaniu
v spovednej praxi veriacich.
Nakoniec subkomisia prejednala
otázku prípravy a účasti na štvrtom
medzinárodnom stretnutí biskupských
konferencií Európy (CCEE) v máji
tohto roku v Benátkach na tému:
„Ľudská práca, a odpočinok“.
(RNDr. J. Voskár, TKKBS)
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K R E S ŤA N S T V O N A N O V O O B JA V E N É

Ukaz mi svoju vieru
zo skutkov.
ŽIVO T PRVÝCH KRESŤANOV
„Svet pred Kristom bol svetom bez
lásky“, napísal na konci 19. storočia
jeden zo znalcov dejín prvotnej Cirkvi
G. Uhlhorn. Tento výrok, ktorý sa
mnohým môže zdať nadsadený, veľmi
dobre vystihuje kontrast medzi tým, aký
bol život pohanov a ako žili kresťania.
V ich strede sa objavila láska, na akú
nebol vtedajší svet zvyknutý a v akú
neveril. „Pozrite na nich, ako sa milujú“
- tento slávny výrok, ktorý zapísal
Tertulián, dobre vyjadruje úžas pohanov
zoči-voči tomuto javu. Súčasne vyjad
ruje aj silu presvedčivosti, akú vtedy
malo kresťanstvo.
Pozrime sa teraz spoločne v čom
spočívala a ako sa prejavovala láska
kresťanov.

KOV ■ZíDNn i
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Pripomeňme si z našich predošlých
úvah, že kresťanské spoločenstvá
prvotnej Cirkvi boli veľmi rôznorodé.
Patrili do nich slobodní rímski obča
nia, často veľmi bohatí a významní.
Ďalej otroci, pohania aj Židia, muži
aj ženy, starí i mladí. Vo svete bolo
normálne, že medzi takýmito vrstvami Kresťanské symboly - ryba a holubica.
sa stáročiami vytvorili neprekonateľné
bariéry predsudkov, ľahostajnosti, ba deťom. Prakticky to končilo tak, že ak
priam nepriateľstva. Kresťanstvo bolo sa jej nepodarilo znova sa vydať, žila
ako oheň, ktorý roztápa ľadovce, čo vo veľkej biede. V kresťanský ch spolo
ich oddeľovali. Spoločenstvá boli čenstvách naopak, siroty a vdovy, boli
vtedy ešte veľmi malé, a keďže nemali privilegovanými členmi. Pre nich sa
svoje svätyne, schádzali sa v súkrom vytvorila spoločná pokladnica, ktorá
ných domoch. To ohraničovalo ich bola častokrát jediným zdrojom ich
počet asi na 50 až 80 členov. V tak obživy. Siroty boli adoptované kresťan
malej skupine sa nedalo ukryť do skými rodinami. Vdovy zasa vytvárali
anonym ity davu. D enno-denne sa malé spoločenstvo, ktoré prichýlil pod
každý s každým stretával a v tejto svoju strechu nejaký bohatý brat. Vo
konfrontácii sa najlepšie dal pozo všetkých listoch z tohto obdobia čítanie
rovať zázrak, aký v srdci človeka spô napomenutia biskupov členom spolo
čenstiev, aby nezatvárali pred sirotami
sobovalo kresťanstvo.
a vdovami srdcia a peňaženky.

Konkrétne skutky lásky_____________

Diakon koptskej cirkvi.
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Cítili sa tí, čo prijali kresťanstvo a po
chádzali z tak rozličného prostredia
naozaj bratmi a sestrami? To nebola iba
otázka pocitov. O láske a rovnosti
prvých kresťanov svedčia skutky. Tu je
niekoľko z nich:
Na okraji vtedajšej spoločnosti boli
siroty a vdovy. Ľudia, ktorých osud
nezaujímal nikoho. Zriedka sa našli
jednotlivci, ktorí sa pokúsili pomôcť im.
Pliagou a hanbou bolo velké množstvo
odhodených detí. Jedinú šancu na
prežitie mali vtedy, ak ich niekto vzal do
výchovy. Ale to tiež len na to, aby ich
neskôr predal ako otrokov alebo na
prostitúciu. Čo sa týka vdov ich osud je
veselý len v operetách. V starovekom
Ríme im nebolo čo závidieť. Právo
pamätalo na deti, ak zomrel otec. Vdova
však bola vydaná na milosť a nemilosť
bývalej mužovej rodine alebo dospelým

Diakon - srdce a duša biskupa
Starostlivosť o núdznych bola zverená
diakonom. Didaskalia ich nazývajú
očami, ušami, srdcom a dušou biskupa.
Ich úlohou bolo mať otvorené oči, aby
im neušla žiadna potreba alebo ťažkosť,
ktorá sa mohla vyskytnúť v živote členov
spoločenstva. Oni rozdeľovali peniaze
z rúk biskupa tým, ktorí to potrebovali.
Pre siroty hľadali adoptívnych rodičov,
povzbudzovali chorých alebo tých,
ktorých postihlo nejaké nešťastie.
Ďalším prejavom konkrétnej lásky
kresťanov bolo postarať sa o pohreb.
Aristides vo svojej Apológii spomína, že
každému kresťanovi bola vštepovaná
zásada: „Koľkokrát odíde z tohto sveta
nejaký úbožiak a brat zo spoločenstva
sa o tom dozvie, má sa postarať v rámci
svojich možností o jeho pohreb. “Treba
poznamenať, že táto služba sa nepre-

javovala iba kresťanom, ale všetkým
ľuďom. Spis Testament nášho Pána
nariaďuje diakonovi: „Ak býva v prímor
skom meste, nech častokrát prechádza
pobrežie, či sa tam nenachádza telo
nejakého stroskotanca. A k áno, nech ho
vezme a slušne pochová. “ Solidarita
kresťanov sa najviac prejavila najmä
v časoch skúšky. Ak bol napríklad niekto
uväznený, celé spoločenstvo prežívalo
s nímjeho neistotu a utrpenie. Bratia ho
navštevovali a pokúšali sa ho vykúpiť.
Lucius zo Samosaty, ktorého naozaj
nemožno podozrievať zo sympatií ku
kresťanstvu v Živote peregrina hovorí,
že veľakrát videl okolo uväznených
kresťanov množstvo ich spoluveriacich,
mužov aj žien, ktorí im prinášali jedlo
a oblečenie. Alebo sa snažili ovplyvniť,
či dokonca podplatiť stráže, aby sa
aspoň niekto z nich mohol stretnúť
s uväzneným bratom. Ak bol niekto
z kresťanov odsúdený na smrť a poda
rilo sa získať povolenie na návštevu,
vtedy sa bratia „predbiehali v prejavoch
lásky, aby odsúdencovi dodali odvahy

a upevnili ho v nádeji. Potom m u dali,
tak ako pri slávení eucharistie bozk
pokoja potvrdzujúc vzájomné p u to .“
Tak svedčia akty o umučení Perpetuy.
Práve kvôli povzbudeniu boli takéto
spisy zostavované a rozposlané iným
cirkevným obciam, kde sa dychtivo a so
vzrušením čítali, pretože udalosti v nich
boli slávou celej rodiny veriacich.

Rodinné kresťanstvo_______________
Účasť a lásku bratov pociťovali aj tí, čo
boli odsúdení do vyhnanstva alebo na
ťažké práce. Zvyčajne ich navštevovali
členovia ich spoločenstva alebo toho,
ktoré bolo najbližšie. Takéto návštevy
boli vždy momentom silného prežívania
bratského spojenia. Nebolo zried
kavosťou, že všetky okolité spoločenstvá
sa finančne podieľali na vykúpení
zajatcov.
Nestačí nám čas a priestor, aby sme
opisovali všetky prípady takéhoto
„rodinného“ kresťanstva tohto obdobia.
Spomeňme ešte aspoň legendárnu
pohostinnosť prvých kresťanov, akú

prejavovali pocestným, keďže v hostin
coch číhali rôzne problémy a nebezpe
čenstvá. Jedinou formalitou, aby niekto
prijal cudzinca pod strechu bola krátka
formula: „Ste Kristovými vyznavačmi?
- Ja tiež“. Inokedy to bol odporúčajúci
list vlastného spoločenstva. Našu
zmienku si zaslúži aj živé spojenie, ako
sa spoločenstvá listami prosili o pomoc,
ktorá presahovala možnosti jedného
z nich. V tom vynikala najmä rímska
cirkev, ktorú preto aj nazývali „predse
dajúca v láske“. Týmto titulom chceli
povedať: „Cirkev, ktorá si pre svoju
lásku, plne zasluhuje prvenstvo medzi
ostatnými.“ Dionýz z Korintu píše Ri
manom: „Odpočiatku medzi vamijest
vuje obyčaj, konať dobre všetkým a všet
kými m ožným i spôsobmi. Veľa cirkví
v mnohých mestách pocítilo vašu p o 
moc. Vdáka vám zažili bratia, odsúdem
v baniach, úľavu a podporu. “
Tu sa natíska otázka: Odkiaľ na to
všetko brali peniaze? V tomto storočí
bola jediným ich zdrojom spontánna
láska veriacich. Ako hovoria Didaskalia, každý dával dobrovoľne kolko
mohol a niektorí sa kvôli tomu zriekli
aj najpotrebnejších vecí. Chudobní sa
postievali, aby ušetrili a prispeli na
tých, ktorí boli ešte chudobnejší od
nich. Kresťania videli, že prítomnosť
Svätého Ducha, v ktorom žili, pre
konala moralizmus Starého zákona.
Obdobie vnútorného otroctva sa
skončilo a na jeho miesto nastúpila
prirodzenosť nového človeka, ktorý sa
delil so svojimi dobrami, nie preto, že
tak hovorilo prikázanie, ale preto, že
bol vďačný za omnoho väčšie dobrá,
ktoré dostal. Boháč sa už nehonosil
majetkom, ale začal chápať, že aj on
je dlžníkom. Úbožiaci sa zasa pre
svedčili. že Boh sa stará o svoje
najslabšie deti. Takto chápané vzťahy
nezdôrazňovali rozdiely, ale naopak
stali sa spojivom, ktoré viazalo „živé
kamene“ Cirkvi, aby bola miestom,
kde Boh zjavuje ľudstvu svoju prí
tomnosť a lásku.
Alfréd Cholewinski, S.J.
preložil Peter Rusnák
Ilustr. snímky
na dvojstránke:
archív redakcie

M n o h í veriaci predávajú svoj
majetok a dávajú peniaze Cirkvi.
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Mama, kde mám topánky?
Byt u rodiny Lihositovej v Dlhej Lúke pri Bardejove, znamená byť v príjemnej
atmosfére smiechu, radosti, ale najmä humorných dialógov manželov Anny a Petra,
ktorých vzájomná symbióza srší z každého slova či gesta. Čaro tejto rodiny však
spočíva najmä v ich životnom rozhodnutí vziať si do pestúnskej starostlivosti
k svojim 6 deťom ďalších 11, ktoré sú v ich životnom rebríčku hodnôt tým
najdôležitejším, čo mohli dostať.
Ľudia v Dlhej Lúke ma s úsmevom a radosťou navigovali k „tým zlatým ľuďom “,
aby som sa ich mohla spýtať na to, čo dokáže človeka podnietiť k tomu, aby sa vo
svojej existencii vybral práve takýmto smerom.

musia plniť. Najťažšie je privlastniť si
staršie deti, tie nemajú rady upozornenia
nás starších, ale človek ich musí for
movať, pretože sú v mnohých ohľadoch
zanedbané.
Pani Anna: Prvého sme si privlastnili
12-ročného chlapca, ktorý bol vtedy
veľmi problémový. Hneď v prvý deň som
celá zmeravela pri pohľade na nožík
v jeho rukách, ktorým mieril na môjho
A Čo stálo na začiatku realizácie Avšak hneď nato stratil na rok zamest syna. Keď som na to zdesene zareago
tohto vášho zámeru? Predsa len zvoliť nanie a tým sa naše rozhodovanie vala, vysvetlil mi to tým, že to videl vo
si starostlivosť o 17 detí si vyžaduje skomplikovalo. Nevediac čo ďalej som filme. Potom sa vybral bicyklovať na
hlboké vnútorné presvedčenie, ktoré je si otvorila Sv. písmo, hoci som ho cintorín. Každé dieťa vie, že po cintoríne
výsledkom dlhého uvažovania a vnú dovtedy pri rozhodovaní nikdy ne sa nebicykluje, lebo je to posvätné
torných otáznikov. Išlo každopádne použila. Tam som si prečítala myšlienku miesto. Museli sme ho to naučiť. Večer
o tom, že zbytočné sú pekné reči, keď to ho pohrýzol pes a skoro zrazilo auto.
o velmi závažný krok.
Pani Anna: Mala som 25 rokov, keď najdôležitejšie je ujať sa vdov a sirôt Nuž a to bol iba jeden deň.
Peter: Na začiatku je ťažké deti
mi zomrel prvý manžel. Zostali mi tri a pomôcť im v ich trápení. To bola pre
deti, najmladšie malo rok. Bolo to ťažké. m ňa taká velká vzpruha, že mi to udržať. Všeličo chcú vyskúšať, pretože
S prvým manželom sme spolu hovorili pomohlo napredovať ďalej v tom, na čo sa zrazu cítia slobodné a snažia sa
dohnať zameškané. Museli sme si k nim
o osvojení detí, ale nesúhlasil. Ja som som sa podujala.
sadnúť a všetko im vysvetliť.
po tom túžila vždy. Už ako školáčka som
A Aké sú špecifiká výchovy detí
Anna: Spočiatku ma deti vôbec
snívala, že budem pracovať v detskom
nepočúvali. Boli zvyknuté iba dostávať,
domove, ale učitelia mi povedali, že sa z detských domovov?
Pán Peter: Neadoptovali sme si všetky nevedeli si nič vážiť.
na pedagogickú školu nedostanem, lebo
deti naraz, len postupne sa rodina
Peter: Roztrhali topánky, lebo v do
som veriaca. Neskôr do môjho života
rozširovala. Môžem povedať, že je veľmi move to bolo tak, že prišli sponzori
vstúpil Peter, môj terajší manžel, s kto
rým máme tri deti. Z vďaky, že som dobré brať si deti z domova už k svojim a kúpili im nové, to isté čakali od nás.
stretla takú bytosť, som si zaumienila, vlastným, najmä ak sú podobné vekom Pre deti je veľmi dôležité naučiť sa žiť
že okrem svojich detí vychovám aj a pohlavím. Deti z domovov totiž nie sú v rodine. Veľmi pochybujem, že deti
zvyknuté na fungovanie rodiny a na mimo rodiny si budú vedieť nejakú raz
niekolko z domova. Je to veľmi dobrý
nových súrodencoch mohli vidieť, aké vytvoriť. Deti v rodine sa stávajú života
človek, ktorý s m ojou myšlienkou
pravidlá v rodine sú a aké povinnosti si schopnejšími a my sa v nich snažíme
o deťoch z detského domova súhlasil.
podchytiť to, v čom sú dobré, aby
sa necítili menejcenné. Napr. Magduška sa zle učí, aleje prvá v džude
/ mali ste vidieť tú radosť na jej
tváričke/, Tomáš vyhráva majstrov
stvá Slovenska v šachu atď Neod
porúčam brať si deti z domova iba
na sviatky, pretože ony stále dúfajú,
že si ich niekto vezme natrvalo. Po
sviatkoch ich čaká rozčarovanie.
Ony to berú tak, že ich znovu nik
nechce. Ťažko to znášajú.
f& Vybrať si starostlivosť
o mnohopočetnú rodinu prináša
veľa odriekania, obetovanie osob
ných ambícií, výhod vlastného
pohodlia. Na druhej strane má
však takéto poslanie nesmierne
veľa obohacujúceho. Ako vy cha
rakterizujete prínos tohto svojho
životného rozhodnutia?
Všetkých 1 7 detí sa nepodarilo zohnať.
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Anna: Som šťastná. Našla som sa
v tom. Musím však uviesť, že ak by som
nemala takého m anžela a zázemie
v ňom, nemohla by som s tým nikdy
začať. Peter sa podieľa na výchove detí
úplne rovnako ako ja a niekedy je tým
trpezlivejším. (Pán Peter sa podľa médií
stal otcom roku 1992. pozn. aut.) Naj
krajšie na tom je, že výsledky výchovy
nevidno hneď. Oslovilo ma, že náš prvý
prisvojený chlapec, ktorý ako som už
povedala, bol veľmi problémový, sa
zmenil. Nie je už taký sebecký. Keď
prišiel, pri obrazoch v televízii o týra
ných deťoch sme my všetci skoro plakali
a on sa začal smiať. Bola som zhrozená.
Po roku sa zmenil natolko, že keď sme
si vzali ďalšie rómske dievčatko, chodil
ju do postielky prikrývať. Viem, že
ideálny nebude nikdy, ale teraz poctivo
pracuje, snaží sa a ja si to cením. Získal
i chýbajúci cit.
Peter: Kariéra ma nepriťahuje (hoci
má skončené 2 vysoké školy, poz. aut.).
Chcel som robiť niečo užitočné, na čo
mi boli dané schopnosti. Ja by som
nemohol byť karieristom. Ak sa na to
človek upriami po čase, ak má šťastie,
zistí, že je to veľmi klamlivé a nenapĺňa
ho to. Vidím, že naše rozhodnutie nás
oboch formovalo. Tu som sa musel
naučiť reagovať na úplne odlišné po
vahy, snahy o klamstvá, vydobytie si
výhod... Deti s tým už prišli a my sme
ich to museli odnaučiť.
Anna: Bola som so sebou spokojná.
Pri deťoch už tento pocit nemám.
Musím byť tvorivá, snažiť sa ich zaujať,
musím na sebe pracovať. Som rada, že
svoj život nežijem nadarmo. Na tých
deťoch vidno, že to stojí zato.
ä Čo robíte pre posilnenie stability,
jednoty a lásky vo vašej rodine?
Peter: Dôležitá je pre nás večerná
modlitba a rozhovoiy. Ony sa potrebujú
rozprávať. Keď sme robili prístavbu, istý
čas sme sa rozhovorom nemohli veno
vať pre nedostatok času. Deti nemohli
byť pri nás kvôli nebezpečenstvu. Ony
si však vyčkali na monotónnejšie práce.
Jeden syn zhodnotil situáciu a postavil
sa ku mne, keď som robil omietku. Začal
rozprávať. Dokázal pri mne stáť aj
hodiny. Keď už musel ísť spať, sľúbili
sme si pokračovanie rozhovoru na
druhý deň. Rovnako je to s objatiami,
nevedia sa ich nasýtiť. Chodíme spolu
na výlety, starší sa venujú skautingu
a usporiadavajú tábory.
Ä) Čo dáva viera v Boha vašej rodine?

Anna: Silu žiť. Človek by ani neveril,
ako sa môže v jeho živote všetko vyriešiť,
ak verí. Č asto sa nás pýtajú, či si
nerobíme starosti s tým, ako deti
finančne zabezpečíme. Nebojíme sa.
Príliš často sa nám potvrdilo, že Boh
požehnáva to, čo robíme. Máme dôveru
v Boha. Urobíme všetko ako najlepšie
vieme a môžeme, ale nechávame to
výlučne N aňho. Niekedy som sa
modlila, ako má Boh pomôcť mojim
deťom. Teraz tak už nerobím, nech On
urobí, ako najlepšie vie. Všetky deti sme
dali pokrstiť. Vidím najmä u starších, že
ich viera drží, keď majú problémy
v živote. Keď sa so m nou niekedy
pohádali, neskôr prišli s tým, že boli na
spovedi a poprosili ma o odpustenie.
Mali sa v živote od čoho odraziť.
A> Domov je dominantný prvok
v našom živote. Čím je dnes domov pre
vás a vaše deti?
Anna: Pre mňa je tým najdôleži
tejším. Či už ten pôvodný, kde mám
pekné vzťahy s rodinou, alebo terajší. To
isté platí o manželovi. Myslím si, že to
aký máme domov je veľmi dôležité pre
náš ďalší život. Výchova vplýva na to,
aký ďalej žijeme život. Dúfam, že naše
deti sa k nám budú vracať rady. Na tých
starších to už vidno, stretávajú sa s nami
a sú medzi nimi pekné vzťahy, možno
i krajšie ako medzi vlastnými súro
dencami. My im dávame najavo, že
u nás sú vždy doma.
<&A čo reakcie okolia? Súčasnosť je
dnes skôr ironická k mnohopočetným
rodinám...
Anna: Asi tak napoly. Stretávame sa
so závisťou i nesmiernou dobrosrdeč
nosťou. Reakcie sú však niekedy i úplne
absurdné. Pri ceste v autobuse ma
nepustili sadnúť si len preto, že som mala
na rukách rómske dievčatko, alebo si
musím vypočuť, aká je to hanba, že som
ho mala s Rómom a aká som teda
nemorálna. Snažím sa nad tým neza
mýšľať. Ľudská mienka je niekedy až
priveľmi krutá. Keď sme si k našim deťom
brali prvé z domova, sudkyňa sa nás
opýtala, prečo chceme naše deti ukrátiť.
Veľmi ma to zabolelo. Povedali sme jej,
že my tak nerozmýšľame. Po tých rokoch
môžem povedať, že sme ich o nič
neukrátili, ba že sa stali lepšími. Sú
ohľaduplnejšie a vedia žiť s problémami
druhých. Prišli k nám na kontrolu
i kompetentní, ktorým sa zdalo, že máme
príliš veľa detí. Jedna pani z kontroly
uviedla, že si nevie predstaviť, že by mala
viac ako jedno dieťa, ktoré má. Nuž takéto

sú reakcie. Keď sme si prisvojili prvé
dieťa, syna vrstovníci surovo zbili,
pretože sme vraj nenormálni, keď si
berieme dieťa z domova. A závisť, tá je
smiešna, pri toľkých deťoch mám tak veľa
práce, že trvá nepretržite. Dovolenku si
vybrať nemôžem.
ä > Chýba vám ešte vôbec niečo
k šťastiu?
/vzájomný smiech/ Anna: Som spo
kojná, najmä ak všetko stíham a zvládam.
Peter: Keďže som učiteľ potrebujem
občas ticho a pokoj, najmä vtedy keď
prídem z práce.
ä Čo si dnes hovoríte, keď sa
obzriete späť?
Anna: Rozprávame sa o tom, koľko
sme toho už prežili. Životy iných mi
pripadajú nudné. Máme toľko spomie
nok, že by sme ich mohli rozprávať
nekonečne dlho. Hoci som pri deťoch,
nemám pocit, že stagnujem, stále je niečo
inšpiratívne, o čom možno premýšľať.

Ä) Vaša definícia šťastnej rodiny?
Peter: Manželia by sa mali dopĺňať
a rozvíjať talenty, ktoré dostali nie na
vzájomné súperenie, aby si ukázali, kto
z nich je dokonalejší, ale na spoločné
dielo. Ich vzťah by mal rásť a mali by
ísť jedným smerom za spoločným
cieľom. Sam ozrejm e by sa nemali
spoliehať iba na seba, ale spolupra
covať s Božou milosťou.
Anna: Mali by skúsiť realizáciu vecí,
ktoré nie sú rozumné, ľudsky vysvetli
teľné. Hovorila som si, že Boh mi nedal
túžbu po dieťati preto, aby som to
nezvládla, skôr naopak. Nebáť sa,
pretože i keď sú problémy, takýto život
možno charakterizovať ako pokojný.
Môžem povedať, že máme pokoj v ro
dine. A to je dôležité.
Peter: Nuž nenechávame sa vyviesť
z rovnováhy finančnými problémami
alebo nekončiacou horou prádla na
žehlenie.
Anna: Potom príde radosť i sila.
Nikdy však nesmieme opustiť Boha. Keď
som sa spočiatku spoliehala len na seba,
že to s deťmi viem a zvládnem i tie
problémové, hneď som to pokazila. Veľa
mi dal manžel i vo viere, fakt, že to nie
je len o zúčastnení sa na nedeľňajšej
liturgii. Ak dvaja ľudia trvajú v man
želstve iba na svojej pravde, nedospejú
k spoločnému dielu, nemá to význam
a takto vzniká odďaľovanie sa od seba,
kopí sa jedno na druhé. To ťažké, čo sme
prežili, je len na prospech veci.
ä Adriana Dolinská
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NOVÝ EVANJE

W tco v púšte

„ A S lo v o s a s ta lo telo m a prebývali

O VEĽKOSTI PROSTÝCH ĽUDÍ
Abbovi Antonovi bolo v púšti zjavené, že
v meste žije človek, ktorý sa mu vyrovná.
Povolaním je lekár a čohokoľvek mal viac než
potreboval, rozdal chudobným, a každý deň
spieval s anjelmi víťaznú pieseň.
Keď sa blažený Anton modlil vo svojej kélii,
prehovoril k nemu hlas takto:,Anton, ešte si
nedosiahol veľkosť garbiara z Alexandrie.“ Keď
to starec počul, vstal, vzal svoju palicu
a ponáhľal sa do mesta. Keď našiel garbiara,
povedal mu: „Povedz mi o svojej práci, lebo
dnes som odišiel z púšte a prišiel som sem,
aby som ťa videl.“
On odvetil: „Nie som si vedomý toho, že
som spravil niečo dobré. Keď ráno vstanem,
skôr ako si sadnem k práci, poviem si, že všetci
z tohto mesta, malí i veľkí, pôjdu do Božieho
kráľovstva pre svoje dobré skutky, kým ja sám
pôjdem do večného zatratenia pre svoje zlé
skutky. Každý večer si opakujem tie isté slová
a verím im vo svojom srdci.“
Keď to blažený Anton počul, povedal: „Syn
môj, sedíš vo svojom vlastnom dome, dobre
pracuješ a máš pokoj Božieho kráľovstva. Ja však
trávim všetok svoj čas v samote bez rozptyľovania
a ešte som nedospel k velkosti takýchto slov.“
Bol raz jeden starec, ktorý žil v púšti a dlhé
roky slúžil Bohu. Povedal: „Pane, daj mi vedieť,
či som ťa uspokojil.“ Tu uvidel anjela, ktorý mu
povedal: „Ešte si sa nestal takým, ako je
záhradník z tamtoho mesta.“ Starec sa začu
doval a povedal: „Zídem do mesta, nech vidím
jeho aj to, čím predčí všetku moju prácu
a námahu za celé tie roky.“
Tak zišiel do mesta a opýtal sa záhradníka
na jeho spôsob života. Keď sa chystali večerať,
starec počul ľudí spievať na ulici, keďže
záhradníkov dom bol na rušnom mieste. Starec
mu povedal: „Bratku, chcem žiť podľa Boha
tak ako ty. Ako dokážeš žiť na tomto mieste
a nebyť vyrušovaný, keď ich počuješ spievať
tieto piesne?“
Ten človek riekol: „Poviem ti, abba, nikdy
ma to nerušilo ani nepohoršovalo.“ Keď to
starec počul, povedal: „Čo si teda myslíš vo
svojom srdci, keď to počuješ?“ On odvetil: „Že
všetci z nich idú do Kráľovstva.“ Keď to starec
počul, začudoval sa a povedal: „Toto je spôsob,
ktorý prevyšuje moju prácu za celé tie roky.“
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Týmito slovami môžeme ozna
čiť nielen vtelenie Ježiša Krista,
Božieho Syna pred 2000 rokmi,
ale i to, čo v týchto dňoch preží
vame v našich gréckokatolíckych
chrámoch ako radostnú udalosť
pri uvedení nového slovenského
prekladu bohoslužobnej knihy
Evanjeliára. V slovenskom jazyku,
schváleného Kongregáciou pre
východné cirkvi.
Sväté evanjelium je skutočným
sprítomnením Ježiša Krista pre
bývajúceho medzi nami na zemi
po všetky dni až do skončenia
sveta. V našom byzantskom obra
de je toto tajomstvo veľmi krásne
zobrazené vo svätej liturgii, najmä
v jej prvej časti.
Samotné miesto, kde je uložené
evanjelium, teda pri bohostánku
na prestole, uprostred svätyne neba, nám ukazuje vznešenú
prítomnosť Krista v Eucharistii
a v Slove, ktorý tróni uprostred
ľudu v chrám e, ako uprostred
anjelov a svätých v nebi.
Keď začíname svätú liturgiu,
zdvíhame Evanjelium so zvolaním
slávy Trojjedinému Bohu. Pri m a
lom vchode, keď vychádza zo svä
tyne v sprievode sviec a „anjelov“
- m iništrantov, nesie ho kňaz
alebo diakon, ktorý predstavuje sv.
Jána Krstiteľa. Počujem e jeho
hlas, ktorý volá na púšti tohto

sveta: „Pripravte cestu Pánovi“,
tomu, ktorý prichádza ako naj
väčšia múdrosť - Premúdrosť. Na
túto výzvu odpovedáme: „Pokloň
me sa a padnime pred Kristom
teda nie pred knihou ani pred
peknou ozdobou chrámu, ale pred
živým Božím Slovom, pred Kris
tom, ktorý nás prichádza spasiť.
Toho istého Krista berie kňaz po
čítaní apoštola z prestola, otvára
ho a stáva sa ústami Božími, keď
ohlasuje Božie slovo. Evanjelium,
čo značí radostná zvesť, je nám
čítané z ambóna, ktorý je sym
bolom kam eňa odvaleného od
hrobu, na ktorom sedel anjel
a oznámil myronosičkám radost
nú správu, že Kristus vstal zmŕtvych. Pri ohlasovaní tejto radost
nej zvesti s úctou stojíme, veď
počúvame slová nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. On je
autorom svätého evanjelia pôso
bením svojho Svätého Ducha na
svätých apoštolov a evanjelistov
M atúša, Marka, Lukáša a Jána.
Každý z nás sa môžeme zamys
lieť nad tým, či ohlasované evanje
lium je pre nás radostnou zvesťou.
Tešíme sa z toho, čo počúvame. Je
Božie slovo svetlom pre náš život?
Často musíme len smutne konšta
tovať, že nič nezabúdame rých
lejšie ako slová evanjelia a homílie.
Koľkí z nás by vedeli zopakovať
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o čom boli dnešné čítania? A o čom
sa čítalo včera alebo minulú nedeľu?
Ako málo sa podobáme Bohorodičke,
o ktorej evanjelium hovorí, že si
zachovávala slová hlboko vo svojom
srdci a premýšľala o nich. My by sme
dokázali hravo zopakovať obsah
filmu, ktorý sme videli pred týždňom,
alebo celý dej posledných desiatich
častí obľúbeného seriálu. Avšak Boží
list, ktorý nám hovorí o jeho láske
k ľuďom často ani nevyvolá ozvenu
v našom srdci.
Kristus to v podobenstve o rozsieva
čovi pripisuje pôsobeniu Zlého (diab
la), ktorý len čaká, kedy semienko
Božieho slova dopadne na pôdu nášho
srdca a už ho uchytí alebo rozdupe, aby
nemohlo zakoreniť; ale hovorí aj o srd
ciach tvrdých, ako ušľapaná cesta.
Preto dávajme pozor, ako počúvame,
buďme dobrou pôdou, v ktorej môže
Božie slovo zakoreniť, vyrásť a priniesť
bohatú úrodu v podobe dobrých skut
kov a zbožného života.
Tak ako eucharistický chlieb je
pokrmom pre našu dušu, má byť aj
evanjelium tým, čo nás živí, ako hovorí
Pán: „Nielen z chleba žije človek, ale
z každého slova, ktoré vychádza z Bo
Silu Božieho slova si m ôžem e
žích úst“ (Mt 4, 4).
uvedomovať, ked čítame v knihe GePrijímať Eucharistiu môžeme raz nezis o stvorení sveta. Boh povedal
denne, ale počúvať a čítať Evanjelium slovo, a stalo sa tak. Slovom stvoril
môžeme koľko chceme. Obnovme si svetlo, nebo i zem a všetko, čo ju
úctu k Božiemu slovu, ako ju máme napĺňa. Kristus slovom uzdravoval,
k Eucharistii, veď tak ako eucharis liečil nevyliečiteľné choroby a kriesil
tický Kristus aj Kristus v Slove trónia mŕtvych. Moc Božieho slova môžeme
na oltári. Zhrozili by sme sa, keby sa očami viery vidieť i my pri každej svätej
kúsok Eucharistie stratil, ostal niekde liturgii pri premenení. Ked kňaz v mene
zabudnutý. Koľkokrát však takto Krista prednáša slová svätého evan
robíme s Božím slovom, keď ho ne jelia: „Vezmite a jedzte, toto je moje
chávame bez povšimnutia padať okolo Telo... “a „Pite z nej všetci, toto je moja
našich uší a nie do nášho srdca.
K rv...“, obyčajný chlieb a víno sa
Božie slovo je však aktuálne pre stávajú Telom a Krvou Ježiša Krista.
každého človeka. Všetci v ňom m ô Úžasné tajomstvo, ktoré nemôžeme
žeme nájsť odpoveď na svoje otázky, vysvetliť ani pochopiť ľudským rozu
potechu v krížoch, posilu v slabos mom sa uskutočňuje cez slovo.
tiach a pádoch. Kto hľadá, nájde
Toto Slovo má silu premeniť kaž
obraz milujúceho Boha Otca, ktorý dého z nás. Stačí sa otvoriť pred jeho
nás tak miloval, že nechal svojho Syna pôsobením. Ako hovorí Pán: „Kto má
zomrieť na kríži za naše hriechy, aby uši, nech počúva. “ Používajme teda
nám znova otvoril dvere do raja.
svoje uši, svoj sluch na to, aby mohol

Boh vstúpiť do našich sŕdc, do nášho
života. Dovoľme mu premeniť nás
svojim slovom, uzdraviť naše, duše
choré od hriechov. Tak ako stotník
prosiľza svojho chorého sluhu, po
vedzme aj my Pánovi: „Povedz iba
slovo a moje srdce ozdravie. “
Nech Božie slovo v novom evanje
liári neostane iba historickou knihou
so životopisom Ježiša K rista, ale
skutočným živým oslovením, listom
láskyplného Boha Otca k nám. Nech
je svetlom, ktoré nám posvieti na
pravú cestu za Kristom, aby sme dobre
zbadali všetky prekážky a nepadli do
blata hriechu. Nech sa Sväté evanje
lium, uložené na prestoloch v našich
chrám och, stane skutočným pra-j
meňom milosti prúdiacej do našej i
cirkvi, do farností, do sŕdc všetkých,
ktorí ho budú s úctou počúvať. Nech
živí a posilňuje našu vieru.
Dávid Zorvan
\
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POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA MLÁDEŽI
SVETA PRI PRÍLEŽITOSTI XVIL
SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŽE 2002
II

Vy ste s o ľ zeme+..Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5,13-14)»

zástupu svedkov, urobil z vás, milí svetu. Je toľko ľudí zranených životom,
mladí, svätých tretieho tisícročia!
vylúčených z ekonomického rozvoja,
4.
Najdrahší, je čas pripravovať sabez strechy nad hlavou, bez rodiny, či
Osobné stretnutie s Kristom osvetlí
novým svetlom náš život, zavedie nás na XVII. Svetový deň mládeže. Obra- bez práce; mnohí sa strácajú vo svete
na správnu cestu a zaviaže nás stať sa ciam sa k vám s osobitnou výzvou: falošných ilúzií alebo už stratili
jeho svedkami. Nový spôsob nazerania prečítajte si a hlbšie sa oboznámte akúkoľvek nádej. Ked budete konna svet a na ľudí, ktorý pochádza od s apoštolským listom Novo millennio templovať svetlo, ktoré ožaruje tvár
neho, nám umožňuje hlbšie preniknúť ineunte, ktorý som napísal začiatkom zmŕtvychvstalého Krista, naučíte sa žiť
do tajomstiev viery, ktorá nie je jedno roku, aby sprevádzal pokrstených ako synovia svetla a synovia dňa (1
duchým súhrnom nejakých téz, ktoré v tejto etape života Cirkvi a ľudí: „Nové Sol 5, 5) a ukážete tak všetkým, že
má rozum prijať a potvrdiť, ale je storočie a nové tisícročie sa otvárajú vo ovocie svetla je v každej dobrote,
skúsenosťou, ktorú si treba osvojiť, je svetle Kristovom. Ale nie všetci vidia spravodlivosti a pravde (Ef 5, 9).
5. Milí mladí priatelia, všetci, ktorí
pravdou, ktorú treba žiť, soľou a svet
môžete, schôdzka bude v Toronte!
lom celej existencie (porov. Veritatis
V srdci mesta, kde sú mnohé kultúry,
splendor, č. 88).
náboženstvá, vyznáme K rista ako
V dnešnom sekularizovanom pros
jediného Spasiteľa a všeobecné určenie
tredí, v ktorom mnohí naši súčasníci
tajomstva spásy, ktorej sviatosťou je
myslia a žijú, akoby Boh nejestvoval
Cirkev. Budeme sa modliť za plné
a priťahujú ich iracionálne náboženské
spoločenstvo kresťanov v pravde a láske
formy je potrebné, aby ste práve vy, milí
a odpovedať tak na naliehavú výzvu
mladí, dosvedčovali, že viera je jediným
Pána, ktorý si vrúcne želá aby bolijedno
osobným rozhodnutím, ktoré ovplyv
(porov. Jn 17, 11).
ňuje celý život. Nech je evanjelium
Príďte a prispejte, aby vo veľkých
významným kritériom, ktoré vedie vaše
uliciach Toronta zaznelo radostné
životné rozhodnutia a plány! Tak sa
ohlasovanie Krista, ktorý miluje všet
stanete skutkami i slovami misionármi,
kých ľudí a privádza k plnosti každú
kdekolVek pracujete a žijete, znamením
stopu dobra, krásy a pravdy, ktoré sú
Božej lásky, vierohodnými svedkami
prítom né v ľudskom meste. Príďte
milujúcej Kristovej prítomnosti. Neza
vyjadriť pred svetom vašu radosť z toho,
budnite: ,,A n i lampu nezažnú a nepos
že ste stretli Ježiša Krista, vašu túžbu
tavia pod mericu!“ (Mt 5, 15).
Tak ako soľ dáva jedlu chuť a svetlo toto svetlo. My máme obdivuhodnú stále lepšie ho poznávať, vašu snahu
osvecuje temnotu, tak svätosť dáva plný a zároveň náročnú úlohu, byť jeho ohlasovať evanjelium spásy až po
vzdialenejšie končiny zeme!
zmysel životu, lebo ho robí odleskom «odrazom»“ (n. 54).
Vaši kanadskí vrstovníci sa už spolu
Áno, je tu čas misie! Vo vašich
Božej slávy. Koľkých svätých, aj spo
medzi mladých, napočítame v dejinách diecézach a vašich farnostiach, vo so svojimi biskupmi a občianskymi
Cirkvi! Vo svojej láske k Bohu zažiarili vašich hnutiach, združeniach a spolo predstaviteľmi pripravujú vrelo a veľmi
svojimi heroickými čnosťami pred čenstvách pozýva na ne Kristus práve pohostinne vás privítať, za čo im už
tvárou sveta a stali sa životnými vzormi, vás. Cirkev vás víta a chce byť pre vás teraz vrúcne ďakujem. Nech tento
na ktoré Cirkev poukazuje ako na hodné dom ovom a školou sp oločenstva Svetový deň mládeže, prvý na začiatku
nasledovania pre všetkých. Spomeňme a m odlitby. Študujte hlbšie Božie tretieho tisícročia, prinesie všetkým
niektorých z nich: Agnesa Rímska, slovo a dovoľte mu, aby ožiarilo vašu posolstvo vieiy, nádeje a lásky!
Nech vás sprevádza moje požeh
Andreas Phú Yin, Pedro Calungsod, myseľ a vaše srdce. Č erpajte silu
Jozefína Bakhita, Terézia z Lisieux, Pier z milosti sviatosti zmierenia a Eu- nanie. Zároveň zverujem Márii, Matke
Giorgio Frassati, Marcel Callo, Fran- charistie. Často sa stretávajte s Pánom Cirkvi, každého z vás, vaše povolanie
cisco Castelľó Aleu alebo aj Kateri v onom „stretnutí sŕdc“, ktorým je a vaše poslanie.
Tekakwitha, mladá Irokézka nazývaná eucharistická adorácia. Deň po dni
V Castel Gandolfo 25. júna 2001
„Ľalia Mohawkov“. Prosím trojjediného obdržíte nový elán, ktorý vám dá silu
Ján PavolII.
Boha, aby na príhovor tohto veľkého prinášať útechu trpiacim a pokoj
(pokračovanie z minulého čísla)
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Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfos,
Asynkrit, Flegont a Hermes n. hm
Okrem dvanástich svätých apoštolov,
ktorých nástupcami sú platne vysvätení
biskupi, si Pán Ježiš vyvolil aj širší okruh
svojich učeníkov, totiž sedemdesiatich
svätých apoštolov; oni sú akoby pred
obrazmi dnešných kňazov - presby
terov. Ich spoločnú liturgickú pamiatku
slávime 4. januára, no niektoré mimo
riadne významné osobnosti spomedzi
nich si uctievame aj
vo zvlášť vybraných
dňoch, napríklad 21.
septembra svätého
apoštola K odrata
z Magnézie, 22. ja 
nuára svätého apoš
tola Timoteja a 15.
februára svätého
apoštola Onezima.
Takto 8. apríla osla
vujeme svätých apoš
tolov H erodióna,
Agaba, Rúfa, Asynkrita,
Flegonta
a Herma. Hoci väč
šiu časť z ich života
nepoznáme, predsa
môžu byť pre nás
príťažlivým vzorom
horlivosti pri práci
v Božej vinici.
Herodión, príbuz
ný svätého apoštola Pavla, pochádzal
z významného maloázijského cilícijského mesta Tarzus. Stal sa spolupra
covníkom svätých hlavných apoštolov
Petra a Pavla, ktorí ho potom ustanovili
za biskupa prímorského maloázijského
mesta Patary v oblasti Lykia. Keďže tam
Herodión veľmi úspešne šíril kresťanskú
vieru, zo závisti sa proti nemu dohovorili
Židia s pohanmi, násilne ho odvliekli
a podrobili rozličným mukám: niektorí
ho nemilosrdne udierali, ďalší ho
kameňovali, iní ho bili palicami po hlave.
Jeden z nich udrel svätého apoštola tak
silno, že Herodión odpadol. Keďže sa
mučitelia domnievali, že zomrel, nechali
ho a odišli. Svätý apoštol však nebol
mŕtvy, a tak neskôr po zotavení ohla
soval Božie slovo v Ríme spolu so

svätým apoštolom Petrom. Výslovne ho
spomína svätý apoštol Pavol vo svojom
liste napísanom z Korinta do Ríma:
„Pozdravte Herodióna, môjho pokrv
ného“ (Rim 16, 11). Keď tam svätý
apoštol Peter pravdepodobne v roku 67
podstúpil mučenícku smrť ukrižovaním,
spolu s ním, so svätým apoštolom
Olympom a mnohými ďalšími veriacimi

bol sťatý mečom aj svätý apoštol
Herodión.
Svätý apoštol Agabus sa spomína
v novozákonných Skutkoch svätých
apoštolov. Dostal od Boha zvláštny dar
proroctva, vďaka ktorému v Antiochii
predpovedal, že bude veľký hlad po
celom svete (Sk 11, 27-30), totiž po
celom vtedy známom svete. A naozaj,
za panovania cisára Klaudia (41-54)
bola v rokoch 44-48 veľká neúroda
v Grécku i Ríme, ktorej dôsledkom bol
hladomor. Túto historickú skutočnosť
potvrdzujú aj viacerí pohanskí autori,
napríklad Tacitus a Suetonius. Neskôr
v palestínskej Cézarei, teda v meste na
východnom brehu Stredozem ného
mora, predpovedal Agabus svätému
apoštolovi Pavlovi utrpenia, ktoré ho

zastihnú v Jeruzaleme, čo sa tiež stalo
(porovnaj dvadsiatuprvú kapitolu a tiež
nasledujúce kapitoly Skutkov svätých
apoštolov). Potom svätý apoštol Aga
bus ohlasoval Ježiša Krista na viacerých
miestach sveta, pričom ku kresťanskej
viere obrátil mnohých pohanov.
Svätý apoštol Rúfus bol biskupom
popredného gréckeho mesta Téby. Vý
slovne ho spomína
svätý apoštol Pavol, t
keď píše: „Pozdravte
Rúfa, vyvoleného v Pá
novi, i jeho aj moju
matku“(Rim 16,13).
Aj svätých apoš
tolov Asynkrita, Fle
gonta a Herma spo
mína svätý apoštol
Pavol v tom istom liste
Rimanom (16, 14).
Asynkrit bol bisku
pom v maloázijskej
oblasti Girkánia, Fle
gont biskupom v tráckom meste Maratón
a Hermés biskupom
v Dalmácii. Tu spo
mínaného apoštola
H erm a (Herm ésa)
treba jasne odlíšiť od
iného
apoštola
Herma (Hermasa), ktorý bol biskupom
v tráckom meste Filipy.
S vierou sa obráťme v modlitbe
k týmto veľkým mužom, ktorí boli
blízkymi Ježišovými spolupracovníkmi, ji
aby nás urobili horlivými pracovníkmi
v Božej vinici, a to napríklad slovami
kondaku druhého hlasu na deň ich
liturgickej pamiatky: „Slávny Herodión,
Agabus a Rúfus, * Asynkrit, Flegont;
a Hermés *boli ste Kristovými učeníkmi
a veľmi úctyhodným i apoštolm i. *
Neprestajne sa modlite k Pánovi, * aby
nám, ktorí vás ospevujeme, daroval
odpustenie prehrešení.“
Marcel Gajdoš,
Ľustr. snímka: archív redakcit
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P o čítač

a výchova v r o d in e

Výchova má v rodine svoje nezastupiteľné miesto. V kruhu rodiny sa dieťa
formuje a vytvára si svoj hodnotový
rebríček. Preto majú rodičia za formo
vanie dieťaťa veľkú zodpovednosť, ako
pred Bohom, spoločnosťou, tak aj
samotným dieťaťom, ktoré im plne
dôveruje.
Dnes sa rodičom ponúka mnoho
možností, ktoré môžu napomôcť, ale aj
poškodiť vo výchove detí. Preto musia
rodičia vstúpiť do zrelého rozlišovania
a rozhodovania sa vo výbere tých
prostriedkov, ktoré majú obohatiť ich
rodinný život a majú byť prospešné pre
ich deti.
Jedným z nich je aj počítačová tech
nika, ktorá sa pomaly stáva dôležitou
pomôckou pre moderný život rodiny.
Tým sa však otvárajú nové možnosti
nielen pre používanie, ale aj pre jej
zneužívanie členmi rodiny zvlášť deťmi.

Nesprávne postoje_________________
Počítačová technika dnes žiaľ v mno
hých prípadoch nahrádza alebo zastu
puje rodičov vo venovaní sa dieťaťu. Je
naozaj omnoho pohodlnejšie nechať
dieťa pohltené nejakou počítačovou
hrou, či na akejsi intemetovej stránke,
ako sa mu zodpovedne venovať. Ešte
horšie, ak na vzťah medzi rodičom
a dieťaťom nie je čas. Mnohí rodičia si
však ani zďaleka neuvedomujú „komu“
nechávajú dieťa. Pocit dobre investo

vaných peňazí zakúpením počítača pre bežného života hráča, ktorý si nedo
dieťa, ktoré už nepotrebuje nikoho, aby káže uvedomiť reálnosť okolitého sveta,
stáva sa agresívnym, nevyrovnaným
sa mu venoval, je uspokojujúci.
Niektoré deti dokážu presedieť pri a vo vzťahu k okoliu problémový.“ Nie
počítačových hrách celé hodiny. Je je správne, aby sa už malé deti aktívne
naozaj na zváženie či tieto hry sú pre podieľali na vytváraní násilia, hoci aj
dieťa vhodné v takejto miere. Počítačové prostredníctvom počítačových hier.
hry izolujú dieťa vo vlastnej izbe, Krvavé scény, zabíjanie môžu vážne
pripútavajú ho k sebe, a tým klesá jeho vplývať na citový život dieťaťa.
Deti, ktoré prirodzene hľadajú vzory
komunikácia s rodinou. Takto sa stáva
bytosťou žijúcou v inom svete. Dieťa si pre svoj život, sa potom snažia stotož
pomocou počítačových hier, či internetu ňovať so vzormi z televíznych obrazo
vytvára svoj svet a viac-menej sa stáva viek a podľa toho sa aj správajú medzi
rovesníkm i, súrodencam i, v škole
len pasívnym konzumentom.
Dieťa potrebuje rozvíjať svoju osob a pod. Deti sa učia od dospelých, preto
nosť po každej stránke, ako duchovnej, je na rodičoch, aby im pomohli v správ
tak i telesnej. Dlhé sedenie pred počíta nej orientácii.
Poniektorí rodičia sa uspokoja s ve
čom môže mať na dieťa neblahé psycho
logické i zdravotné následky. Aj keď má domím, že ich dieťa sa prácou na počí
mnoho informácií, môžu do úzadia tači, v intemetovej sieti alebo pri počíta
ustupovať tie hodnoty, ktoré rozvíjajú čových hrách viac vzdeláva, a že to má
veľký osoh pre jeho budúce uplatnenie.
jeho ľudský rozmer osobnosti.
Taktiež je dôležité neprehliadať Iste to môže napomôcť väčšiemu
obsahovú stránku informácie, ktorá sa vzdelaniu, avšak velká informovanosť
dieťaťu ponúka. Dieťa ešte nedokáže ešte neznamená veľký rozvoj osobnosti
dostatočne rozlišovať medzi pravdou dieťaťa, zvlášť, ak mu chýba láskyplný
a fikciou, medzi dobrom a zlom v infor vzťah k rodičom a rodičov k nemu.
máciách a scénach, ktoré sa mu ponú Veľkým sa človek stáva láskou, ktorej je
kajú. Preto je veľmi dôležité neponechať potrebné učiť sa už od detstva.
ho samé na seba, ale
venovať sa mu, viesť ho
a učiť ho.
M noho p o čítačo 
vých hier je postave
ných na násilí. T. Rep
tá hovorí, že „násile,

Budovanie vzťahu______________ __
Svätý otec Ján Pavol II. v Liste rodi
nám píše: „Výchova je predovšetkým
venovaním ľudskosti zo strany oboch
rodičov.“
Potreba vzťahu v komunikácii cez
prijímanie a dávanie sa, je jedným z naj
dôležitejších prvkov vo výchove. Práve,
ak chýba takýto vzťah medzi rodičom
a dieťaťom, môže nastať nezdravý vzťah
dieťaťa k počítaču. Dieťa potrebuje
pocítiť, že rodič má oň záujem. Žiaľ, pre
niektorých rodičovje to príliš namáhavé,
zvlášť, ak sú veľmi zaneprázdnení
svojimi starosťami. Zanedbanie detí
však neskôr prinesie starostí omnoho
viac. Takí rodičia nezriedka budujú tzv.
„vianočnú lásku“, keď dieťa zahrňujú
darčekmi a možnosťami, ktoré majú
nahradiť spolu strávený čas. To však
dieťaťu nikdy nepostačí.
Zanedbanie alebo podcenenie vý
chovy dieťaťa môže hlboko narušiť
väzbu medzi dieťaťom a rodičom, ktorá
sa vytvára od prvých chvíľ života. Pre
dieťa je toto puto akousi istotou, že je
svojimi rodičmi milované, prijímané
a chránené, že im na ňom záleží a preto
im môže dôverovať. Takto je dieťa
otvorené pre pôsobenie zo strany
rodičov s vierou, že to myslia dobre, aj
keď nie vždy všetkému rozumie.
Isté dievčatko večer čo večer počú
valo rozpávky, ktoré jej čítal jej otec.
Jednu rozprávku si natoľko obľúbila, že
žiadala otca, aby ju stále čítal. Tak ju
otec načítal na magnetofónovú kazetu
s tým, že si ju dcérka bude môcť
kedykoľvek vypočuť. Večer však opäť
prišla s prosbou, aby jej prečítal roz
právku. „Ale veď si ju môžeš vypočuť
z magnetofónu.“- povedal otec. „Áno,
ale magnetofónu nemôžem sedieť na
kolenách.“- odpovedalo dievčatko.
Venovanie sa dieťaťu v starostlivosti,
v rozhovoroch, v spoločných prácach
a hrách je najlepšou prevenciou, aby
dieťa nepodľahlo negatívnym vplyvom
počítačových hier alebo ich závislosti,
na ktorú reálne poukazujú m nohí
psychológovia. Zároveň takto majú
príležitosť učiť dieťa správne si voliť
a rozhodovať sa v spleti ponúk. Dobré
a hodnotné počítačové produkty potom
môžu v správnej miere prispieť ku
vzdelaniu a radosti dieťaťa.
Radovan Šoltés
Ilustr. snímka: archív redakcie

STV vašimi očami
V období máj až september 2001 najmä pre mladých, hlavne Klub Nikouskutočnil Odbor mediálného výskumu dém, ktorý čitatelia oceňujú pretože
a informácií Slovenskej televízie na relácia rieši aktuálne problémy a čita
základe požiadavky Producentského teľom pritom poskytuje nielen praktickú
centra duchovného života prieskum pomoc, ale aj duchovné posilnenie vo
náboženského vysielania. V Slove v čísle viere. Sféry dôverné sú podľa čitateľov
11-12/2001 sme uverejnili dotazník, Slova tiež veľmi pútavé, zaujímavé
v ktorom sme vás žiadali o jeho vy a poučné.
plnenie a vyslovenie názoru na n á 
Medzi zahraničnými prenosmi sa
boženské vysielanie STV Zároveň ste po najviac sleduje Urbi et Orbi z Ríma.
vyplnení a zaslaní dotazníka mali
Čitatelia Slova majú samozrejme
možnosť byť zaradení do žrebovania najväčší záujem o vysielanie priamych
o náboženský program na VHS-kazete. prenosov gréckokatolíckych sv. litur
Okrem čitateľov Slova sa tohto pries gií. No v p o zadí nezostávajú pre
kumu zúčastnili aj čitatelia ďalších gréckokatolíkov ani rímskokatolícke
náboženských periodík.
bohoslužby.
Do prieskumu sa zapojilo 65 čita
Do dotazníka mohli čitatelia napísať,
teľov Slova vo veku od 18 do 76 rokov. o čom by sa radi dozvedeli a čo im
Početnejšie však boli zastúpené staršie chýba v náboženských reláciách vysie
vekové kategórie čitateľov. Medzi tými, laných na STV. Najčastejšie žiadali
ktorí sa zapojili do prieskumu, bola pravidelné nedeľné prenosy boho
výrazná prevaha žien (72,3%). Naj služieb. V duchovnom vysielaní im
početnejšiu skupinu tvorili čitatelia najviac chýbajú kresťanské relácie pre
s úplným stredoškolským vzdelaním deti a mládež a filmy s náboženskou
(44.6%). Takmer všetci (98,5%) účast tematikou. Celkovo by uvítali viac
níci prieskumu v dotazníku z časopisu informácií zo života cirkvi, o nábožen
Slovo uviedli, že sú veriaci, z nich 86,2% ských spoločenstvách gréckokatolíckej
sa hlásilo ku gréckokatolíckej cirkvi, cirkvi na Slovensku ako aj v Českej
12,3% k rímskokatolíckej cirkvi a jeden republike. Nemali by chýbať ani zaují
k evanjelickej cirkvi a. v.
mavosti z misijnej činnosti a života
N ajsledovanejším i typmi relácií misionárov doma i vo svete, ako aj
v televíznom vysielaní sú u čitateľov aktivity v miestnych cirkvách. V du
Slova náboženské a spravodajské relá chovných reláciách by sa mala podľa ná
cie. Pravidelne sleduje duchovné relácie zorov čitateľov venovať väčšia pozor
44,6% čitateľov. Prevažná časť účast nosť osobnostiam náboženského života
níkov prieskum u však očakáva od a predovšetkým by sa chceli viac doz
sledovania najmä duchovné posilnenie, vedieť o živote svätých. Keďže n á
viac ako štvrtina sleduje tieto relácie boženské relácie slúžia veriacim na
kvôli rozšíreniu a prehĺbeniu vedomostí duchovné povzbudenie a posilnenie vc
v duchovnej oblasti.
viere, mali by podľa vysloveného názori
Za svoju najobľúbenejšiu a najsledo viac upevňovať kresťanstvo v prak
vanejšiu reláciu spomedzi všetkých tickom živote a to najmä prinášanín
vysielaných náboženských relácií na osobných svedectiev ľudí, ktorí žiji
STV označilo 72,3% účastníkov pries podľa viery.
kumu magazín Dobrá zvesť, ktorý sa
Producentské stredisko duchovného
venuje životu v katolíckej cirkvi. Viac ako
života v STV ďakuje redakcii Slova z;
polovica čitateľov ho sleduje pravidelne.
spoluprácu.
Tento magazín je pre čitateľov hlavne
zdrojom informácií o živote v cirkvi
Mená výhercov: Juraj Duda - Lipanj
u nás i vo svete. Druhým najsledova Anna Bajzová - Kráľovský Chlmec
nejším programom, ktorý slúži čitate Helena Lešková - Prešov, Anna Holin
ľom na prehĺbenie vedomostí o duchov ková - Rakovec nad Ondavou, Žanet'
nom živote a zároveň na duchovné Fedorová - Polianka.
povzbudenie a posilnenie, je Duchovné
slovo. Obľúbené sú aj diskusné relácie,
Anna Ondovčíko\\
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ZJAVENIE
V MEPŽUGOHÍ
metrová štíhla postava je odetá do šiat
krásnej šedej farby. Počas veľkých
sviatkov sú tieto šaty zlaté. Od hlavy až
po nohy jej splýva dlhý biely závoj.
Krásna tvár, ktorú obklopujú tmavé vlasy,
je ozdobená dvanástimi hviezdami
usporiadanými do korunky. Mária sa
s nimi rozpráva po chorvátsky a jej hlas
sa podobá hlaholu zvonov. Aj keď ľudia
okolo nevidia Máriu, deti ju vnímajú
trojrozmerne a môžu sa jej dotýkať.
Akonáhle sa Mária objaví, pozdraví
deti: „Chvála Kristu!“ Deti sa odzdravia: „Kristu a Márii!“ Okolostojaci však
nepočujú slová Božej Matky ani detí.
Pútnici len pozorujú pohyb pier na
tvárach detí. Podobne vnímajú aj
rozhovor medzi deťmi a Máriou. Mno
hokrát sa stáva, že sa počas rozhovoru
začne M ária modliť. Potom Mária
pohľadne na prinesené veci a požehná
ich. Neskôr začne rozprávať s deťmi a to
so všetkými naraz. Ak rozhovor je
určený niektorému z prítomných detí,
Mária na neho hľadí. Niekedy hovorí
s každým vizionárom naraz v jednej
chvíli. Stalo sa, že vizionárom ukázala
svojimi očami špeha či velkého hrieš
nika. Ak niekomu žehná, hľadí priamo
na neho. Aj pri odchode stále hľadí na
vizionárov.

Samotné zjavenie_________________

(pokračovanie z minulého čísla)

'rlebeh zjavení___________________
jkko prebiehajú zjavenia? Pred zjavením
a vizionári modlia Otčenáš. Zväčša už
.f (
i očas prvého sa im zjavuje Matka Božia,
! i o niekedy sa stane, že sa im zjaví už po
I jrežehnaní sa alebo až po pätnástom
•apríl/2002 - slovo

Otčenáši. Pred samotným zjavením sa
najčastejšie trikrát zablysne a zmizne
okolitý svet. Všetko dookola naplňuje jas
svetla. Potom sa k nim z diaľky priblíži
svetelný oblak, ktorý sa zastaví meter
pred nimi a na ňom stojí krásna, ra
dostná a žiarivá Panna M ária ako
dvadsaťročná dievčina. Jej 160 centi

Počas príchodu i odchodu má Mária
ruky rozpažené s dlaňami upriamenými
k nebu. Svojím postojom znázorňuje
starokresťanský postoj, ktorý naša cirkev
znázorňuje na ikonách Oranty. Vizionári
majú zjavenie skoro každý deň a to 40.
minút po 17. hodine SEČ. Niekedy však
bolo aj ráno, či v noci. Spočiatku boli
zjavenia dlhšie - aj trištvrte hodiny.
Neskôr boli vízie kratšie. Zjavenia sa
neuskutočňovali len v Medžugorí na
Podbrde, ale aj inde v dedine či vo svete,
čo záviselo od toho, kde sa deti nachá
dzali. Keď zjavenie končilo, Mária sa
s deťmi milo rozlúčila, pričom ich srdcia
to prijímali veľmi ťažko. Neskôr si na to

zvykli a stále sa tešili na zjavenie
v nasledujúci deň.
Keď deti opisovali zjav Matky Božej,
spočiatku sa zameriavali na jej výzor.
Neskôr však podstatnejšie pre ich zmysly
neboli šaty, ale samotný zjav, ktorý
oslňoval celú bytosť človeka. Vizionárov
tento zjav napĺňal pocitom šťastia
a blaženosti. Podľa ich samotných slov
mali pocit vrcholného naplnenia.

Prvé uzdravenia__________________
Pán Jožo Vasilj v roku 1973 prežil
mozgovú mŕtvicu, následkom čoho mal
nevládnu polovicu tela a nevidel na
jedno oko. Bol to milý a zbožný človek.
V roku 1977 úplne oslepol. Len veľmi
ťažko rozoznával svetlo a tmu. Keď sa
dozvedel o zjaveniach, požiadal jednu
svoju príbuznú, aby mu priniesla
z miesta zjavenia nejaké bylinky. Tie si
dal pod vankúš a tak zaspal. Ráno si
umyl tvár vo vode, kde predtým namočil
bylinky. Celý čas sa úpenlivo modlil
a prosil o uzdravenie. Keď sa utrel,
všimol si, že ho napĺňa nejaká sila a on
začína vidieť. Navyše sa mu uzdravili aj
choré ruky. Onedlho pán Jožo začal sám
chodiť a čítať noviny, čo si všimli aj
samotní Medžugorčania.
Pani Ruža Stojičová z obce v okolí
Citluku trpela chorobným strachom.
Lekári jej nevedeli pomôcť. 29. júna
1981 sľúbila, že zmení svoj život a umyla
sa vo vode, kde predtým namočila
bylinky z miesta zjavenia. Od tohto dňa
fóbia strachu zmizla.
Ďalša pani Ljubica Pavlovičová
z Djakova bola chorá už dlhšiu dobu.
Trpela na krce v nohách, popraskané žily
a hrozné bolesti. 17. júla odišla do
Medžugoria, aby nasledujúci deň
vystúpila na horu zjavení. Tam sa
úpenlivo modlila. V tom okamihu jej
nohy boli úplne uzdravené a srdce
naplnené vďačnosťou.
Pani Bisu Erešovú trápil už desať
rokov ischias. Veľmi často bola strnulá
a nemohla sa pohnúť aj niekoľko mesia
cov v roku. Od jesene 1980 až do leta
1981 skoro vôbec nepracovala. V júli
bola na hore zjavenia. Tam sa modlila.
Nasledujúci deň sa cítila úplne zdravá.
Od tej doby sa choroba nevrátila.
Matija Skubanová povedala: „Mala
som ochrnutú ľavú ruku a nohu. 20. júla
1981 v čase modlitby v Medžugorí som
pocítila silné chvenie prechádzajúce
telom, zvlášť ľavou nohou. Vstala som
a mohla som ísť na sväté prijímanie.“

Predtým bola Matija trikrát operovaná,
ale pri chôdzi potrebovala nutne pomoc.
Ivan Jukič v čase uzdravenia mal iba
desať mesiacov. Celé jeho malé tielko
bolo obsypané ranami a jazvami. Keď
dieťa kúpali, jeho stav sa zhoršoval
a samotné dieťa prežívalo silnú bolesť.
Jeho plač bol tým najväčším svedec
tvom. Rodičia so svojím milovaným
synkom chodili na liečenia, navštevovali
špecialistov na kožné choroby, ale
všetko bolo bezvýsledné. 25. júla 1981
priniesli z vrchu zjavenia bylinky a na
močili ich do vody. Potom sa sedemkrát
pomodlili Otče náš, Raduj sa, Sláva
Otcu a Verím v Boha a vykúpali svojho
chlapca vo vode s bylinkami. Ráno
chlapec nemal na sebe jedinú jazvu.
Počas kúpania aj po ňom sa chlapec už
nebál vody a neplakal - už ho to
nebolelo. Aj toto uzdravenie trvá.
Višnja Sivričová je pani, ktorú už roky
trápili oči. Slzili a opúchali jej. Ráno to
bolo najhoršie. Nepomáhali ani oku
liare. Rozhodla sa zložiť sľub Panne
Márii a 26. júla 1981 navštívila vrch
zjavenia, aby sa tu pomodlila. Od toho
dňa nenosí okuliare, nemá žiadne
bolesti, ani slzenie a oči jej už neopúchajú. Je zdravá.

Zvláštne úkazy___________________
Okolo 14. júla 1981 povedala Matka
Božia vizionárom, aby prišli okolo
polnoci na Podbrdo. O jedenástej hodine
večer vyšla skupina pútnikov na kopec.
Zrazu sa akoby otvorilo nebo a zasvietilo
silné svetlo. V jase tohto svetla videli
nejaký guľatý predmet, ktorý zostupoval
k nim. Vyzeral ako balón. Nad zemou
praskol a z jeho vnútra sa na všetky
strany rozpŕchol roj hviezdičiek. Tento
úkaz bol pozorovaný aj z okolitých
dedín. Po tomto štyridsaťminútovom
úkaze sa zjavila vizionárom M ária
a dovolila všetkým, aby sa jej dotkli.
O
necelý mesiac neskôr sa udial
ďalší takýto zázrak. V čase zjavenia
bolo možné pozorovať od medžugorského chrámu zvláštny slnečný úkaz.
Slnko rotovalo a potom sa od neho
oddelil svetelný prstenec a blížil sa
k zemi. Slnko sa začalo kolísať a z ne
ho vystupovali guľaté objekty, ktoré
vietor hnal k Medžugoriu. Nakoniec
sa zo Slnka ako blesk oddelil lúč svetla
a v podobe dúhy smeroval na miesto
prvého zjavenia. Potom sa odrazil
a na zvonici medžugorského chrámu

T R IN IT Y c e s to v n á
k a n c e lá r ia ,
Hlavná 45, 040 01 Košice,
tel./fax: 055/62 528 20

T D I K! I T V
i K Í INI l I

Vám p o n ú ka pútn ické zájazdy:
K R A k o v - N E d E ÍA B o ž ie h o
IH i lo s R d EN STVA

7. 4. 2002
cena: 4 9 0 ,- Sk
L u f id y - F a tím a

30. 4. - 11. 5. 2002
cena: 1 2 .5 0 0 ,- Sk
(autobus, 4x ubytovanie s polpenziou, 1x ubytovanie
s raňajkami, sprievodca)

ľa

S a I e tte - Ľ u R d y

8. 5 .- 15. 5. 2002
cena: 6 .9 9 0 ,- Sk
(autobus, 3x ubytovanie s raňajkami, sprievodca)

C a s c í a - R ím - L o r e t o

27. 5. - 1. 6. 2002
cena: 5 .2 0 0 ,- Sk
(autobus, 2x ubytovanie, sprievodca)

K R A k o v - Č e n s to c Ih o v a

22. 5. - 26. 5. 2002
cena: 2 .4 9 0 ,- Sk
(autobusová doprava, 2x ubytovanie, sprievodca)

M E d ž u q c m jE - 8 <Jn í

s

poby

TOM NA ¡V fA kA R sliEj R IV IÉ R E
2 8 .

5 . - 4 .

cena:

6 . 2 0 0 2

4 .5 0 0 ,-

S k

(autobus, 3x u b ytovanie v M edžugorí
2x u b ytovanie na M akarskej riviére,
sprievodca)
O kRllľl TAlÍANskoM
2. 7. - 9. 7. 2002
cena: 7 .9 9 0 ,- Sk
(autobus, 3x äbyioyame v centrefíflna s raňajkami, •
1x v Lorete s polpenziou, sprievodca)
f

•

j

ÍVÄTÁ ZEM; každý pondelok;
cena: 1 1 .9 9 0 ,- Sk + 1 2 0 USD

OKRUH TURECKOM (kombi);
5. 6 .- 13. 6. 2002; cena: 1 5 .9 9 0 ,- S
(7x ubytovanie s polpenziou)

OKRUH EGYPTOM; letecky i
Z Košíc; máj, jú n ; cena: 5 0 .4 0 0 ,- Sk
I
A rovn a ko aj p o b yto v é zájazdy
T u R E cko A Ia n y a -

12 dm

lETEcky i

I*

od 1 5 .9 0 0 ,- Sk;
ChoRVÁisko - AiiTobusoM od 1 .9 9 0 ,- S t
BulľiARskood 1 .9 9 0 ,- Sk;
CRÉcko - ParaI ía - AUTobtJSOM
od 5 .9 9 0 ,- Sk
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bolo asi pol hodiny možné vidieť siluetu nádhernej
ženy.
Uzdravení i zvláštnych úkazov bolo ešte omnoho
viac.

S
O

s
o

Vyhlásenie biskupa z Mostaru____________________
16. augusta 1981 v časopise Glas biskup z Mostaru
Pavao Žanič napísal: „... Pokiaľide o zjavenia a zázraky.;
musíme všeobecne povedať, že pre nás veriacich sú
možné, lebo nemôžeme poprieť ani Ježiša Krista, ani
dejiny svätcov. Ale na druhej strane je verejne známe,
že cirkev bola vždy veľmi opatrná, kým sa verejne
vyjadrila k zázrakom v Lurdoch a Fatime.
Je pravda, že zbožné duše často tvrdili, že majú
zjavenia, ktoré v skutočnosti boli iba halucináciami,
úplne osobným psychologickým zážitkom alebo
výmyslom.

s
s

tsq

Tomášovo obrátenie

Posolstvo Panny M árie

PRACUJTE PRE JEŽIŠA
Drahé deti!
V tomto čase m ilosti vás pozývam,
aby ste sa stali Ježišovým i p ria 
teľmi. M odlite sa za pokoj vo vašich
srdciach a pracujte na vašom osob
nom obrátení. D ietky moje, iba tak
sa budete môcť stať svedkami Je ž i
šovej lásky vo svete. Otvorte sa
modlitbe, aby sa vám modlitba
stala potrebou. Obracajte sa, deti
moje, a pracujte, aby čo najviac
duší poznalo Ježiša a Jeho lásku.
Som vám nablízku a všetkým vám
žehnám!
Ďakujem, že ste p rija li moje
pozvanie!
M e d ž u g o rie , 2 5 . fe b ru á r 2 0 0 2

}l j Čo môžeme povedať o tom, čo sa deje vBijakoviči?
Jedno je isté: Nikto nenúti deti, tým menej cirkev, ku
|klamlivým vyhláseniam. Za tiaľvšetko nasvedčuje, že deti
j 1neklamú. Zostáva najťažšia otázka: Ide o subjektívny
j zážitok alebo nadprirodzenú udalosť?
j , V Skutkoch apoštolov čítame, že keď sa Židia pokúsili
t . umlčaťapoštolov, jeden zákonník, vysoko váženývšetkým
t'íudom. Gamaliel, povedal celému zhromaždeniu: «Ak
| ¡'toto dielo pochádza od ľudí, zanikne samo, ale ak
\ ’pochádza skutočne od Boha, nepodarí sa vám ho zničiť.»
\\ 1 Toto je stanovisko, ktoré zatiaľ zaujímame. “
'
Spracoval Juraj Gradoš
'| {24 »apríl/2002 - slovo

Prichádza Ježiš znovu do stredu apoštolov iba kvôli Tomášovi?
„Neuverím, kým nevložím ruku, kým nevložím prsty do rán...“
(porov. Jn 20, 25). A je to znova za zatvorenými dverami
a s velkým strachom.
Nie iba kvôli Tomášovi, ktorému aj ty iste dávaš priezvisko
,,neveriaci“, ale aj kvôli ostatným apoštolom a učeníkom. Mária
Magdaléna bežala od hrobu, kde sa rozprávala so zmŕtvych
vstalým Ježišom, oznámiť to bratom. Lenže zvesť o vzkriesení
ostala za zatvorenými dverami zamknutá strachom.
Aj kvôli tebe vstupuje zmŕtvychvstalý Ježiš na ôsmy deň do
stredu apoštolov so slovami „Šalóm lechém- Pokoj vám!“. Veď
aj ty často, ba až priveľmi často hovoríš „...kým neuvidím,
neuverím“. A o strachu, o tom tichom spoločníkovi, by sa dalo
tiež veľmi veľa rozprávať. Silné reči - to je naša zdanlivo mocná
zbraň proti útokom na našu „silnú“ vieru. Stoj čo stoj to dávaš
najavo, dokiaľ ťa život nepostaví pred vážny problém, do zdanlivo
neriešitelňej situácie, ktorú treba vo viere zdolať.
Prečo? Lebo vieš iba rozprávať o viere. A aj to iba v kruhu
svojich známych, vyvolených, najbližších priateľov, ktorí zdieľajú
tvoje názory. Je na to aj m oderné slovo v „kuloároch“,
v skupinách, za zatvorenými dverami. Žaluje sa tam na svet,
aký je zlý, ale bez túžby ho zmeniť. Ľudia sa stávajú z minúty
na minútu odborníkmi na všetko.
A ked sa rozprava skončí, vyjdeme spoza zatvorených dverí
a spokojne zapadneme znova do ľudského davu, do šedej
priemernosti, ktorá nemá chuť nič meniť, veď je to predsa také
ťažké, všetci sa na nás budú pozerať ako na ...
Urobiť niečo nové v láske - o tú predsa ide najviac - nejaký
nový krok zdanlivo možno aj späť v našich medziľudských
vzťahoch. Na to nemáme chuť ani odvahu, a nestačí na to ani
naša taká „silná“ viera.
Ježiš aj tebe daruje „Pokoj“. Pozri sa vyššie a hlbšie! Nemaj
klapky na očiach! Svet nie je len to, čo vidíš po horizont. Je aj za
horizontom a mení sa. Život je tajomstvom, kde viera detských
rokov neobstojí. Aj svätý apoštol Pavol nás pobáda zanechať
„detské spôsoby“ (1 Kor 13, 11).
Otvor dvere a chod! Povedz všetkým, že Ježiš žije! Neboj sa!
Jozef Gača

Tajomstvá lásky
„Neviem, čo mám robiť. Mám rád
svoje dievča, no niekedysa mi zdá, že som
z nej sklamaný. Vždy bola pre mňa
symbolom vernosti a vznešenosti lásky. Je
pre mňa vzácnym darom. Tešil som sa od
začiatku nášho vzťahu na každé stretnutie
ako na stretnutie s princeznou. No teraz
mám pocit, že som čosi zbabral. V pos
lednej dobe nás vášeň strhla a odhalila mi
intimitu ženy. Zdá sa mi, že som si začal
viac uvedomovať slabosť, obmedzenosť
a prízemnosťčloveka. Moje dievča začalo
strácať v mojich očiach na hodnote práve
tým, že som prestal veriťčistej vernej láske,
ktorú som v nej hľadal a až doposiaľ vždy
nachádzal. Bol som sklamaný zo seba,
pretože v mojich očiach už nemala
príťažlivosť nevinnosti, ktorú som tak
s úžasom predtým na nej obdivoval.
Niekedy sa mi dokonca stáva, že ju
doslova až nenávidím. Ako keby v nej
zomierala moja nádej, že krásna, verná
a čistážena existuje. Kdejejej krása ?Život
sa mi stáva šedým. Viem, že som si sám
na vine, nemal som siahať na to, čoje iba
manželovi dovolené. Nechcem viac zažiť
nahotu, ktorákradne čaro svadobnej noci.
Dúfam, že opäť nájdem cestu k nej.
Chcem ju m ať rád neporušenú, ne
poznanú dievčinu mojich snov, ktorá raz
ako trpezlivá a múdra žena chce sa
darovať svojmu manželovi i deťom celá
a šťastná“ (Matej, 24).
Dievčatá a chlapci, chcel by som vám
odhaliť tajomstvo nádhernej príťažlivosti
sexuality mladých, ktorá vás môže úžasne
motivovať a poskytne vám tú pravdivú,
ozajstnú rozkoš čistej lásky, ktorú môžu
zažiť iba tí. ktorí sa rozhodli pre sexualitu
nekonečných dimenzií duchovnej krásy.
Už mnohí chlapci mi opísali svoje
sklamanie nad ľahkou dosiahnuteľnosťou
intimityjemného tela ženy. Mali pocit, že
keďdosiahli, čo chceli, všetko sa im vrátilo
ako nepríjemná facka. Keď už siahli na to
čisté, krehké, zostal v nich pocit rozča
rovania a sklamania. V predstavách chceli
viac, viac očakávali, túžili byť oblažení
sexualitou ženy v dokonalej kráse. Nako
niec boli sklamaní z toho, že to, o čom
tak snívali, nad čím toľko žasli, je možné
tak ľahko dosiahnuť a zneužiť-poškvmiť.
Prestali sa tešiť z poznania.

V Božej nádhere___________________
Prečo dievča nie je viac chránené? Prečo
nie je viac utajené vo svojej krásnej
nevinnosti?
Boh stvoril človeka z lásky ako
veľmi jemnú krehkú bytosť a vložil do
nej túžbu po čistej dokonalej láske.
Keďže človek sám nie je schopný
takejto lásky, často to svoje obm e
dzenie nesie ako každodenný kríž.
Všetky ľudské kríže, obmedzenia
i zranenia bez Boha sú nepocho
piteľnou úbohosťou slabého
a nedokonalého človeka. Boh,
Stvoriteľ p o zn á tieto hranice
človeka a chce mu ich pomôcť
prekonávať tak, že cez vieru si
láskou pripúta každého, kto sa mu
v dôvere odovzdá. Iba v Bohu
môžeme spoznávať skutočnú krá
su a zmysel ľudského života, ktorý
aj keď je obmedzený a často zráňaný,
no predsa je určený pre vyššie nad
ľudské veci. Boh dáva poznávať hĺbku
svojej lásky v človeku. Preto nám zveril
prikázania - zákony, ktoré chránia
túto krásu, bohatstvo a tajomstvo jeho
lásky v nás.
Sexualita muža a ženy je konkrétnym
darom, ktorý Boh dal človeku stvo
renému na svoj obraz. Cez duchovné
zákony čistoty pomáha človeku pozerať
sa na tieto dary svojimi, čiže Božími
očami. Sexualita má hlboký význam
v myšlienke o človeku, ktorá je stvárnená
v mužskej a ženskej identite.

Duchovná sexualita_________ _________
Symbol je náznakom určitej skutočnosti,
ktorú nechávame otvorenú pre hlbšie
poznávanie. V Bohu poznávaný symbo
lizmus ľudskej sexuality je v hĺbke a kráse
neobmedzený duchovný rozmer človeka
a preto aj ľudskému poznaniu nie
celkom dosiahnuteľný. Kto by podcenil
duchovný význam sexuality a chcel by
ju poznávať iba fyzicky a citovo, po do
siahnutí svojho cieľa by mu zostalo
rozčarovanie a sklamanie kvôli pozna
niu nedokonalosti a ľudského obme
dzenia. Práve preto psychológovia
zaoberajúci sa psychológiou sexuality
dokazujú, že cudné správanie ženy

spôsobuje oveľa väčšiu sexuálnu príťaž
livosť, ako vyzývavo ponúkané sprá
vanie. To znamená, že sexualita dievčaťa
zahalená závojom cudnosti, je vo svojej
dimenzii krásy tajomstva nekonečná.
Preto nevinnosť dievčaťa je tak magicky
príťažlivá. Symbol naznačuje určité
bohatstvo poznania, ktoré sa môže stále
prehlbovať každým skutkom, slovom
a každou myšlienkou podporenou
skutočným vzťahom lásky.

V manželskom zjed n o ten í_________
A čo potom v manželstve, keď už muž
a žena začnú žiť sexuálne? Nebudú

sklamaní? N estratí sa čaro príťaž
livosti muža a ženy? - pýtajú sa mladí
pri tejto téme.
Manželstvo je Božím darom. A práve
tajomstvo Božej lásky vytvára zjednotený
obraz duchovnej sexuality oboch. Boh
stvoril človeka, muža a ženu, podľa plánu
ako dvojpohlavných, aby ich vzťah sa stal
plodným vo vzájomnom darovaní sa
v láske. Tak manželia majú spoluúčasť na
stvorení nového človeka vyvolaného
k bytiu slobodnou vôľou, láskou a Vše
mohúcim Bohom.
Sviatostné manželstvo prežívané;
s Bohom ich vedie k modlitbe, ku vzájom
nému odpúšťaniu a obeti, k hľadaniu
spoločnej cesty v čistej darujúcej sa láske.
Manželia tajomne Bohom zjednotení
prežívajú symbolizmus nekonečnej Božej
lásky podobne ako ľudia duchovne
zasvätení. Boh povolal človeka k láske.
Preto každý z nás sa potrebuje daroval
Bohu, aby v nás Boh mohol milovať
a dávať sa tomuto svetu.
Ďakujeme ti, večný Bože, za tvoji
nekonečnú múdrosť, s ktorou si vymysíei
a stvoril tento svet. Ďakujeme ti za násj
krehké bytosti, plné tvojich tajomstiev
Prosíme ťa, uč nás láske, aby sme mohl ’
žasnúť nad tvojou velebnosťou a tešiť sa
z tvojej krásy v nás. Amen.
Pavol Huda
J
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r o z d e l e n i a . . . “ a r 2. i 4>.
Nestáva sa vám, že vo vzťahoch
s niektorými ľuďmi narazíte na múr,
ktorý nedokážete zdolať? Nem áte
niekedy pocit, že medzi mužmi a ženami
sú neprekonateľne' rozdiely, ktoré vyústia
niekedy až do otvoreného nepriateľstva?
¡Závisť (napr.: „Muži to majú v živote
j j ’ahšie.“), napätie, strach (zo seba
I navzájom, z odlišného sveta toho
iruhého), súperenie, nepochopenie,
j ponižovanie, manipulácia, agresitiva,
liadostivosť, podozrievanie, sklamanie,
jienaplnené túžby... toto všetko je ovocie
rozdelenia. Kde je jeho koreň? Čo je jeho
, mcinou?
t „I otvorili sa obom oči a spoznali, že
{¡'ú nahí. Zošili fígové listy a urobili si
:ľásterky.... skryl sa Adam i jeho žena pred
fánom , Bohom, medzi stromami zá\rady. Izavolal Pán, Boh, Adama a po[ edal mu: «Kde si?» On odpovedal:
!>{26 *apríl/2002 - slovo

«Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál
som sa, lebo som nahý, a preto som sa
skryl.»... «Kto (a upozornil, že si nahý?!
Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti
jest zakázal?!» Adam odpovedal: «Žena,
ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo
stromu aja som jedol» “ (Gn 3, 7-12).
Koreňom rozdelenia, príčinou ne
priateľstva je hriech. Hriech buduje
neprekonateľný múr medzi nami a Bo
hom, medzi nami a druhým človekom,
medzi mužom a ženou.
,A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí
a nehanbiĽ sa jeden pred druhým “ (Gn
2,25).
Také to bolo medzi mužom a ženou
pred prvým hriechom. Nehanbili sa
jeden pred druhým, boli jedno, žili
v súlade s tým, čo povedal Boh, žili
s Bohom. Ak je vo vzťahu muža a ženy
prítomný živý Boh, je to vzťah pevný ako

„trojmo usúkanýpovraz... nepretrhne
sa tak chytro“ (Kaz 4,12).
„ ... Žene povedal (Pán Boh,): « ...
a hoci budeš po mužovi túžit, on bude
vládnuťnad tebou»“ (Gn 3 ,16b).
Múr rozdelenia, múr, ktorý pôsobí
nepokoj, zúľalstvo. neschopnosť poro
zumieť si a vytvoriť jednotu. Žena túži
po tom, aby jej muž rozumel, napĺňal
jej potreby, bol jej oporou, je neustále
smädná po jeho láske, no neuvedomuje
si, že jej túžby môže v plnosti uspokojiť
len Boh, ak si nedá pozor postaví muža
vo svojom živote na miesto, ktoré patri
len Bohu.
M už je niekedy úplne bezradný
nedokáže ženu plne pochopiť, nevie jej
prejaviť lásku tak, ako to ona potrebuje,
žena je pre neho záhadou, bytosťou
premenlivou a nestálou, plnou rozporu-

plných citov, má tendeciu zmocniť sa jej,
podrobovať si ju, vládnuť nad ňou.
Totoje dôsledok hriechu. Hriechom sa
muž a žena rozhodli vylúčiť Boha zo
svojho vzťahu. Dôvodom prečo je medzi
mužmi a ženami, medzi manželmi
a manželkami tolko nepriateľstva ne
dôvera voči Bohu. Nebudujeme svoje
vzťahy na Bohu, budujeme ich zo svojich
síl a na svojich predstavách. Neveríme
Bohu, že má pre nás pripravené dobré
veci, nehľadáme Boží zámer s nami.
Až keď si muž a žena priznajú, že si
nedokážu sami pomôcť, že nevedia byť
jedno a prekonať rozdelenie, ktoré medzi
nimi vládne, môžu prijať záchranu.
„On z oboch urobil jedn o a vo
svojom tele zbúral m edzi nimi múr
rozdelenia, nepriateľstvo,... aby v sebe
z tých dvoch vytvoril jedného nového
človeka, a nastolil pokoj; aby v jednom
tele skrze kríž v sebe samom zabil
nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom.
... lebo skrze neho máme obaja
vjednom Duchu prístup k Otcovi“ (Ef
2,14-16.18).

On z oboch, muža a ženy, urobiljedno
... Zbúral medzi nimi múr rozdelenia....
Aby v sebe z tých dvoch, muža a ženy,
vytvoriljedného nového človeka,... lebo
skrze neho máme obaja, muž i žena,
vjednom Duchu prístup k Otcovi.
Vzťahy mužov a žien potrebujú
Spasiteľa! Tvoj zlomený vzťah potrebuje
Záchrancu, tvoje nenaplnené manžel
stvo potrebuje živého Boha! Ježiš zbúral
múr rozdelenia. On to už urobil. Je
smutné, že to ešte nezažívaš. N e
priateľstvo už bolo zabité. Ježiš priniesol
zmierenie. Potrebuješ sa zmocniť toho,
čo už je vybojované. Ako? Vierou.
Čo to prakticky znamená? Ak chceš,
abyBoh obnovil a uzdravil tvoj vzťah, tvoje
vzťahy, musíš mu to v prvom rade dovoliť.
Pozvi ho jednoduchým spôsobom do
svojho života a dovoľ mu, aby zobral veci
do svojich rúk. Predlož mu v modlitbe
vzťahy, v ktorých vnímaš najväčšie roz
delenie a nepriateľstvo, a hovor mu o nich.
Povedz mu o tom, čo ťa zraňuje, čoho sa
bojíš, čomu nerozumieš, s čím si nevieš
poradiť. Rozhodni sa stavať vzťahy na
Bohu a cez Neho.
Dovoľ Ježišovi, aby k tebe hovoril.
Vyznaj mu každý hriech, ktorý ti ukáže.
Tvoje vzťahy nebudú uzdravené, ak nie
si ochotný priznať svoj podiel viny na
rozdelení, ktoré vzniklo. Obnova vzťa
hov musí ísť cez vzájomné odpustenie
a odprosenie.

VASE OTÁZKY

Reholhé rúcho a zdravie
V úvode liturgií, ktoré sú vysielané rozhodne človek, ktorý je pohybovo
v priamych prenosoch v rádiu alebo obmedzený, ale duševne zdravý, vstúpiť
v televízii, duchovní otcovia ako prvých na základe vnútorného volania po
pozdravia chorých, nevládnych a tých, kontemplatívnom živote do rehole,
ktorí sa z akéhokoľvek iného dôvodu nájde medzi súčasnými rehoľami takú,
nemohli priamo zúčastniť na službe kde je preňho vytvorené miesto pre
Božej. Je to veľmi pekné gesto dokazu plnohodnotný duchovný rozvoj? A vô
júce, ako predstaveným záleží na bec bude mu umožnené vstúpiť do
trpiacich a na ich obeti pre cirkev. Teda rehole a vzdelávať sa?
Daniei
cirkev medzi prvými má na pamäti blaho
tých, ktorí trpia. Žiadna z inštitúcií na
zemi prostredníctvom predstavených
Odpovedá sr. Štefánia Blichová.
neprináša útechu spásy k trpiacim tak, provinciálna predstavená rádu sestier sv
Bažila Veľkého:
ako je to v Cirkvi.
Na základe bohatých skúseností sc
Ale napriek tomu existuje vždy akási
hranica, po ktorú sa môžu napríklad zasväteným životom Cirkev vytvorik
pohybovo obmedzení ľudia zúčastňovať právne norm y o prijatí do rehole
na cirkevnom živote. Iba málokto sa Rozhoduje o tom kompetentný pred
zamýšľa nad tým, či je vytvorený stavený na základe Cirkevného práv;
dostatočný priestor pre uplatnenie sa a Konštitúcii daného spoločenstva
v reholi aj pre telesne a pohybovo Každé spoločenstvo plní aj misijní
obmedzeného človeka. Isteže aj postih povolanie, preto potrebuje mať telesn
nutý ak má zdravú súdnosť a chápanie spôsobilých členov.
mal by vo svojom srdci pochopiť, že
Modlím sa, aby Boh poslal Danielov
obeta Bohu skrze modlitbu a utrpenie duchovného vodcu, ktorý by ho voviedc
sa dá prinášať aj tam, kde sa nachádza, do kontemplatívneho života. Zárovei
bez toho, aby hľadal iné m iesta či mu srdečne prajem, aby dosiahol vysok
spôsoby, ktoré by zaťažili všetkých stupeň dokonalosti skrze kríž a utrpenie
okolo. Ale je správne odsúvať telesne
postihnutých na vedľajšiu koľaj? Nemala
Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste rac
by Cirkev prihliadnuť aj na slobodu poznali odpoveď, čakáme na našf
rozhodovania trpiacich? Ak sa teda adrese.
A potom uchop víťazstvo, ktoré je on je náš pokoj! On z Daniely a Tomáša
tvoje pre Ježišov kríž. Uver, že Ježiš búra urobil jedno a vo svojom tele zbúral
tvoj múr rozdelenia, prináša pokoj medzi nimi múr rozdelenia, nepria
a jednotu do tvojho vzťahu, do tvojho teľstvo ... lebo skrze neho máme obaja,
manželstva. Vyhlasuj Božie víťazstvo vo Daniela i Tomáš, v jednom Duchu
svojom živote. Opri sa pritom o Božie prístup k Otcovi.“
slovo, napr. o list Efezanom 2, 14-18
Na záver: Buď vytrvalý/á a modli sa
alebo Galaťanom 3, 28. V modlitbe za uzdravenie a obnovu, kým neuvidíšj
s týmito veršami Svätého Písma môžeš pokrok, a ani potom neprestávaj, lebc
aplikovať na seba skutočnosti, ktoré pre každý vzťah, na ktorom ti záleží, s '
teba získal Ježiš i tak, že do textu doplníš vyžaduje neustály vklad, pozornos
svoje meno a meno osoby, s ktorou máš a starostlivosť.
narušený vzťah. Tvoja m odlitba by
potom mohla vyzerať napr. takto: „Veď
Zuzana Sameck;
J
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Mofe vzkriesenie cesta Božích zázrakov
Nikdy som sa nezamýšľal nad zmys
lom svojho života. Ak máte dvadsať, ste
na vysokej škole, hravo zvládate skúšky,
niet času rozmýšľať. Chcete užiť dňa, čo
najviac vychutnať život. Ved žijeme len
raz. Beriete s plným priehrštím všetko,
čo ponúka dnešný svet.
Denne som sa obliekal do zmýšľania,
ktoré ponúkala televízna obrazovka,
noviny a rádio. Ale to všetko nestačí. Tak
sa pokúšate prekročiť prah neznáma.
Začal som sa zaujímať o ezoteriku.
Priam som hltal okultnú literatúru. Vraj
treba všetko vyskúšať. A tak som siahol
po droge.

Sprvu to bolo
fajn. A tak som v tom
pokračoval. Stal som sa
závislým na heroíne. Do^ o v z internátu som pri
chádzal len raz do mesiaca.
Jflodičia skoro zbadali, že so
hnou nie je čosi v poriadku. Ich
iešenie mojej situácie som odmietol,
i Veď nerobím nič zlé, všetci moji spolui bývajúci z izby berú nejakú drogu.
- \ nikto im to nevyčíta. Komunikácia
: ' rodičmi teda uviazla na mŕtvom bode.
Môj svet sa pomaly začal rúcať.
■ Jačali problémy so štúdiom. Mával som
depresívne stavy. Stál som pred otvo
reným oknom na internáte a stačilo
j r robiť len krok... Často v depresii som
i1 ■i porezal ruky, chcel som vidieť krv.
I fašťasťie sa stále našiel niekto, kto ma
^
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zachránil. Neviem, čo to bolo. Chcel
som aj žiť, chcel som aj zomrieť.
Po mnohých dohováraniach rodičov
som súhlasil s liečením. Videl som, že
je zo mňa troska. To všetko viedlo ku
smrti a ja som predsa chcel žiť.
Na liečení som si kládol otázky:
„Prečo práve ja? Prečo mám takých ro
dičov? Prečo mám žiť?“ Odpovedalo mi
moje vnútro: «Oplatí sa žiť!» O našu
izbu sa starala zdravotná sestra Lenka.
Vždy bola ochotná, usmievavá, až mi
to išlo na nervy. Nechcel som s ňou
komunikovať. Ale ona neprestávala so
svojou dobrotou a milým úsmevom.
Jedného dňa som nevydržal a spýtal
som sa: „Sestrička, koľko vám platia, že

na vašej tvári je stále úsmev?“ Sestrička
sa ako zvyčajne usmiala a povedala: „Za
úsmev a dobrotu mi nič neplatia.“ „Ale
potom, kde beriete tú dobrú náladu?“
„Každý deň idem do cerkvi na svätú
liturgiu, prijímam Ježiša v Eucharistii.
Tuje prameň mojej radosti a úsmevu,“
odvetila mi.
Od tohto rozhovoru som sa začal
viac zaujímať o svet, v ktorom žije sestra
Lenka. Pri ďalšom rozhovore som sa jej

priznal, že lieky akosi nezaberajú a ja sa
stále pohrávam s myšlienkou na smrť.
Sestrička sa zamyslela a povedala:
„Viete, samovražda by bola zbytočná.
Niekto pred dvetisíc rokmi zomrel na
kríži za vás.“
Otvorila Sväté písmo a začala mi
čítať príbeh o Ježišovi a Barnabášovi:
„ Vtedy im prepustil Barnabáša. Ježiša
však dal zbičovať a vydal ho, aby ho
ukrižovali“ (Mt 27, 26).
„Tento príbeh sa týka každého z nás.
Všetci sme sa previnili a zasluhujeme si
smrť. Ale Ježiš sa dobrovoľne vydal na
smrť za nás, aby sme mali život a to
život v hojnosti (Porov. Jn 10, 10).
Ježiš prišiel na túto zem preto, aby vás
oslobodil. Aby ste nežili vo väzení drogy,
v zajatí okultnej literatúry. Boží plán pre
váš život je. aby ste v Ježišovom
mene víťazili v každej
oblasti svojho

života. V liste Ri
manom sv. Pavol ho
vorí: «Lebo ak previne
ním jedného skrze jedného
zavládla smrť, tým skôr skrze
jedného, Ježiša Krista, budú v živote
kraľovať ti' čo dostávajú hojnosť milostí
a darovanej spravodlivosti» (Rim 5.17).“
„Prečo je to tak? Ja som v každej oblasti
zlyhával a prehrával?“ „Možno preto, že
ste chceli vlastnou silou víťaziť. Každý
deň máme byť zjednotení s Kristom.
Potrebujeme sa sústrediť na budovanie
vzťahu s Bohom. Zamýšľali ste sa
niekedy nad tým, komu patríte? Kto riadi
váš život? Aký duch vládne vo vašom
srdci? Je to duch sveta, alebo Kristov
Duch?“

Začudovane som sa pozrel na sestru. „Som síce
pokrstený a bol som na prvom svätom prijímaní, ale
to je všetko. Priznávam sa, že vo mne je nielen duch
sveta, ale aj čosi viac.“ Narážal som na okultné veci,
ktoré som vlastnil. Sestra Lenka mi prečítala z listu
Kolosanom: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol
filozofiou a prázdnym mám ením založených na
ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na
Kristovi“(Kol 2,8). Znovu som bol usvedčený slovom
Božím z tohto hriechu. „Toto všetko je negatívne vo
vašom živote. Preto tie prehry a sklamanie. Preto tá
prázdnota. Toho všetkého sa treba zrieknuť a pove
dať Bohu svoje «Áno». Podstatou nášho kresťanského
života je náš dôverný vzťah k živému Ježišovi. Máme
žiť Ježišov život. Buď je Ježiš na prvom mieste
v mojom živote, alebo na ďalšom. Kde sa nachádza
vo vašom živote Ježiš? Ak mu dáte priestor a vážne
s ním budete počítať, potom v ňom budete mať všetko,
čo potrebujete pre šťastný život. Len sa treba
rozhodnúť. Boh čaká na vaše rozhodnutie. Keď sa
rozhodnete zrieknuť sa vecí, ktoré sa nepáčia Bohu,
vtedy prichádzate ako m árnotratný syn s ľútosťou
v srdci, aby ste sa znovu stali dobrým synom.“ „Viete
sestra, pekne tu rozprávate, ale ak je pravda, čo tu
hovoríte, prečo mi to ešte nikto nepovedal? Veď potom
v našej rodine sme žili nič nehovoriace náboženstvo.
Mám strach tomu všetkému uveriť.“ „My kresťania
máme v rukách úžasnú správu o vzkriesení Ježiša
Krista. Len treba uveriť a hovoriť o nej. „Anjel sa
prihovoril ženám: «Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte
Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal,
ako povedal... A rýchlo choďte povedať jeho uče
níkom: «Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley.
Tam ho uvidíte»“ (Mt 28, 5-7). „Budem sa za vás
modliť, aby ste uverili tomu, čo ste dnes počuli.“
Nedalo mi, aby som sa na záver nespýtal? „Sestra,
dnes ste sa so mnou rozprávali, ako nejaký teológ
alebo kňaz. Odkiaľ máte také vedomosti?“ „V našej
cerkvi máme neokatechumenátne spoločenstvo, kde
chodím počúvať Božie Slovo.“ Neskoršie v nemocnici
som sa zoznám il s týmto spoločenstvom , ktoré
priviedla sestrička Lenka. Mali sme rôzne rozhovory.
Požiadal som ich, aby ma pripravili na svätú spoveď.
Verte mi, že po spovedi a prijatí Ježiša v Eucharistii
som aj ja zažil vzkriesenie. Akoby zo mňa spadla veľká
ťažoba a závislosť. Necítil som potrebu okultných vecí
a závislosť na droge. Keď som sa vrátil z nemocnice,
odprosil som svojich rodičov, zbavil som sa okultnej
literatúry, drog a všetkého, čo ma odvádzalo od Boha.
Chodím do neokatechum enátneho spoločenstva,
pokračujem v štúdiu na vysokej škole. Tak kráčam po
ceste vzkriesenia. Je to cesta plná Božích zázrakov
a prekvapení.
Vďaka ti, Pane, že cez živých svedkov vzkriesenia
si mi dal zakúsiť tvoje Vzkriesenie. Christos voskrese!
Voistinu voskrese!
Ján Karas
Ilustr. snímka: archív redakcie
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Aic m h im h lo m u (Šeptyckyj]
Blahoslavený otec KJymentij Šeptyckyj, mladší brat Sluhu
Božieho metropolitu Andreja (Šeptyckého), sa narodil 17. novembra
1869 v Prylbyčach Javorivskeho okresu v Lvovskom regióne. Pri krste
dostal meno Kazimír. Rodina Šeptyckých bola - ako mnohé iné
vtedajšie šľachtické rodiny -zpolonizovaná. Keď metropolita Andrej
obnovil starú mníšsku tradíciu a založil monastier studitov, brat
už ako štyridsiatnik zanechal sľubnú svetskú kariéru a vstúpil do
mníšskej komunity, ktorá sa riadila obnoveným pravidlom (ústa
vom) sv. Teodora Studitu. Pri postrižení prijal meno Klymentij; svoje
teologicé štúdiá absolvoval v rakúskom Innsbruku. Na kňaza bol
rukopoložením vysvätený 28. augusta 1915. Zanedlho sa stal na
dlhé roky ihumenom Svätouspenskej lavry otcov-studitov v Uneve.
Počas prvej boľševickej okupácie Ukrajiny r. 1939 ho metropolita
Andrej menoval za exarchu Veľkej Rusi a Sibíri (stal sa nástupcom
Leonida Fjodorova); Pápež Pius XII. potvrdil toto menovanie
22. novembra 1941. Počas II. svetovej vojny otec Klymentij poskytol
úkryt v kláštoroch veľkému počtu židov. Za túto pomoc dostal
12. februára 1995 od izraelskej Komisie pre ocenenie pamiatky
hrdinov a mučeníkov holokaustu občianskeho inštitútu Jad Vašem
ocenenie „Spravodlivý sveta“. Jeho meno zapísali na Stenu Pamäti
v Sade Spravodlivých v Jeruzaleme. Nástupca metropolitu Šeptyc
kého, patriarcha Josif Slipyj povýšil 12. novembra 1944 otca ihumena Klymentija do hodnosti archimandritu Svätouspenskej lavn
a všetkých monastierov, ktoré boli s ňou zjednotené. Archimadrite
Klymentij bol uväznený 5. júna 1947 tajnou službou sovietskehc
režimu NKVD a odsúdený na osem rokov väzenia. Zomrel 1. máje
1951, vo väzení v meste Vladimír neďaleko Moskvy.
„Bol vysokého vzrastu, 180 - 185 cm, chudorlävý, s dlhoi
bielou bradou a palicou. Pohyboval sa pomaly, spokojne, ma
príjemný výzor tváre a očí. Pripomínal mi svätého Mikuláša
Takého «zločinca» sme v našej cele nečakali. Raz mu nejaké sestr
dali tri jablká - také červeno - ružové, zrelé, ale on jedno jablh
dal Romanovi Novosadovi, tomu, čo často trpel chorobo,
žalúdka. Povedal: «Treba vám liečiť si žalúdok,» a ostatné rozdel L
medzi nás. “
(Zo spomienok p. Ivana Krivuckého)
Stanislav Gábc
Marek Durlá
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Kresťan, ktoiý sa bližšie oboznámi so
židovstvom je často zmätený a nevie,
aký postoj má k židovske'mu nábožen
stvu zaujať. Po mnohé roky, a možno aj
teraz, u mnohých kresťanov pretrvával
skôr negatívny postoj k Izraelitom.
Pozrime sa, čo na to hovorí Cirkev.
Po Druhom Vatikánskom koncile sa
Cirkev vracia ku koreňom a objavuje, že
tie sú predovšetkým židovské. Živým
svedectvom tejto náuky je práve Svätý
Otec Ján Pavol II., ktorý pri svojej
návšteve židovskej synagógy v Ríme
v roku 1986, či návšteve Svätej Zeme
j; v jubilejnom roku 2000, nazýva Židov
našimi „staršími bratmi vo viere“. Prečo
je potrebné hovoriť o tejto téme práve
vo veľkonočnom čase? Ježiš Kristus bol
pravoverným Židom a ak chceme
:správne porozumieť a prísť k lepšiemu
pochopeniu najväčšej udalosti kres
ťanstva, akou je Veľká noc, musíme
vychádzať zo židovstva, spoznať ako sa
slávila Pascha v minulosti. Ježiš pred
svojou smrťou slávi Paschu so svojimi

Vdovská rodina počas paschálnej večere
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apoštolmi, ako to spomínajú evanjelisti
(por. Mt 26, 17), ale nezavádza niečo
úplne nové, ale povie svojim apoštolom:
„Choďte a pripravte nám veľkonočnú
večeru!“ (Lk 22, 8). Nemusí im nič
vysvetľovať. Ak my mnohým veciam
nerozumieme, je to kvôli tomu, že
evanjeliá obsahujú iba to, čo bolo pri
týchto obradoch nezvyčajné. Ako
vlastne tento sviatok vznikol a ako
prebiehala paschálna večera?
Sviatok Paschy bol pôvodne kul
tovou slávnosťou Nomádov (kočov
níkov) , ktorá sa konala v období jarného
splnu a to v čase presunu zo zimných
pastvín na jarné. Môžeme povedať, že
pozorujúc kolobeh prírody riadili sa tým
istým, stále sa opakujúcim cyklom.
Židia tento sviatok od okolitých národov
prevzali, avšak v jednom momente Boh
preruší tento kruh, využije pôvodne
nomádsky sviatok, aby vyviedol svoj ľud
z otroctva v Egypte do slobody. A tak
má Žid už väčší dôvod k oslave. Všim
nime si, že Boh neruší sviatky, ale dáva

im novú náplň, nechce robiť niečo
násilne, ale všetko „použije“ a postupne
si Izrael vychováva.
Dnes sa slávi Pascha u Židov predo
všetkým v rodine. Táto noc úplného
bdenia pre Izrael je plná znakov.
Veľkonočná večera alebo tzv. seder sa
slávi podľa vzoru starej rímskej hostiny.
Celá rodina zasadne k stolu a už pri
pohľade na pokrmy, na tzv. séderovú
misu sa Židovi vybavia jeho dejiny. Je
tu zelenina nazývaná karpas, charosset
- posekané jablká a orechy zmiešané
s vínom a škoricou; horké byliny - chren
alebo šalát. Súčasťou misy sú aj na tvrdo
uvarené vajíčka a pečená jahňacia
lopatka, symbolizujúca baránka. Nesmú
tu chýbať ani tri macesy (nekvasené
chleby) a päť kalichov s vínom. Všetko
má svoj hlbší zmysel. Zelená bylina
pripomína začiatok jari, horké byliny
horkosť otroctva a charossett symbo
lizuje maltu na faraónových stavbách.
Kosť pripomína jedenie baránka počas
odchodu z Egypta, tenká škrupina vajca
zase krehkosť ľudského osudu. Na stole
nesmie chýbať ani miska so slanou
vodou, v ktorej Žid spoznáva slzy
zúfalstva počas otroctva v Egypte.
Nezastupiteľnú úlohu v túto noc
zohrávajú aj tri macesy, ktoré sym
bolizujú praotcov Abraháma, Izáka
a Jakuba. Prostredný sa počas večere
rozlomí a jedna časť sa ukryje ako tzv.
afikomen. M noho teológov vykladá
tento stredný prelomený kúsok macesu

ako symbol Ježiša, ktorého telo bolo
zlomené na kríži, schované do hrobu
a zmŕtvychvstalo v sláve. Na stole sú aj
štyri poháre s vínom a taktiež osobitný
pohár pre proroka Eliáša, ktorý má
ohlásiť príchod Mesiáša, ktorý sa zjaví
práve na Paschu. Preto mu každý rok
otvárajú dvere svojich príbytkov, veď
paschálna noc je plná očakávania
Pánovho príchodu. Ako vidíme, celé
slávenieje plné znakov a symbolov, ktoré
Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním
priviedol k plnosti, dáva im hlbší výz
nam. On je vyplnením Paschy. Táto noc
je aj miestom realizácie najdôležitej
šieho prikázania pre Izrael, a to odo
vzdávania viery deťom. Táto povinnosť
sa liturgicky splní práve rozprávaním
hagady o udalostiach oslobodenia
z egyptského otroctva, ktorá je odpo
veďou na otázky najmladšieho dieťaťa,
ktoré' sa pýta: „ Čím sa táto noc odlišuje
od iných nocí?“ Izrael prežil mnohé
prenasledovania najmä vďaka tomu, že
otec odovzdal skúsenosť svojho národa
a svoju skúsenosť synovi. Izraelské deti
totiž poznávajú Písmo skôr, ako vedia
čítať, lebo ich dostávajú živým hlasom
rodičov, ktorí im odovzdávajú Slovo
vyslovené vierou.

Séderová midsa tzv. „keara“

Čo sa zjaví v túto noc, je Božie Slovo.
Celé dejiny spásy začínajú Abrahámom,
ktorý uveril Božiemu Slovu a vydáva sa
na cestu. Pre Žida je Slovom Boha
každá udalosť v jeho živote. Spôsob
zvečnenia exodu, tohto zásahu Boha do
dejín ľudu, je Pascha, ktorá sa vyplnila
v Ježišovi Kristovi, „Slove, ktoré sa stalo
Telom“ (por. Jn 1, 1-16). Boh postupne
„zduchovňoval“ a očisťoval liturgiu
Izraela vychádzajúc z krvavých obiet
roľníckych sviatkov, až kým došiel
k Pasche, ktorú Ježiš slávi so svojimi
apoštolmi. Celá Tóra je cestou a Ježiš

prichádza, aby ju vyplnil. Je to cesta,
ktorú Boh otvára uprostred smrti,
„prechod Jahveho“, ktorý vždy uvádza
veci do pohybu. Kristovo zmŕtvych
vstanie postavilo Cirkev na cestu, aby
hlásajúc túto Paschu, prechod zo smrti
do života, potiahla za sebou národy
k Otcovi. Cirkev žije z Paschy, a tak ako
je šabat „predĺžením“ Paschy, tak je
každá nedeľa a každá E ucharistia
slávením tohto veľkonočného tajomstva.
Je to sviatosť prechodu Ježiša Krista do
vzkriesenia. Eucharistia je vždy prokla
máciou tejto udalosti a zároveň odpo
veďou, vďakyvzdávaním. Je centrom,
vrcholom a zdrojom činnosti Cirkvi.
Preto nielen pri Pasche, ale aj pri každej
Eucharistii môžeme prežiť tento pre
chod z našich otroctiev do slobody.
M ôžeme spolu s „našimi starším i
bratmi vo viere“ volať k Bohu slovami
paschálneho sederu: „Kto sa cíti byt
otrokom, nech príde a slávi s nami
Paschu. V tomto roku otroci, v budú
com slobodní ľudia!“, a prosiť, aby nás
Boh vyviedol z našej smrti, našich
otroctiev, do slobody Božích detí.
Lenka Frígová
Ilustr. snímky: archív redakcie
a autorky

Začíname spoločne pristupovaťk Bohu
Na začiatku svätej liturgie kňaz
okiadza celý chrám. Ten sa napĺňa
príjemnou vôňou nového Božieho
kráľovstva. Dym sa vznáša v chráme
ako symbol Svätého Ducha, ktorého
kňaz vzýva pred prestolom v modlitbe
Kráľu nebeský. Nasleduje zvolanie
„Požehnané kráľovstvo Otca i Syna
i Svätého D u c h a a liturgia sa začína
oslavou cieľa celého Božieho ľudu Kristovho kráľovstva. Nasledujú prosby
veľkej ekténie, v ktorých prosíme o dary
potrebné pre náš každodenný život. Tak
sa postupne slovami „...modlime sa
k Pánovi“ a „Pane, zmiluj sa“ pokorne
približujeme k Bohu. Tým symbo
lizujeme Boží lúd - Izrael, ako stúpa po
ceste do večného mesta - Jeruzalema.
Túto skutočnosť ešte viac pripomí
najú antifóny. Sú to žalmové verše
s refrénmi, ktoré ospevujú Boha a svä
tých. Podobné piesne si spievali aj Židia,
keď prichádzali do Jeruzalema na
slávnosti. Niektoré sviatky majú svoje
vlastné antifóny, čím nás viac upriamujú

na prežívanie tohto okamihu našej spásy.
Nedeľa má špecifické postavenie v li
turgii. Pripomína nám totiž Paschu, čo
sa odzrkadľuje aj v inej skladbe antifón.
Medzi tromi antifónami sa spieva malá
ekténia, počas ktorej ľud sedí. Aj to
znázorňuje cestu, keď človek po únave
pochodu si musí odpočinúť.
Po druhej antifóne Cirkev vložila do
liturgie od roku 535 jeden z najkrajších
spevov na oslavu Ježiša Krista vyjadru
júc vieru v jeho božstvo i človečenstvo:
„Jednorodený Synu i Božie Slovo,
nesmrteľný a predsa si pre našu spásu
prijal telo ... Ako jeden vo svätej Trojici,
v sláve rovný s Otcom i Svätým D u
chom, spas nás.“ Tým jasne dala najavo
do jednej z najživších častí kresťanského
života vieru v božskú i ľudskú priro
dzenosť Ježiša Krista.
Posledná antifóna povzbudzuje veria
cich k vstupu do Božej prítomnosti, lebo
sú už blízko. V nedeľu a mnohé sviatky
sa ako tretia antifóna spievajú blaženstvá.
Pre mnohých sú to najkrajšie Ježišove

slová: „Blažení chudobní v duchu ...
plačúci... tic h í... lační a smädní po
spravodlivosti... mĽosrdm ... čistého
srdca ... tí, čo šíria pokoj ... pre
nasledovaní pre spravodlivosť ... >
Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú
odmenu v nebi“ (Mt 5, 3-12).
-jg-
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Barbari v kláštore
Noc z 13. na 14. apríla 1950 sa
zapísala do dejín pod názvom Bar
barská. Hoci už prešlo 52 rokov od
tragickej noci, keď bola komunistickým
režimom zlikvidovaná väčšina mužs
kých kláštorov v bývalom Českosloven
sku, predsa sa na to nedá len tak ľahko
zabudnúť. Ešte stále žijú svedkovia, ešte
stále spomínajú tí, ktorí boli v osudnú
noc obyvateľmi kláštora, ako aj tí, ktorí
sa nimi po osudnej noci stali. Údel
likvidácie kláštora a internácia postihli
aj redemptoristov v Michalovciach.

Kde bolo, tam bolo..._______________

ristov v Michalovciach sa zastavil starší
muž, ktorý chcel rozprávať s predsta
veným. Potom mu odovzdal na stroji
napísané a vlastnoručne podpísané
svedectvo, čo sa dialo v kláštore re
demptoristov počas Barbarskej noci
a nasledujúcich dní. A už samotné
svedectvo:

Marec 1950______________________
V istý marcový deň v roku 1950 prišiel
na Pohraničné oddelenie Ruský Hrabovec, okres Sobrance, sekretár okresného
veliteľa zo Sobraniec a doniesol zapeča
tený list, obálku s heslom „otvoriť len za
prítomnosti kuriéra“. 10. apríla 1950
prišiel kuriér na PO SNB a obálku
otváril za prítomnosti veliteľa PO SNB.
Bol tam pokyn, aby som si zobral
osobnú zbraň, stravu na tri dni a dosta
vil sa s kuriérom na Okresné veliteľstvo
Sobrance. Bolo to pre mňa prekvapenie,
pretože som ukončil školu SNB I. stup
ňa, oženil som sa vo februári a manželka
učila na Základnej škole v Ruskom
Hrabovci a nik nevedel, kde idem a aká
akcia sa pripravuje.

v hodnosti nadporučíka. Mal zdĺhavú
prednášku o vzniku cirkvi, vzniku ná
boženstiev, jeho používania pri zotro
čovaní poddaných, kde medziiným
povedal, že ideme likvidovať kláštory
a naša skupina ide likvidovať kláštor
redemptoristov v Michalovciach. Tento
je strediskom sexu, špionáže a podvrat
nej protištátnej činnosti a vraj si ani
nevieme predstaviť, čo všetko v kláštore
nájdeme. Až potom mu uveríme, až
potom sa nám otvoria oči. Vláda a stra
na im to vraj tolerovala, ale má to svoje
medze a je tu čas povedať, že už je toho
všetkého dosť. Sú usmerňovaní americ
kou špionážnou službou prostred
níctvom Ríma a Vatikánu, no nám za
príklad poslúži ZSSR lebo keď sa vedeli
oni vysporiadať s cirkvami, dokážeme to
aj my pod vedením súdruha Gottwalda.
Nakoniec nás upozornili, že o tom
nesmieme nikomu nič povedať.
Po tejto politickej prednáške sa pri
stúpilo k prerokúvaniu samotnej akcie
a jej zabezpečenia. Prednáška bola dlhá,
použili sa všetky argumenty z výstavby
socializmu v ZSSR a z toho sa potom
vychádzalo aj pri zadeľovaní čiastkových
úloh. Boli sme rozdelení do jednotlivých
skupín. Prinesená tabula už obsahovala
vyznačenú situáciu kláštora aj s operač
nými bodmi. Vysvetľovanie uskutočnil
politický pracovník. Ten, ktorý nám
prednášal, že kláštory boli pareniskom
sexu, špionáže, vyzvedačstva a podvrat
nej činnosti voči nášmu štátu.
My sme boli skupina určená na
likvidovanie kláštora redemptoristov,
ostatné boli po rozdelení odvelené na
školenie do iných miestností.

Keď som vstúpil do Kongregácie Naj
svätejšieho Vykupiteľa, populárne nazý
vanej redemptoristi, môj ujo, ktoiýbýva
; v malej dedinke pri Michalovciach, mi
rozprával o michalovskom kláštore
redemptoristov. Veľa toho nevedel, ale
v pamäti mu utkvelo - vraj medzi ľuďmi
sa pošuškávalo, že v kláštore boli
nájdené zbrane a vysielačka, a preto
musel byť v roku 1950 zlikvidovaný.
! Niektorí odvážlivci šírili iné reči. Tvrdili,
j že to nie je pravda, že to len komunisti
priniesli zbrane do kláštora a potom
volali ľudí mestským rozhlasom, aby sa Príprava prísne tajnej akcie_________
prišli pozrieť, čo všetko sa skrýva Po príchode na Okresné veliteľstvo
v Sobranciach mi povedali, aby som sa
I v kláštorných útrobách.
Mne sa vtedy jeho rozprávanie zdalo hlásil na Okresnom veliteľstve v Mi
ako jedno z mnohých - kde bolo, tam chalovciach. Dopraviť ma tam malo
bolo... Možno bol v tom ukrytý aj kus auto. Keďže príchod mal byť utajený,
pravdy, ale overiť si to už možné nebolo, počkal som do zotmenia v Sobranciach
¡jVeď kto by sa čímsi takýmto chválil, kto a neskoršie už za tmy ma doviezli do
■ by sa priznal ku takémuto činu? V doku- Michaloviec, do nejakého internátu,
>
■mentoch zachovaných v štátnych archí- ktorý bol v blízkosti pošty v meste.
Dňa 11. apríla 1950 sme boli sústre
-voch sú síce zachytené kusé správy
!j ¡o tejto udalosti, no tie sú poznačené dení viacerí a opäť ma premiestnili do
i ^komunistickou ideológiou, pre ktorú hotela „U zlatého býka“, kde myslím
nebolo problémom vyrobiť „vlastnú bolo aj odd. mestského SNB. Mali sme Neposlušný príslušník SNB_________
. pravdu,, bez ohľadu na to, či tomu zakázané vychádzať vonku, nemali sme Keď sme sa dozvedeli, že nás určili na
zodpovedala i skutočnosť. Ako teda žiadny prístup k telefónom a pod., likvidovanie, prihlásil sa jeden príslušník
i t vypátrať pravdu, ako sa to v skutočnosti stravu nám donášali priamo na izbu. Do SNB a povedal, že odmieta ísť, pretože
večera poprichádzali ešte niektorí ďalší tam má vlastného brata a tie reči o sexe,
: i všetko stalo?
príslušníci SNB, milície a ŠTB. Spolu špionáži a pod. sú len výmyslom. Keďže
t Korunný svedok___________________ sa nás nazbieralo vyše tridsať osôb.
niekoľkokrát svojho brata navštívil
12.
apríl prešiel bezo zmien, až v naa s ničím podobným sa nestretol.
Ú\Víoje pátranie sa dostávalo do úzkych,
Do reči obhajoby mu skočil politický
j: prišiel však okamih, kedy sa mozaika sledujúci deň sme boli pozvaní na ško
/doplnila práve o to, čo som najviac lenie o 2400 hod., kde nám prednášal dôstojník. Ak neuposlúchne, vraj hneď
; , potreboval - o svedectvo priameho politický zástupca krajského veliteľa ho tu na mieste zdegraduje, teraz ho
I jíčastníka. Pri bráne kláštora redempto z Prešova, v tom čase už dôstojník zatkne a dá eskortovať do krajskej
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väznice a prikázal, aby odovzdal služobné zbrane
a preukaz.
Príslušník mu odpovedal - zdegradovať ma nemôžete,
lebo ani do terajšej hodnosti ste ma nepovýšili, zatknúť
ma nemôžete, lebo ešte nie je začaté trestné stíhanie,
eskortovať ma nemôžete, lebo sa nedám, služobné zbrane
a preukaz vám neodovzdám, lebo som ich od vás neobdržal
- a odišiel preč.

Dobývanie kláštora_______________________________
Bol som určený ako oporný bod číslo 1. Medzi rečou pre
čítali meno mne prideleného gulometníka a jeho pomoc
níka a povedali, že tam, na opornom bode č. 1., sú dove
zené kamene, kocky a z týchto si máme vybudovať
guľometné hniezdo. Je to presne na rohu plota, smerom
ku stanici z východu. Pridelili nám ľahký guľomet
s desiatimi plne naloženými zásobníkmi. Dostali sme
príkaz, že ak sa niečo pohne v budove a to či už v kláštore
alebo inde, máme bez vyzvania strieľať. Obzvlášť dávať
pozor na okná a na tých, čo by sa pokúsili o útek, bez
vyzvania strieľať.
Po takom zdĺhavom rozdávaní úloh sme nastúpili do
pristaveného autobusu. Zaviezli sme sa pred bránu kláštora
a každý sa ujal svojej úlohy. Tesne za nami došlo nákladné
auto a ostalo stáť neďaleko autobusa.
Keďže s budovaním guľometného hniezda nebolo veľa
práce, upozornil som guľometníka a jeho pomocníka, aby
bez môjho príkazu ani raz nevystrelili. Výučné, a to som
im zdôraznil, len na môj výslovný príkaz.

Vyvalené vchodové dvere__________________________
Počul som buchot pri vchode do kláštora, tak som sa šiel
pozrieť, čo sa tam deje. Pred mojimi očami niesli štyria
milicionári kladu a búchali ňou do kláštornej brány ako
s b a ra n id 
lom. Ozvena
sa ozývala,
ako keby bol
strieľal z de
la. Konečne
rozbili bránu.
Ni ekoľko
postáv vošlo
do kláštora.
Na schodišti
stáli niekoľkí rehoľníci. Bolo síce slabé svetlo, no aj tak som
videl staršieho sivého rehoľníka. Ak sa nemýlim, tých, čo
vtrhli do kláštora, sa spýtal: „Čo si želáte páni?“ Vtom ho
jeden z prichádzajúcich udrel po tvári z pravej i ľavej strany
a vydal príkaz. O 15-20. minút budú tu stáť na tomto
schodišti pripravení na odchod. Autobus už čaká, a teda,
aby sa neodvážili ujsť, lebo kláštor je obkľúčený a možno
strieľať bez vyzvania. Pri nastupovaní do autobusu sa
uskutoční kontrola podľa zoznamu. Nech sa neodvážia
nejaké veci prekrúcať a špekulovať a nech si vezmú len
osobné veci, ktoré pri osobnej hygiene potrebujú. Ostatné
im budú dovezené čo v najkratšej dobe po prehliadke ich
ubytovne, ako aj po zrealizovanej inventúre.
Atanáz, CSsR

1 Prof. Mons. Jozef Gejza Ďuljy

(1882-1973) - 120 r o ko v o i n ar o de nia
*3- marca 2002 uplynie 120
r°kov od narodenia kanonika Jozefa
GeJzu Ďulaya, ktorý sa narodil v Med fflsiW ~
I dzilaborciach. Jeho otec bol prednosta
m
•*,£
*
na železničnej stanici v Medzilaborciach a matka bola vedúca pošty
ľ J tiež v tom istom mestečku. Mal ešte
štyroch súrodencov. Rodičia boh často
prekladaní pre otcovo železničiarske zamestnanie.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Prešove a teologické v Ma
ďarsku, v Ostrihome. Po získaní absolutória z teológie sa rozhodol
pre kňazstvo v celibáte. Kňazskú vysviacku prijal dňa 27. augusta
1905 v Katedrálnom chráme sv. Ján Krstiteľa v Prešove z rúk
štvrtého prešovského sídelného biskupa Dr. Jána Vályiho.
Od roku 1910 pôsobil ako stredoškolský profesor náboženstva
na Učiteľskej preparandii v Prešove. Zároveň bol vymenovaný za
spirituála v prešovskom seminári. Bol mimoriadne nadaný na
jazyky. Dobre hovoril nemecky, maďarsky, francúzsky, taliansky
rusky a ukrajinsky. V prešovskom seminári prednášal biblické vedy
a latinský, hebrejský a grécky jazyk. V roku 1915 bol menovaný
za asesora biskupského konzistória a v roku 1923 sastalriaditelbm
Alumnea sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM, ho menoval v roku 1928
za sídelného kanonika prešovskej kapituly. V roku 1947 sa stal
kanonikom-eantorom a bol ustanovený za archidiakona humenského archidiakonátu.
Keď sa politická situácia zhoršovala, jeho príbuzný Karol
Stadler, finančný riaditeľKrajského úradu v Prešove, mu povedal:
„Jozef, ty musíš ihneď do penzie.“ O. Dulay si nechal poradiť
a v krátkom čase si vybavil penziu. Tak ho už tzv. „Prešovský
sobor“ našiel v dôchodku. Na krátky čas bol uväznenýv Prešove,
kde ho vypočúvali a presviedčali, aby prestúpil do pravoslávnej
cirkvi. Rázne odmietol ponuku, lebo ju považoval za zradu.
Uchýlil sa k neteri Elene Stadlerovej do Banskej Bystrice.
V roku 1956, keď sa rodina Stadlerová presťahovala do
Košíc, prišiel na nové miesto spolu s ňou. Aj naďalej býval
v dome Stadlerovcov.
Po obnove gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 pre vysoký vek
už nenastúpil do pastorácie. Sporadicky však vypomáhal
spovedaním v Chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach.
Zomrel po krátkej chorobe v kruhu rodiny 26. augusta 1973
v Košiciach. Pohrebné obrady vykonal dňa 30. augusta 1973
o. biskup Dr. Vasiľ Hopko. Telesné pozostatky prof. Ďulaya boli
pochované na Verejnom cintoríne v Košiciach.
O.
Ďulay často chodil na prechádzky s biskupom dnes bl.
Pavlom Gojdičom, OSBM. Hlásil sa k rusínskej národnosti. Tí,
čo ho poznali tvrdia, že bol veľmi dobrým, skromným a optimis
tickým človekom. Napriek tomu, že bol dobre situovaný, žil
asketickým životom. Bol otužilý. Dbal o svoje zdravie, napr. každé
ráno sa umýval v studenej vode. Mal rád dlhé prechádzky.
V detstve bol chorý na rachitídu chrbtice (krivicu), ktorá mu
pozastavila telesný rast. Vzrastom zostal malý. Bol velký pedant
a náročný na seba. Ešte za prvej republiky veľa cestoval. Ako
turista prešiel viaceré krajiny: Francúzsko, Nemecko, Taliansko,
Grécko, Španielsko, Rakúsko a Maďarsko. Bol mimoriadne ?
vzdelaný a sčítaný, ale občas si s chuťou popracoval v záhrade
a tiež si zahral na husliach. Mal rád hudbu. Písal filozofickonáboženské články a divadelné hiy, ktoré zostali v rukopise.
P.JánBabjak, S j
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Lectio divina alebo
duchovné čítanie IV.
Sk 3,1-26
'jPeter a Ján vystupujú do chrámu na
¡poobedňajšiu modlitbu a tu stretávajú
'jchromého, ktorého priniesli, aby žobral
i(w . 1-2). Oni ho uzdravujú v mene
Ježiša z Nazareta (v. 6). Po uzdravení
ha zbehne veľký zástup a panuje velké
' Vzrušenie medzi ľudom (w. 9-11). Peter
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oslovuje zástup a zvestuje im Ježiša,
prisľúbeného Spasiteľa (w. 12-25).

Čo by sme nemali prehliadnuť_______
Dej sa odohráva v chrámovom komple
xe v čase poobedňajšej, teda večernej
obety (Ex29:39-42; Lk 1:8-10; Sir 50:523; Sk 10:3-30). Príkaz daný v knihe
Exodus hovorí o rannej a večernej obeti

pred stánkom stretnutia/zjavenia. Toto
miesto je zároveň miestom, kde Pán
bude rozprávať skrze Mojžiša a neskôr
veľkňaza so svojím ľudom a „budem
bývať uprostred Izraelitov a budem ich
Bohom. A spoznajú, že ja, Pán, som ich
Boh, ktorý ich vyviedol z egyptskej
krajiny, aby som býval uprostred nich“
(Ex 29:46). Je to teda privilegovaný čas,
kedy Pán prisľúbil, že sa stretne s Izrae
lom, aby mu dokázal svoju prítomnosť.
Citát z knihy Sirachovej poetickou
formou popisuje obrad večernej obety.
Verš 19 hovorí o ľude, ktorý sa zbehol,
aby sa koril svojmu Bohu a prednášal
mu svoje modlitby. Táto modlitba je
potom špecifikovaná vo verši 23: „A ľud

sa znova modlil tú modlitbu, ktorou si
žiadal ukázať mu Božiu silu. “ Modlia
sa, aby sami na vlastnej koži znova
zažili, že Pán je Bohom živých, ktorý
medzi nimi prebýva.
Chromý sa má pozrieť na Petra
a Jána. V podstate chromý hľadí, alebo
má hľadieť na Boha, od ktorého mu
príde pomoc (Ž 121:1-2). Je to však až
po uzdravení, keď si chromý uvedomí,
že skrze Apoštolov sa na neho pozrel
Pán a bol to Pán, čo ho uzdravil (Ž
25:15-17; 145:14-15).
Chromý je uzdravený v Ježišovom
mene (v. 6), teda v mene toho, ktorý
je „Pán spasí, z a c h rá n i“. Toto je
jadrom celého príbehu. Uzdravenie
chromého je znamením, že nový vek,
vek mesiáša nastal.
Následné Petrovo ohlasovanie sa
koncentruje na Ježiša a zvestuje spásu.
Ježiša zradili, zabili, ale Boh ho na tretí
deň vzkriesil. M y sme toho svedkami.
Aj napriek všetkému poníženiu v Je
žišovi sa splnil Boží plán záchrany pre
všetkých (w. 12-26).

Čo by sme mali pochopiť___________
Obeta sa vykonáva pred stánkom
stretnutia (zmysel originálu). Kto koho
má stretnúť? Izrael svojho Boha. Ale aj
každý osobitne očakáva toto stretnutie
s Bohom, ktorý vyslobodil ich otcov
z Egypta. Aj Peter a Ján vystupujú kvôli
tomu: ďakovať, chváliť a prosiť Pána,
Boha Abraháma, Jakuba a Izáka. A je to Boh
sám, ktorý sa chce stret
núť s ľuďmi (Ex 29:42.
43.46).
Ani v srdci tohto neš
ťastníka sa nestratila
túžba po stretnutí s Pá
nom, ktorého proroci
nazvali otcom sirôt,
tešiteľom vdov a zách
rancom biednych. Pri
nášajú ho denno-denne
v čase obety. Stretnutie
Petra a chromého je ta
jomstvom Božej prí
tomnosti v našich živo
toch. Boh, ktorý prichá
dza, rozpráva, volá, na
báda, uzdravuje a pote
šuje rukami iných ľudí...
veď v človeku menom
Ježiš prišiel on sám.
Vyberá si ľudí, aby skrze
nich konal.

Peter mu odovzdáva to, čo sám prijal: Aplikácia________________________
uzdravenie v Ježišovom mene (v.6). Čo očakávam od modlitby? Je moja
Túžba nešťastníka nachádza svoje modlitba výrazom túžby stretnúť sa
naplnenie. Poslanie, ktoré Ježiš zveril s Bohom? Je moja účasť na spoločnej
svojim učeníkom (Lk 9:1-6; 10:ln) modlitbe Cirkvi (Eucharistia, večiereň
rovnako nachádza svoje naplnenie alebo akákoľvek iná pobožnosť) výra
v tomto uzdravení.
zom mojej najúprimnejšej túžby stretnúť
Ospevujúci a pobehujúci chromý Pána a k nemu priviesť aj iných?
(v. 8) nie je ničím iným, než naplnením
Živím v sebe nádej na stretnutie
a narážkou na Izaiášove proroctvo s Pánom? Očakávam ho v trpezlivosti
(35:1-10), ktoré hovorí o radosti spásy. a vytrvalosti? Nebojím sa podať pomoc
Táto spása sa prejaví v navrátení zraku nú ruku tým, ktorí žijú okolo mňa
slepým, sluchu hluchým a chôdze a rovnako - vedome alebo nevedomky
chromým. „Sta jeleň bude skákať - túžia po spáse? Čo konkrétne pre to
chromý“ (Iz 35:6). V pôvodnom kon robím? Co by som ešte mohol urobiť?
texte Prorok rozpráva o radosti návratu
Pozorne čítajme Petrovu reč ľudu
zo zajatia (VI. storočie pred Kr.). Skoro a pokúsme sa zhrnúť v čom spočíva
sa však tento text začal chápať aj na inej spása, ohlasovanie kresťanov a čo sa
rovine. V slovách sa zjavoval obraz vyžaduje od tých, ktorí chcú prijať spásu.
radosti posledných dní, keď Pán daruje
Vezmime do rúk nasledujúce pasáže
svojho Pomazaného. A tak pôvodný zo SZ - Izaiáš 42:1-9; 35:1-10; 61: ln;
exodus/východ otcov z Egypta prežili 49: 1-6 a 50:4- 1 1 - a porovnávajme ich
Židia ešte raz v návrate zo zajatia. s Petrovou rečou. Co sme sa dozvedeli
A tretíkrát ho očakávali s príchodom o Služobníkovi Pánovom? V čom spo
Mesiáša. Lukáš nás upozorňuje, že číva výraz „pôvodca života“? Čo urobí,
v Ježišovi nastal tretí a to najväčší aby vrátil život? Na základe týchto textov
exodus: zo smrti do života.
prečo je Ježiš nazývaný Spravodlivým?
Vzrušenie zástupov (v. 10) prezrádza
V čom spočíva požehnanie, ktoré je
očakávanie mesiášskych časov, veď určené „vám“, teda nám? Prosím o toto
uzdravenie sa udialo v čase „stretnutia požehnanie? Hľadám svoje neprávosti
Pána a jeho ľudu“ (Ex 29:42.43.46). Už a dávam ich do rúk Ježiša?
je to tu alebo je to len klam? Kto je tým
(postup rozjímania je opísaný v tohto
očakávaným M esiášom ? Na tieto
ročnom februárovom čísle.)
otázky dáva odpoveď Peter a volá
všetkých, aby prijali ponúkanú spásu.
Róbert Jáger

toviec, Ján Koščo z Lastomíra, Ing. Ján Pusté Čememé 20 Sk Michal Kožič, Úpor
Michalčo z Topoľovky, zakladajúci člen 100 Sk, Helena Lustiková, Bardejovské
MUDr. Jozef Molčan z Košíc, Andrej Kúpele 70 Sk, Ing. Jozef Mašlej, Šarišské
Štenko z Vysokej nad Uhom a Margita Sokolovce 20 Sk Pavel Martyak, Prešov 80
Zimová z Košíc.
Sk, Michal Mikita, Martin 40 Sk, Juraj
Ján Fejerčák z Janova, Ignác Ivan Ondrík, Baškovce 20 Sk, Anna Pačutová,
ZASADNUTIE VÝBORU
V
MICHALOVCIACH
z Lastoviec, Veronika Ivanková z Vranova Slivník 100 Sk Vladimír Pančák, Olga 20 Sk
Na prvom tohtoročnom zasadnutí nad Toplou - Lomnice, Ján Kačur z Rus- MUDr. Rafael Podhajecký, Kežmarok 120
spolkového výboru 26. februára v Mcha- koviec, AnnaKarpáčováz Hlmného, Mária Sk a Sabina Rapavá, Ruské Pekläny 20 Sk
lovciach, ktoré viedol predseda o. ThLic. Lukacková z Koríuse. Júliu Semač z Pin
Z BRATISLAVY- Ing. Andrej Brejka 50
Michal Hospodár, členovia zhodnotili koviec a Michal Vaško z Bratislavy.
Sk, Michal Džatko 220 Sk Ing. Jozef Fejda
spolkové podujatia posledného obdobia,
Anna Dulenčinová z Beloveže, Mária 20 Sk, Ing. Eva Hrabarová 20 Sk Marta
schválili rámcový plán činnosti na prvý Kochanová zo Sečoviec, Mária Kolesárová Karczubová 40 Sk, Štefan Krajňák 120 Sk
polrok a prerokovali aktuálne otázky zo Spišskej Novej Vsi, Zuzana Šmaľová zo Ing. Pavol Lunter 120 Sk, Ing. Juraj Mantič
spolkového života.
Sečoviec a Mária Truchanová zo Sačurova. 420 Sk, Andrej Škoviera 120 Sk, Ján
Okrem prípravy seminára Začiatky
Anna Bajkeničová z Nižného Hrabovca. Škoviera 300 Sk, Michal Vaško 70 Sk, Ing.
slovenskej gréckokatolíckej tlače, ktorý bol
V prvom štvrťroku t. r. svoje životnéIvan Želinský 120 Sk a PhDr. Peter Žeňuch
9. februára v Michalovciach, spomienky na jubileum oslávili: Juraj Čižmár z Horoviec, 120 Sk.
výročie skonu sv. Cyrila Filozofa v Ko Mária Dičková zo Sečovskej Polianky, Žofia
Z FULIANKY - po 20 Sk - Dušan
šiciach, výbor spolku sa sústredil na Semanová z Michaloviec a Jozefina Vasil- Červeňák, Juraj Červeňák, František
spoluprácu pri príprave významného číková z Nacinej Vsi.
Fortuna, Irena Galdunová, Martin Klimpodujatia - spomienkovej slávnosti v dňoch
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť kovský, Anna Matejovská, Imrich Mate15. a 16. marca v Košiciach pri príležitosti
Božích milostí. jovský a Mária Rindošová, Gabriela
20. výročia smrti P Michala Lacka, SJ, jeho
Na mnoho rokov, šťastných rokov! Leščaková 120 Sk.
prenesenia ostatkov z Ríma do Košíc
Z KOŽIAN - po 20 Sk - Ján Červeňák
a prípravu seminára pod názvom Návrat
ŠTEDRÉ SRDCIA
a Anna Červeňaková.
P Michala Lacka, SJ, na Slovensko a jeho
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda
Z LASTOMÍRA - Ján Koščo 100 Sk,
odkaz pre tretie tisícročie.
prispeli:
Štefan Nagy 20 Sk.
Na prípravu Gréckokatolíckeho kalen
Jozef Bačo, Košice 5 000 Sk, Anna
Z ĽUBOVCA - po 20 Sk - Jozef Boroš,
dára 2003 výbor schválil redakčnú radu pod Baková, Valaliky 420 Sk, Michal Kaňuk, Anna Chomjakováa Gréckokatolícky farský
vedením o. ThDr. Michala Hospodára. VyšnýHrabovec 20 Sk, PaedDr. Ján Kaputa, úrad.
Redaktorom kalendára je aj naďalej Mgr. Hrabské 120 Sk, Ing. Peter Kasenčák,
Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda
Pavol Kušnír, členmi redakčnej rady Kremná 420 Sk Jolana Koiytárová, Streda z Chmeľovej 60 Sk z Iňačoviec 300 Sk.
o. ThLic. Martin Mati, Ján Porik a PhDr. nad Bodrogom 70 Sk, Irena Kuzemková,
Za dary Pán Boh zaplať!
Ernest Sirochman. Redakčná uzávierka
CYRILOMETODSKÁ SLÁVNOSŤ V KOŠICIACH
| kalendára je 26. mája t. r. Podielovou
j knihou na rok 2003 budú dejiny nášho
spolku, ktoré pripravuje Ján Poprik.
V piatok 15. februára 2002 sa
Výbor odporúča jednotlivým pobočkám,
v gréckokatolíckom Chráme sv. Petra
aby si dôstojne pripomenuli výročie skonu
a Pavla v Košiciach - Terase uskutočnila
sv. Metoda, ktorý v tomto roku pripadá na
spomienková slávnosť pri príležitosti
Svetlú sobotu po pasche 6. apríla. Spo
1133. výročia blaženého skonu sv.
mienka v Košiciach bude už 5. apríla
Konštantína - Cyrila, ktorú spolu
v Duchovnom centre bl. Pavla Petra
s miestnou farnosťou usporiadal Spo
Gojdiča a bl. Metoda Dominika Trčku na
lok
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.
Sídlisku Ťahanovce.
Hlavným
celebrantom sv. Liturgie
Pavol Kušnír
sv. Jána Zlatoústeho bol protosynkel generálny vikár Gréckokatolíckeho
NAŠI JUBILANTI
V apríli t. r. si významné životnéjubileum apoštolského exarchátu o. Vladimír Tomko. Homíliu predniesol tajomník Spolku
pripomínajú títo naši členovia:
sv. Vojtecha v Trnave ThLic. Vendelín Pleva. Slovenskú Sv. Službu Božiu skrášlil
Anna Capiková z Nového Ruskova,
zborovým spevom so staroslovienskými vstupmi Katedrálny chrámový zbor
Ondrej Figlar z Popradu, Marta Ihnátová
sv. Cyrila a Metoda pod vedením Silvie Lovášovej.
zo Strážskeho, Mirón Kocan zo Sečovskej
Po sv. liturgii mohli byť početní prítomní členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda
Polianky, Anna Kolesárová zo Sečoviec,
a cyrilometodskí priaznivci svedkami milej slávnosti, kedy boli odovzdané
Marta Lakatošová z Cejkova, Juraj Sigeti
pamätné plakety spolku 6 novým zakladajúcim členom: Novými zakladajúcimi
z Janovej Lehoty a JUDr. Anna Siksová
členmi sa stali: o. ThDr. Ján Babjak SJ, Ing. Jozef Bačo, JUDr. Ján Belej,
z Trebišova.
o.
THDr. Ladislav Hučko, JUDr. Ján Lemeš a p. Anon Minčík, všetci z Košíc.
Ing. Eugen Labanič z Košíc, Jolana
Potom predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda ThLic. Michal Hospodár
Leškaničová z Nového Ruskova, Ján
a riaditel Spolku sv. Vojtecha PhDr. Štefan Hanakovič slávnostne podpísali
Smoliga z Cabova a Anna Zakuciová
z Košíc.
rámcovú dohodu o vzájomnej spolupráci.
Táto historická udalosť je predzvesťou ešte lepšej a hlbšej spolupráce týchto
našich dvoch katolíckych spolkov.
Ignác Čír z Michaloviec, Zuzana Fer'Jková zo Sobraniec, Andrej Gôcze z Košíc,
Vladimír Miroššay
toktaviána Hricová z Nacinej Vsi, Anna
'' Jakubová z Malcova. Jozef Koritár z Las(;>36 •apríl/2002 - slovo

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA
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Gérard Rossé: JAN MARIA
VUNNfy ■FARÁR l ARSO

MATKA TERÉZIA - MÔJ ŽIVOT

Lúč, Bratislava, 2001,128 s.

Spolok svätého Vojtecha,
Trnava, 2002,192 s.
Lúč, Bratislava, 1998,50 s.

Postavou nepatrná žena,
ktorá pre zlepšenie sveta
vykonala viac ako m nohí
politici dohromady, hoc sú
to aj vedci, sociológovia,
ekonóm ovia, ba aj všetci
manažéri spolu. Áno, to je
Matka Terézia.
Jej autobiografia, ktorá je
spísaná v tejto knihe, je ne
obvyklá. Matka Terézia ne
prežila ani jeden deň s túžbou
písať svoj životopis, ako to
mnohí iní urobili. Jej životopis
sú totiž činy, prejavy Božej
lásky, prejavy lásky tejto nád
hernej ženy minulého sto
ročia. Na všetkých stránkach
tejto knihy je ponechaná
história, ktorú vyrozprávala
sama svojimi slovami. Ide
naozaj o knihu naskutku au
tentickú. Možno nie úplnú,
ale nijaká kniha o nej nemôže
byť takou. Výsledokje rozprá
vanie o ľudskom a duchov
nom príbehu Matky Terézie,
-ao- ktoré sa podáva čitateľovi
v tejto knihe.
-ao-

Kniha obsahuje krátky
životopis, úryvky z kázní
a myšlienky sv. Jána Márie
Vianneya. Životopisná časť je
viacmenej faktografická a pri
náša úskalia jeho životnej
cesty. Myšlienky, ktoré vy
slovil odzrkadľujú jeho veľkú
lásku k Bohu, hlboký d u 
chovný život a nesmierny
záujem o spásu každého člo
veka. Svojim farníkom bol
príkladom. Žil asketickým
životom a nepremárnil ani
minútu na inú činnosť, než je
starostlivosť o svojich veria
cich. Jeho najväčším darom
bola schopnosť vcítiť sa do
duševného rozpoloženia ľudí.
Svedectvo jeho života, jeho
myšlienky a úryvky z kázní
budú určite povzbudením
v živote viery nielen pre jeho
nasledovníkov - kňazov, kto
rých je patrónom, ale aj pre
nás všetkých.

>

O

AAT, 1999

Moje prvé
Sväté Písmo

Ján M ária
V iarm ey

C

Magdaléna Richterová: MOJE PRVE LAMAČSKÉ CHVÁLY
SVÄTÉ PÍSMO
MC

Apoftegmata (gr. výrok) - výs
tižný, poučný výrok, sentencia;
krátke príbehy s Ježišovými slovami
ako pointou.
Apokalypsa (gr. zjavenie, odha
lenie) - spis, ktorý obsahuje zjavenie
o budúcnosti a konci sveta; špe
ciálne: Zjavenie Pána.
Apokryf (gr.) - skrytý; podvrh
nutý; nepravý; označenie spisu,
ktorý sa nepoužíva na bohosluž
bách a takisto nebol prijatý do
kánonu Biblie, hoci má kresťanský
a skorý pôvod. Ide o knihy, ktoré sa

„Na začiatku sveta, pred
mnohými miliónmi rokov,
nebolo nič, vôbec nič... Vtedy
bol iba sám Pán Boh. A Boh
si povedal: «Urobím niečo, čo
budem mať naozaj rád, niečo
krásne.» A hľa, urobil veľký
šíry svet...a nakoniec ľudí.“
Takto jednoducho sa kniha
na úvodných stránkach pri
hovára najmladšiemu čitate
ľovi. Sú tu príbehy zo Starého
zákona napr. stvorenie sveta,
Noem ova archa, či Jonáš
v bruchu veľryby. Narodením
Ježiša sa začína časť Nového
zákona. Ani tu nechýbajú
najznámejšie podobenstvá napr. o márnotratnom synovi
a zázraky, ktoré Ježiš urobil
(utíšenie búrky na mori, roz
množenie chleba...). Zm ŕ
tvychvstaním Ježiša sa kniha
končí. Ale to nie je všetko. Aby
bola kniha pre najmladšieho
čitateľa skutočne pútavou
a príťažlivou, nechýbajú krás
ne a farebné ilustrácie.
-ao-

nerovnajú Svätému písm u, ale
môžu sa dobre a s úžitkom čítať.
Apologéti (gr.) - obrancovia
predovšetkým Kristovho učenia
v prvých st. po Kr.
Apostata (gr.) - odpadlík od
viery.
A poštol (gr. poslaný, posol,
vyslanec) - dvanásti Ježišovi uče
níci, očití svedkovia Vzkrieseného
(porov. Lk 6, 13), ale aj iní misio
nári, napr. Pavol; číslo dvanásť mieri
na dvanásť izraelských kmeňov,

Kazeta Lamačské chvály,
ktorá sa už dávnejšie dostala
na pulty našich predajní je
výberom piesní chvál, ktoré
vznikali ako jednoduché po
pevky nášmu Pánovi v bež
nom živote, doma, na uli
ciach i na m odlitbových
stretnutiach. Je v nich ob
siahnutá plnosť života, akú
prežívame, odkedy sme sa
vedome rozhodli pre Boha
Piesne vyjadrujú pokojné sp
očinutie v Pánovom náručí,
ale často aj veľké vzplanutie
pre piesne chvál.
Ak aj tebe chýba takýto
živý vzťah, ak chceš aj ty žiť
v oslobodzujúcom vedomí, že
si Bohom milovaný a prijatý,
ak chceš aj ty skúsiť život
s ním, potom je na konci
kazety pripojená modlitba aj
pre teba.
„Skúste a presvedčte sa,
aký dobrýje Pán... “ (Z 34,8).
-ao-

znamená teda nárok Ježiša na svoj
ľud.
Apoštolát (gr, lat) - úrad a vysla
nie apoštola na zvestovanie evanje
lia; všeobecne: duchovné poverenie.
Apoštolská stolica - Rímska
stolica alebo svätá stolica; označe
nie pápeža a rímskej kúrie.
Apoštolskí otcovia - súhrný
názov pre spisy cirkevných otcov
z priamej poapoštolskej doby rokov
96-140 po Kr.
Arcidiakon (gr. vrchný diakon) prvý pomocník biskupa.
Spracovala: A. Ondovčíková
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Zasmejme sa

Minitest Priateľstvo: Áno či nie?
1. Chlapci a dievčatá:
a) sa nikdy nevedia dohodnúť
b) si nerozumejú, pretože sú odlišní
c) môžu sa stať pravými priateľmi

Matka sa pýta dcéry:
- Ako si sa mala na plese?
-Ako repa...
- Ako to?
- Stále ma okopávali.

2. Priateľstvo medzi chlapcom a dievčaťom je zvyčajne:
a) úprimné
b) falošné
c) sleduje postranné záujmy

Ona: Rada budem s tebou znášať všetky útrapy a strasti
života.
On: Ale veď ja žiadne nemám!
Ona: Upokoj sa! Však ony po svadbe prídu!

3. Dievča od priateľstva očakáva:
a) istotu
b) pochopenie
c) prejavy nežnosti

- Nehanbíš sa mi prísť takto domov? Veď nevládzeš ani stáť
na nohách!
- Veď ani netreba, žena moja. Práve sa chystám na nočný
odpočinok!

4. Chlapec od priateľstva očakáva:
a) sebapresadenie
b) pochopenie
c) istotu

Rozprávajú sa dvaja veteráni:
- Kde vás ranili?
- V Dardanelách.
- Práve tam to iste veľmi bolí..

Bodovanie
1
3
a)
6
b)
9
c)
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Od 12 do 20 bodov
Voči priateľstvu medzi chlapcom a dievčaťom si dosť
skeptický, možno preto, že s tým nemáš dobré skúsenosti.
Skús sa pozrieť okolo seba. Zistíš, že priateľstvo medzi
chlapcom a dievčaťom existuje, hoci je vzácne.
Od 21 do 28 bodov
Ešte ti nie je všetko jasné v zázračnom svete priateľstva.
Skús si prečítať nejaké knihy o priateľstve. Mnohé veci sa
ti vyjasnia.
Od 29 do 36 bodov
Vieš, že priateľstvo medzi chlapcom a dievčaťom je
možné, krásne a môže byť aj veľkým prínosom. Čo ti
zaželať? Dospievanie plné pravých priateľov!
(E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato,
Horúce témy, 1998)

Legenda: ALTÁNOK, AMEN, ARARAT, ASTOR, ATÓM,
AURA, EKZÉM, ELEATI, HOREB, IHLA, KAKTUS, KASTA,
KÁRA, KOKA, KOMISÁR, KOZA, KARAS, KRÉM, KRHLA,
KROV, LATA, LONO, M IESTO, NÁTER, NEMRAVA,
ORNAMENT, OSADA, RÁMY, RIEKA, ROTOR, RÚNO,
RÚRA, SABAT, SIN, SMERY, SMOG, SOVA, TIARA, TOVAR
TURA, URNA, VRAH.
Tajničku osem sm erovky tvorí zaujím avý výrok z 23
nevyškrtnutých písmen.
D nešnú osem sm erovku nám zaslal p. Marek Pataky
z Bardejova.
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•o Omalovačka

Chcete sa zahrať?

Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Vzkriesenie“) na vyma
ľovanie do Vašej série sviatkov

Na Babylon!
Všetci hráči sa postavia do kruhu a dajú si ruky za
chrbát. Každý z nich dostane lístoček, na ktorom je
napísane' meno zvieraťa. Akonáhle dá vedúci povel, môžu
sa hráči na lístoček pozrieť a ihneď začnú vydávať zvuky
príslušného zvieraťa (mačky budú mňaukať a pod.).
Lístočky má vedúci pripravene' vždy dva alebo štyri
rovnakého druhu a hráči majú za úlohu nájsť svoj „druh“.
Spôsobuje to veľkú zábavu. Dôležitý je správny úvod
s vysvetlením, že Babylon bolo mesto, kde si ľudia prestali
rozumieť, pretože chceli postaviť vežu, ktorá by siahala
až do neba. Už. už si mysleli, že Boha vlastne, keďže sú
takí šikovní, nepotrebujú. A tu sa stala vec, ktorú nazývame
zmätenie jazykov. Každý začal hovoriť inou rečou a nič
už spoločne nedokázali. Ako to v takom Babylone
vyzeralo, ukáže hra.

E fiC D G Q d O
Nájdite cestu, ktorou sa
kuriatko dostalo zo škrupinky.

Ježiš hovorí: „Ja som ...”
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.Perly“
biblickej súťaže
Čo prikázal Ježiš svo
jim učeníkom, keď sa
im zjavil po vzkriesení?
- Choďte v mene Bo
žom!; Vezmite Sväté
písmo a odneste ho do
Nazaretu!; Totoje mo
je telo!; Roznášajte
môj svet!; Hľa, hovoril
som vám. že na tretí
deň po ukrižovaní
vstanem z mŕtvych!
Na vrchu Tábor sa Je
žiš premenil a s ním
ešte 2 muži. Napíš ich
mená.
- Svätý Cyril a Metod.
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Ako sa voláš?

Boh nezomrel

ESTER, ESTERA
meniny: 12. apríla

Boh nezomrel, Ježiš žije, Boh nezomrel, Ježiš žije, Boh
nezomrel, Ježiš žije!

Meno hebrejského pôvodu (Ester) zna
mená „hviezda “.
Domáce podoby: Esta, Esterka, Terka,
Terka, Terin(k)a
Patrón: Ester
Biblia hovorí (Est 2,7-9 aj ďalej), že Ester
bola sirotou, ktorú opatroval Mardochej.
Perzský kráľ Asuer zhromaždil v Súzach
veľmožov všetkých krajín na veľkú hostinu.
Žiadal, aby sa na hostinu dostavila kráľovná
Vasti. Keďže to odoprela, odohnal ju od seba
a jej miesto zaujala židovská deva Ester, ktorá
svoj rod z opatrnosti neprezradila kráľovi. Jej
strýc a poručník Mardochej odhalil spri
sahanie proti kráľovi a zachránil mu život.
Neskôr Aman, najvyšší hodnostár po kráľovi,
plánuoval záhubu Židov, ktorí v osobe Mardocheja odm ietali štátne náboženstvo
a losom určil na to trinásty deň mesiaca
Adara. Kráľjeho plán prijal a vydal nariadenie,
aby sa v určený deň vyvraždili všetci Židia
z celej ríše. Ester a Mardochej modlitbou
prosili Boha o záchranu svojho národa. Ester
s nasadením života v poslednej chvíli zmarila
Amanove úklady proti Židom a dosiahla od
kráľa, že odsúdil Amana na šibenicu, ktorú
on sám dal postaviť pre Mardocheja. Na
pamiatku tejto záchrany Židov pred vyhu
bením v Perzskej ríši sa 14. a 15. Adara slávi
sviatok Purím (lósov).

JURAJ
m íny: 24. apríla
Meno gréckeho pôvodu ( z gréc. geórgius), znamená „roľník“.
Domáce podoby: Jurko, Juro, Jurčo,
Ďuro.
Patrón: Sv. Juraj, veľkomučeník. Vý
chodná cirkev slávi jeho pamiatku 23. apríla,
| západná cirkev 24. apríla.
Juraj bol mučeníkom. Narodil sa v 3. sto
ročí v Kapadócii, dnes Turecko a zomrel
| v roku 305 v Nikodémii. Stal sa vojakom
j a podstúpil mučenícku smrť. Nad jeho
i hrobom postavili baziliku už za čias cisára
j Konštantína. Obraz sv. Juraja na koni pri boji
| s drakom patrí k najznámejším znázor
neniam svätých v kresťanstve. Často je však
I znázorňovaný bez koňa s drakom prebodi| nutým kopijou alebo mečom. Je patrónom
,j kováčov, sedliakov, roľníkov, pocestných
- a vojakov. Je uctievaný proti pokušeniam,
| nebezpečenstvám, moru a horúčke.
' '■

Spracovala Anna Ondovčíková
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DA
Ruky jemu daj, nohy jemu daj, srdce jemu daj, dušu jemu
daj, hej! On mojím Pánom je.
A G AD

Poďme všetci
C
G
C
D
Poďme všetci - spievať pieseň chvál.
C
G
Emi
D
Národ každý - spievaj pieseň chvál.
C
G
Emi
D
Ami
D
Tancuj, tlieskaj, poď a zdvihni hlas, žije Kráľ, poď a spievaj
G
Pánovi.

G

D G C

Emi D G

D Emi C

Od východu slnka, po jeho západ z každého kúta zeme bude

Ami

D

mu chvála znieť.
G
D GC
EmiDG
D
Emi Ami
Obety chvály prinesie každý národ, kmeň, jazyk i hlas spoja
D
sa v piesni chvál.

extra sútáž s PETROU
Kupón 4 © © ©
Dnešné otázky:
1. Koľko detí si adoptovala rodina Lihosiťová z Dlhej Lúky?
a) 6; b) 8; c) 11
2. Koho Svätý Otec Ján Pavol II. vyznamenal radom sv. Gregora za obetavú
prácu pre katolícku cirkev?
a) Prof. Mons. G. Dulaja; b) M. Timka; c) archimandritu Šeptyckého
3. Pri slávení Paschy na slávnostnom stole Židov nesmie chýbať aj:
a) 5 kalichov s vínom a 3 macesy; b) 3 kalichy vína a 5 macesov; c) 5 kalichov
s vínom a 5 macesov
4. Kedy sa konal v Michalovciach seminár pri príležitosti 60. výročia 1. slo
venskej gréckokatolíckej tlače?
a) 3. 2.; b) 6. 2.; c) 9. 2.
5. Meno Ester znamená:
a) vzkriesenie; b) hviezda; c) dar Boží
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie
s označením: extra súťaž do 30. 06. 2002. alebo ich doručte do redakcie na
adresu Hlavná 3, Prešov. 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.
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T a k to á n o ,
nem ecky

P o c h v á le n ý
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g ré c k y )

Značka
č is tia c e h o
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Značka
rádia

S kr.
k a to ló g u
(T K K )
S kr. m e tra
v SRN

E u g é n ia ,
dom ácky

Vyvolený,
francúzsky

Dve
s a m o h lá s k y

N a d n o rm a
zásoby

Značka
k v s lík a

E u lle ro v o
č ís lo

Ml

Tajnička 9

Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiaí.“
Dnešnú krížovku zaslal RNDr. Pavol Vlček z Bratislavy. Správne znenie tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešením je pokračovanie výroku: „Pokoj Vám, ..."
Darovali na Slovo:
Viera Saraková, Drienov-30 Sk; Maria Seberová, Drienov-30Sk; Ing.
Juraj Mantič, Bralislava-194 SK; Gréckokatolícky farský úrad Košický
Klefienov- 430 Sk; Michal Zubko, Davídov-94 Sk; Anna Silaničová,
Oúbravka-94 SK; Gréckokatolícky farský úrad Nižný Hrabovec-130 SK;
Anna Krausová. Vyšný Hrabovec-194 Sk; Bohuznámy, Sabinov 800
; Sk; Irena Miklošová, Jastrabie n / l -54 Sk; Pavol BaCSnský, Jarovnice-

150 Sk; Mária Petričková, Veľaty-44Sk; Štefan Puza, Prešov-94 Sk;
Anna Orenčáková. Voľa-44 Sk; Pavol Repaský, -Ražňany-5 4 Sk: Marta
Kollárová, Streda n/B.- 27 Sk; Michal Tančák, Mrazovce-54 Sk; Mária
Mandzáková, Kochanovce-94 SK: Mária Lenártová, Bardejov-54 Sk;
Ivan Kaman, Nižná Šebastová-54 Sk; Anna Jancúrová, Malá Poľana78 Sk: Anna Hajduková, Albinov-54 Sk: Štefan Bobík, Veľaty-44 Sk;
Anna Šutáková, Sabinov-54 Sk; Zuzana Tirpáková, Trebišov-50 Sk.
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N á b o ž e n s k é v y s ie la n ie

Slovenského rozhlasu
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:0018:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:3010.30 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 - národnostno-etnické
vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; v apríli z farnosti
Vranov-mesto

;

FM 93,3 MHz, MW1530-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 -Jesky

SÍovenská televízia
J

|
I
|
j
í
J
j

prinesie:
Úvodník od o. Františka Dancáka na tému:
Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj
otvára,
o. Marek Pribula nám vysvetli etiku
reklamy v masovokomunikačných
prostriedkoch,
pokračovanie série článkov od Zuzky
Sarneckej - Čo hovorí sväté Písmo
o hľadaní životného partnera.
Prečítajte si to o mesiac!
| j;4 2 •apríl/2002 - slovo
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R á d io V atikán

Piatok29. 3. STV2 o 19.00 hod. - Duchovné slovo nad krížom, utrpením Ježiša Krista a jeho zmyslom pre
dnešného človeka sa v svojom príhovore zamýšľa Mgr.
Samuel Mišiak.
Piatok 29. 3. STV2 o 18.40 hod. - Posolstvá kríža Dokumentárny film režiséra a scenáristu Jána Opartyho
prinesie ukrižovanie Krista a posolstvo kríža ako nástroja
smrti a života zároveň.
Nedeľa 31. 3. STV 1 o 12.30 hod. - Tajomstvo
vzkriesenia - dokumentárny film Jána Opartyho, ktorý
hovorí o tajomnej udalosti vzkriesenia a posolstve
Zmŕtvychvstalého.
Nedeľa 31. 3. STV2 o 11.55 hod. - Duchovné slovo o radostných udalostiach veľkonočnej nedele uvažuje
v príhovore Mons. Ján Formánek, bratislavský dekan.
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PONDELOK - PIATOK
00.00 - Pod vankúš 01.00 Po - Fujarôčka moja r. Ut - Staré ale
dobré r. St - Folkparáda r. Št - To naj r. Pi - Gospelparáda r. 02.00
- Pod vankúš 05.00 - Ranné spojenie 09.00 TIP-TOP 12.00 Hudobný aperitív 13.00 -TIP-TOP 16.00 - 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 23.45 Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor 24.00 Správy
SOBOTA
00.00 - Pod vankúš 01.00 - Auto moto klub r. 02.00 - Pod vankúš
05.00 Ranné spojenie 09.00 - Hodinka vášho štýlu 10.00 Športklub 11.00 - Zaostrené 12.00 - Hudobný aperitív 13.00 TIP-TOP 16.00 - Piesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 Svätá omša - Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - Infolumen 20.15
- Ruženec pre Slovensko 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Od ucha
k duchu 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 - Od ucha k duchu 24.00 Správy
NEDEĽA
00.00 - Pod vankúš 01.00 - Pohoda s klasikou r. 02.00 - Pod
vankúš 05.00 - Ranné spojenie 08.00 - Detský Tip-top 10.00 Svetlo nádeje 11.00 - Fujarôčka moja 12.00 - Hudobný aperitív
13.00 - Literárna kaviareň 15.00 - Dvere dokorán 16.00 - Piesne
na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša 19.00 - Svetielko
20.00 - Infolumen 20.15 - Kresťanské noviny 21.00 - Rádio
Vatikán 21.15 - Náš hosť váš hosť 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 Mince na dne fontán r. 23.45 - Pod vankúš 24.00 - Správy
Zamyslenia: 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 lit b y

a p ríl

• Aby zasvätené osoby verné svojmu osobitnému povolaniu,
vyžarovali v súčasnom svete ducha evanjeliových blahoslavenstiev.
• A by oslava 100. výročia C irkvi v Rwande posilnila
kresťanské bohatstvo a urý’chlila národné zmierenie.

VumR S korodenský, sídeiný kaninik
gréckokatolíckej cirkvi. Zaručujem vám, že plat
vám bude vyplácaný tak, ako keby ste pracovali
Prišiel rok velkej skúšky. Podobne ako ostatní na svojich doterajších miestach.“ O. S koro
gréckokatolícki kňazi, aj on b o l vystavený denský to hneď avizoval o. Dr. Jánovi M urínovi
velke'mu tlaku zo strany „mocných“ tohto sveta. do Bratislavy a žiadal ho, aby prišiel do Košíc.
Bol vypovedaný z fary. D ňa 31. januára 1951 sa Získali miestnosť n a provizórnu kanceláriu na
zamestnal v Zberných surovinách v Košiciach, Mojzesovej ulici 40 a rozposlali pozvánky tým
kňazom , o ktorých vedeli, kde bývajú, aby prišli
kde pracoval do novem bra toho istého roku.
Následne bol spolu s rodinou deportovaný na stretnutie do Košíc.
Historické stretnutie sa konalo v Košiciach
do vyhnanstva v Č echách. Z am estnal sa ako
sústružník v ČKD Sokolovo, n. p. Slaný. Ochorel d ň a 10. a p ríla 1968 n a R ím skokatolíckom
na silnú bronchitídu a lekár m u zakázal prácu biskupskom ú rad e. Tu sa zišlo 133 grécko
katolíckych kňazov a 64 laikov. Prišiel aj o. biskup
pri sústmhu.
Od apríla 1952 do jan u ára 1954 pracoval ako ThD r. Vasiľ H opko. N a stretn u tí bol zvolený
robotník v K ovosvite, n. p. S ezim ovo Ú stí. devätnásťčlenný Akčný výbor s päťčlenným
Presťahoval sa do T áb o ra a našiel si p rá c u p re d s e d n íc tv o m ,3 ktorý p o to m za stu p o v al
v mäsopriemysle. Tu pracoval tri roky. O d m arca gréckokatolícku cirkev pri rozličných rokovaniach
do augusta roku 1957 pracoval v Drevone, n. p. so štá tn o u sp ráv o u . V A kčnom výbore bol
o. Viktor Skorodenský m im oriadne činný. Akčný
Tábor, ako zástupca vedúceho.
0. Viktor m al m im oriadne pekný hlas. Už výbor jeden rok usm erňoval život obnovenej
ako bohoslovec, s povolením biskupa, bl. Pavla gréckokatolíckej cirkvi.
V roku 1968 bol o. Viktor vym enovaný za
Petra G o jd iča, O S B M , sp iev al v ro z h la se
v Košiciach. H oci sa m u núkala svetská kariéra, okresného dekana Košického dekanátu. V roku
1979 p o sm rti o. B a rto lo m e ja D em k a bol
zriekol sa jej a dal prednosť službe Bohu.
Aj vo vyhnanstve vo voľných chvíľach spieval m enovaný aj za správcu farnosti v K ošiciach
v chrám ovom zbore a v staro m , sto ro čn o m a zotrval i vo funkcii okresného dekana. Súčasne
bol vymenovaný za sídelného kanonika. Svojou
speváckom zbore Hlahol.
V jeseni roku 1958 sa o. Skorodenský vrátil horliVou prácou dvíhal zdravé povedomie svo
z vyhnanstva na Slovensko do Košíc. Našiel si jich košických veriacich, ktorým horlivo a ochot
prácu v O b ch o d n o m d o m e H o rn á d , kde ne slúžil prakticky až do smrti. Staral sa tiež
pracoval ako vedúci učtárne. Ďalších šesť rokov o zveľaďovanie Božieho chrám u.
bol zamestnaný ako cenový referent v Okresnom
V roku 1994 odišiel do dôchodku, ale podľa
svojich m ožn o stí vypom áhal ako výpom ocný
stavebnom podniku v Košiciach.
Rok obnovy gréckokatolíckej cirkvi ho našiel d u c h o v n ý v k a te d rá le v K o šic iac h , n a jm ä
v Záhradníckom podniku m esta Košíc, v závode vysluhovaním sviatosti pokánia. M al poetického
Bematovce, kde pracoval ako účtovník. Pred d ucha, m al rád h u d b u a výtvarníctvo. Bol aj
sviatkom M D Ž redaktor z Východoslovenských literárne činný. N apísal rom án, ktorý by m al byť
novín napísal reportáž o predsviatočnom zá v krátkom čase vytlačený.
sobovaní m esta Košíc kvetmi. Pri tejto príle
V lete m inulého roku spadol a zlomil si ľavú
žitosti ho o. Viktor oslovil slovami: ..Pán redaktor ruku v lakti. Táto vážna zlom enina skom pli
buďte taký láskavý a oslovte Vášho šéfredaktora, kovala jeho zdravotný stav. Bol operovaný a lakeť
aby nás prijal a vypočul, veď naša grécko m u spevnili klincami. Ruka sa zrástla, ale celkový
katolícka cirkev žije osemnásť rokov v otroctve. “ zdravotný stav sa zhoršoval. Dlhým pobytom
0 dva dni ho šéfredaktor pozval do redakcie n a lôžku m u ochabovalo svalstvo na nohách
Východoslovenských novín. P rišie l sp o lu a pohyboval sa iba s velkou nám ahou a s p o 
s o. ICDr. Š tefanom U jhelyim a s o. B arto  m ocou druhých. D o poslednej chvíle bol pri
lomejom Demkom. Po zverejnení interview vo plnom vedom í a zaujím al sa o dianie v našej
Východoslovenských novinách1 všetci traja boli cirkvi. Vždy m a privítal otázkou: „Čo je nového
pozvaní na KNV do Košíc, kde ich prijal krajský v našej cirkvi?“ V p o sle d n ý c h chvíľach sa
predseda národného výboru, ktorý im povedal: pridružil aj zápal pľúc, počas ktorého vyvrcholilo
„Všetci traja zanechajte svoje terajšie za finále jeho života. Zomrel v piatok 11. januára
mestnanie a začnite pracovať na organizovaní 2002 na Geriatrickej klinike sv. Lukáša v Koši
(pohačovanie z minulého čísla)

Dňa 22. 4. 2002 sa náš duchovný
otec, správca farnosti Remeniny, filiálky
Prosačov a správca farnosti Hanušovce
nad Topľou dožíva požehnaných 30-tlch
rokov.
0. Mgr. Rastislav Višňovský prajeme Vám z úprimnosti srdca, nech
sa Vám dni a roky množia, nech Vás
chráni Matka Božia.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
Veriaci z farnosti Remeniny

Dňa 21.2.2002 oslávil svoje 35. narodeniny
náš duchovný otec Mgr. Štefan Kopčák. V na
šej farnosti pôsobí od augusta 1999. Pri tejto
príležitosti mu chceme podákovať za duchovné
vedenie a tiež za obnovu chrámu v Banskom,
ktorý bol po siedmich mesiacoch rekonštrukcie
posvätený 25.11.2001 otcom biskupom Jánom
Hlrkom. Do ďalších rokov pastierskej služby mu
želáme a vyprosujeme Božie požehnanie
a ochranu Matky Božej.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
rod. Dzurovčinová

ciach. Telesné pozostatky o. kanonika Viktora
Skorodenského boli pochované na Verejnom
košickom cintoríne.
N a záver budem veľmi osobný. V poslednom
čase, počas jeho choroby som ho navštevoval
takm er denne. Aj v piatok, v deň sm rti som
navštívil o. V iktora Skorodenského o desiatej
h o d in e d o p o lu d n ia . P o v ed al so m m u, že
popoludní pôjdem na autogram iádu do Lekároviec, kde odslúžim za neho sv. liturgiu. Poďa
koval sa mi za sv. liturgiu a rozlúčili sme sa s tým,
že ho navštívim v sobotu. V piatok večer som
slúžil sv. liturgiu za neho. D okončil som ju
o 18.15 hod. Bolo to práve v tú istú m inútu,
v ktorú o. kanonik Viktor Skorodenský odovzdal
svoju dušu Stvoriteľovi. Počkal si na ovocie sv.
liturgie a po jej skončení nás všetkých spokojne
p red išiel d o v ečnosti. S treto l sa so svojím
M a jstro m tv á ro u v tvár. Iste b u d e grécko
katolíckej cirkvi pom áhať aj „zhora“.
P. Ján Babjak, SJ
1Rozhovor s gréckokatolíckymi kňazmi zaznamenal
Jozef Červínka v článku s názvom: Chceme vychovávať
dobrých ľudí, in Východoslovenské noviny (7. apríla
1968) č. 84, roč. 17, s. 1-2.
2 Akčný výbor gréckokatolíckeho duchovenstva: 1.
Biskup ThDr. Vasiľ Hopko, 2. Dr. Ján M urín, 3. Ivan
Ljavinec, 4. Štefan Lazor, CSsR, 5. Gabriel Oleár,
O SBM , 6. Jozef Dubiak, 7. M ikuláš Gladiš, 8. Ján
Hirka, 9. M irón Podhajecký, 10. Dr. Štefan Ujhelyi, 11.
Michal Šutaj, 12. Michal Ihnát, 13. Emil Zorvan, 14.
Juraj Bujňak, 15. Ján Krlička. 16. Viktor Skorodenský,
17. Tibor M ati, 18. Dr. Jozef Pichonský, 19. Bartolomej
Demko, in Mária (1968) č. 5-6, s. 14.
3 Tvorili ho títo kňazi: o. ThDr. Ján M urín, o. Ivan
Ljavinec, ICDr. Štefan Ujhelyi, o. Viktor Skorodenský
a o. Bartolomej Demko.

Dňa 13. 4. 2002 sl významných a požeh
naných 28. rokov pripomína o. ThLic.
Miroslav llko.
K tomuto životnému jubileu mu aj prostred
níctvom Slova úprimne blahoželáme a vypro
sujeme hojnosť Božieho požehnania. Sme mu
vďační za to, čo pre nás s veľkou láskou
a oddanosťou urobil. Teraz pod svoje ochranné
krídla nech prikryje seminaristov.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Veriaci z íamosti Remeniny.
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Na záver
Prihováram sa Vám po
dlhšej odmlke na tejto strán
ke, aby som Vám povedal
nlekolko slov o nás. Náklad
tohto časopisu, napriek
snahe zachovať sl pôvodný
náklad, už tretí rok klesá.
Dôvodov, ktoré ľudia uvá
dzajú, aby ho odoberali je
mnoho. Za je zdanlivo len
jeden: „Je to náš časopis
pre nás všetkých a o nás
všetkých.“
Keď sme uvažovali, ako
má tento váš časopis vyze
rať v tom to roku, naším
hlavným zámerom bolo
nechať pôvodnú cenu pred
platného nezmenenú. Vedeli
sme, že hlavným kritériom
sú v mnohých domácnos
tiach peniaze, lebo Ich je
málo. Tak sa predplatné
zmenilo minimálne - o pár
korún. Ale napriek tomu
náklad klesol.
Preto sme sa rozhodli
ponúknuť Vám dar, ktorým
by ste pomohli niekomu
blízkemu a zároveň by sa
zvýšil počet výtlačkov časo
pisu. V akcii z minulého
čísla sme Vám ponúkli
predplatiť Slovo blízkej
osobe, ktorá ho neodoberá,
za symbolickú polovičnú
cenu 180 Sk. Báli sme sa,
že budeme mat málo star
ších výtlačkov, ale číslo na
piatej strane Vám napovie,
že ten nárast bol minimálny.
Reakcia mnohých však bola
opačná! Naša snaha po
môcť sebe aj druhým v nich
vyvolala zvláštny efekt - už
vopred sl odmietajú pred
platiť Slovo na budúci rok.
Hovorí sa: „Pre dobrotu na
žobrotu!“ Asi toto heslo
bude veľmi výstižne v tejto
situácii. Preto chcem znovu
zdôrazniť, že toto zvýhod
nené predplatné je naším
spoločným darom niekomu
cudziemu ako aj sebe sa
motnému. Preto Vás pro
sím, aby ste ešte dnes
vystrihli poštovú poukážku
z mlnulomesačného Slova
a vyplnenú čím skôr podali
na pošte. Istotne je mnoho
ľudí vo vašej rodine, ktorým
by takýto darček od Vás
urobil radosť. Do 10. apríla
zostáva už Iba nlekolko dní.
Využite Ich.
Mgr. Juraj Gradoš
šéfredaktor
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