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Sobota 1 .6 . - Svätý mučeník Justín Filozof; Rim
3 ,1 9 -2 6 , zač. 84; Mt 7 ,1 - 8 , zač. 20a.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Nedeľa 2 .6 . - Druhá nedeľa po Päťdesiatnici;
Náš otec svätý Nikefor Vyznávač,
konštantinopoiský patriarcha;
Rúcho svetlé. Radový hlas je prvý, ev. na utierni je
druhé. Prvá a druhá antifóna zo sviatku Najsvätejšej
Eucharistie. Blaženstvá. Vchod: Poďte...čo dávaš
za pokrm svoje telo. Tropár z hlasu a zo sviatku,
Sláva: kondák z hlasu, I teraz: kondák zo sviatku.
Prokim en, a le lu ja a p rič a s te n najprv z hlasu
a potom zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a IX. irmos sviatku. Rim 2 ,1 0 -1 6 , zač.
81b; Mt 4 ,1 8 -2 3 , zač. 9.

Štvrtok 20. 6. - Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo
štvrtku. Rim 15, 17-29, zač. 118; Mt 12, 46-50;
1 3,1 -3a, zač. 49.

Piatok 2 1 . 6. -Svätý mučeník JuliánTarzský; Rúcho
pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. Rim 1 6 ,1 16, zač. 120; Mt 13, 3b-9, zač. 50.

Sobota 22. 6. - Svätý hieromučeník Eusebius,
samosatský biskup; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo
soboty. Rim 8 ,14-21, zač. 97; Mt 9 ,9 -1 3 , zač. 30.

Nedeľa 23.6. - Piata nedeľa po Päťdesiatnici
- Svätá mučenica Agripína;
Rúcho svetlé. Radový hlas je štvrtý, evanjelium
na utierni je piate. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu,
Sláva: kondák z hlasu, I teraz: podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. Rim 1 0 ,1 10, zač. 103; Mt 8, 28-34; 9 ,1 , zač. 28.

Pondelok 3 ,6 . - Svätý Lucilián a spoločníci; Rim
7 ,1 -1 3 , zač. 94; Mt 9, 3 6 -3 8 ; 1 0 ,1 -8 , zač. 34.

Utorok 4.6. - Náš otec svätý Metrofanes, konštan
tinopoiský patriarcha; Rim 7 ,1 4 -2 5 ; 8 ,1 -2 , zač.
95; Mt 10, 9 -1 5 , zač. 35.

Pondelok 24.6. - Narodenie úctyhodného a sláv
neho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Rána; Rúcho

Streda 5 .6 . - Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky
biskup; Rim 8 ,2 -1 3 ; zač. 96. Mt 1 0,1 6 -2 2 ; zač. 36

svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár o prorokovi,
Sláva: kondák o prorokovi; I teraz: podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten o prorokovi. Zvelebuj
a IX. irmos. Rim 13, 11 b—14; 1 4 ,1 -4 , zač. 112;
Lk 1 ,1 - 2 5 . 5 7 -6 8 . 76. 80, zač. 1.

Štvrtok 6 .6 . - Oddanie sviatku Tela a krvi Pána
nášho Ježiša Krista
- Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca;
Rim 8, 2 2 -2 7 , zač. 98; M t 10, 2 3 -3 1 , zač. 37.
Ostatné menlivé časti pozri 30. 5. v poznámke.

Piatok 7 .6 . - Sviatok Najsvätejšieho Srdca nášho
preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista, milujúceho ľudí; Rúcho svetlé. Všetky
menlivé časti zo sviatku. Hebr 2 ,1 1 -1 8 , zač. 306;
Jn 3 ,1 3 -1 7 ; zač. 9.

Streda 12. 6. - Náš prepodobný otec Onufrios
Veľký; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti o kríži.
Rim 11, 2b—12, zač. 105; Mt 11, 20-26, zač. 42.

Štvrtok 1 3 .6 .- Svätá mučenica Akvilína; Rúcho
svetlé. Menlivé časti zo štvrtku. Rim 11, 13-24,
zač. 106; Mt 11, 27-30, zač. 43.

Piatok 1 4 .6 . - Svätý prorok Elizeus; Rúcho pôstnej
farby. Menlivé časti z piatku. Rim 11, 25-36, zač.
107; M t 1 2 ,1 -8 , zač. 44.

I

Utorok 25. 6. - Svätá prepodobná mučenica
Febrónia; Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. 1
Kor 1 ,1 -9 , zač. 122; Mt 13, 24-30, zač. 52.

Streda 26. 6. - Náš prepodobný otec Dávid zo
Solúna; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti o kríži.
1 Kor 2, 9-16; 3 ,1 -8 , zač. 127; M t 13, 31-36a,
zač. 53.

Sobota 1 5 .6 . - Svätý prorok Amos; Rúcho svetlé.

Rúcho svetlé. Radový hlas je druhý, ev. na utierni
je tretie. Antifóny sú nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva:
kondák z hlasu, I teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu. Rim 5 ,1 - 1 0 , zač. 88;
Mt 6, 2 2 -23, zač. 18.

1 Kor 3 ,1 8 -2 3 , zač. 129; Mt 13, 36-43, zač. 54.

Nedeľa 16.6. - Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
- Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatunský Piatok 2 8 .6 . - Prenesenie pozostatkov svätých
biskup;
nezištníkov Kýra a Jána; Rúcho pôstnej farby.
Radový hlas je tretí, ev. na utierni je štvrté. Antifóny
sú nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva: kondák z hlasu,
I teraz: podlá predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
z hlasu. Rim 6,1 8 -2 3 , zač. 93; Mt 8 ,5 -1 3 , zač. 25.

Pondelok 17. 6. - Svätí mučeníci Manuel, Sabel
a Izmael; Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka. Rim
1 2 ,4 -5 .1 5 -2 1 , zač. 109; Mt 12, 9-13, zač. 45.

Pondelok 10.6. - Svätý hieromučeník Timotej, pruský
biskup; Menlivé časti z pondelka. Rúcho svetlé. Rim
9,18-33, zač. 102. Mt 11, 2-15, zač. 40.

Utorok 1 1 .6 .- Svätí apoštoli Bartolomej a Barna
báš; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár
o apoštoloch, kondák o B artolom ejovi, Sláva:
kondák o Barnabášovi, I teraz: podľa predpisu.
Prokimen, aleluja apričasten o apoštoloch. Rim
10,11 -21; 11,1 -2a, zač. 104; Mt 1 1 ,1 6 -2 0 , zač.
41. Apoštolom: Sk 11 ,1 9 -3 0 , zač. 28; Lk 1 0 ,1 6 21, zač. 51a.

Štvrtok 27. 6. - Náš prepodobný otec Samson
Pohostinný; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtka.

Menlivé časti z piatku. 1 Kor 4 ,5 -8 , zač. 130b; Mt
13, 44-54a, zač. 55.

Sobota 29.6. - Svätí, slávni a všechválni najvyšší
apoštoli Peter a Pavol; Prikázaný sviatok. Rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár o apoš
toloch. Sláva: kondák o apoštoloch. I teraz: podľa
predpisu. Zvelebuj a IX. irmos. Myrovanie. 2 Kor 11,
21-33; 12,1-9, zač. 19; Mt 16,13-19, zač. 67.

Utorok 18. 6. - Svätý mučeník Leontios; Rúcho
svetlé. Menlivé časti z utorka. Rim 14, 9-18, zač.
114; Mt 1 2 ,1 4 -1 6 . 22-30, zač. 46.

Nedeľa 30.6. - Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
- Zbor svätých, slávnych a všechválnych
dvanástich apoštolov;

Streda 19.6. - Svätý apoštol Júda, Pánov brat podľa
tela; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár

Rúcho svetlé. Radový hlas je piaty, ev. na utierni je
šieste. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o apoš
toloch, kondák z hlasu. Sláva: kondák o apoštoloch,
I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
najprv z hlasu a potom o apoštoloch. Rim 12, 614, zač. 110; Mt 9 ,1 -8 ; zač. 29. Apoštolom: 1 Kor
4, 9-16, zač. 131; Mk 3 ,1 3 -1 9 , zač. 12.

o apoštolovi, Sláva: kondák o apoštolovi; I teraz:
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o apoštolovi. Rim 15, 7-16, zač. 117; Mt 12, 3845, zač. 48. Apoštolovi: Júd 1 ,1 -1 0 , zač. 77; Jn
14, 21-24, zač. 48b.

Vojtech Boháč
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M. Lajčiak; Foto: L. Lehotský

Nedeľa 9 .6 .- Tretia nedeľa po Päťdesiatnici
- Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup;

Menlivé časti zo soboty. Rim 6, 11-17, zač. 92;
Mt 8 ,1 4 -2 3 , zač. 26.

ikony:

Rúcho pôstnej farby. Antifóny predobrazujúce.
Tropár, Sláva i teraz: kondák, prokimen, aleluja
a pričasten o Spolutrpiteľke. Fll 2 ,5 -1 1 , zač. 240;
Jn 19, 2 5 -2 7 , zač. 61.

Ikona sv. apoštola Petra z ikonostasu v Poši; AutOľ

Sobota 8.6. - Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka;

„ V Y S T E SOĽ. Z E M E . . . V Y S T E S V E T L O S V E T A “

(MT S, 1 3 -1 4 ).

i

Mgr. Rastislav Višúovský
správca farnosti Remeniny, diecézny
koordinátor pre mládež
Pravidelne' stretnutia v Bystrej sa pre
mnohých stali samozrejmosťou, a tak
každoročne prichádzajú načerpať nových
síl, či podeliť sa so skúsenosťami. Iní už
vyrástli a iba spomínajú. No sú aj takí,
ktorí ešte neboli na tomto stretnutí
mládeže, ktorí nezažili jeho atmosféru.
Všetkých, ktorí chcú zažiť spoločenstvo,
priateľstvo, lásku, srandu, šport a ešte čosi
viac, chcem touto cestou pozvať na 11.
ročník stretnutia gréckokatolíckej mládeže
BYSTRÁ 2002. Bude to ďalšia príležitosť
stretnúť sa s Kristom, svedčiť o jeho
prítomnosti v súčasnej spoločnosti a stať
sa budovateľmi „civilizácie lásky a prav
dy“. Tohto roku sa 11. ročník stretnutia
uskutoční v dňoch 29.7. - 16.8. 2002
počas štyroch turnusov. Počas jednot
livýchdní budú prednášky, svedectvá, hry,
úlohy, stretneš mnoho nových ľudí,
v ktorých prebýva Boh.
Viem, že pozvanie je pekná vec, ale
o čom bude to stretnutie? Mottom celého
stretnutia je citát z Matúšovho evanjelia
5,13-14: „Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo
sveta“, ktorý Svätý otec zvolil aj za tému
XVII. Svetového dňa mládeže. Soľ
a svetlo sa už oddávna považovali za
základné prvky ľudského života. Nav
zájom sa dopĺňajú a obsahujú veľa
významov. Počas života iste napadne
človeku aj takáto myšlienka: „Čo zmôžem
ja sám, proti niekoľkým miliardám?
Znamenám vôbec niečo v takom velkom
množstve?“ Vtedy vezmi Sväté Písmo
a čítaj motto stretnutia. Si soľou sveta, si

svetlom sveta. Toto ti hovorí Boh - Ježiš! multimodemom svete? Priznám sa, že ani
Jedno zrnko soli, ktoré je potrebné tak, ja sám by som to nevedel. Avšak je tu
ako napríklad jeden kilogram soli. Malý pomoc, Kristus - Boh. Jedine On mi mô
plamienok, ktoiý zapáli srdcia mnohých. že správne pomôcť vyznať sa v hluku
Kristove slová z evanjelia sú pre mňa dneška. Áno, vyznať sa, to by bolo ono.
zároveň výzvou, aby som nestratil chuť, Ba nie len vyznať, ale byť niekolko krokov
aby som nezhasol, lebo by mi bolo beda. vpredu pred ostatnými, byť „nad vecou“.
Svätý otec v posolstve mladým pri Sám Svätý otec v posolstve mladým pri
príležitosti XVII. Svetového dňa mládeže príležitosti XVII. Svetového dňa mládeže
píše: „V dnešnom sekularizovanom píše: „Objavujte svoje kresťanské ko
prostredí, v ktorom mnohí naši súčasníci rene.... Iba ak ostanete verní Božím
myslia a žijú, akoby Boh nejestvoval prikázaniam, zmluve, ktorú spečatil
a priťahujú ich iracionálne náboženské Kristus svojou krvou vyliatou na kríži,
formy, je potrebné, aby ste práve vy, milí môžete sa stať apoštolmi a svedkami
mladí, dosvedčovali, že viera je jediným nového tisícročia. ...neuspokojte sa ničím
osobným rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje menším, ako s tými najvyššími ideálmi!
celý život. Nech je evanjelium význam Nenechajte sa odradiť tými, čo sú skla
ným kritériom, ktoré vedie vaše životné maní životom a stali sa hluchými voči
rozhodnutia a plány! Tak sa stanete skut najhlbším a najopravdivejším túžbam
kami i slovami misionármi, kdekoľvek srdca. Ak si uchováte veľké túžby pre
pracujete a žijete, znamením Božej lásky, Pána, dokážete sa vyhnúť priemernosti
vierohodnými svedkami milujúcej Kristo a konformizmu, ktoré sú tak veľmi rozší
vej prítomnosti. Nezabudnite:,Ani lampu rené v našej spoločnosti.“
Mladí dneška musia túžiť po čomsi
nezažnú a nepostavia pod mericu!“
Zo XVI. Svetového dňa mládeže, ktorý vyššom než len po matérii. Boh musí mať
sa konal v Jubilejnom roku 2000 v Rúne, miesto v mojom srdci. Svätí nesmú patriť
sa mladí lúdia vrátili domov s poslaním od minulosti. Svätých musí tento svet stre
Svätého otca, aby na úsvite nového tisíc távať na každom kroku.
Čo bude so mnou? Budem hluchý
ročia boli práve oni odvážnymi svedkami
evanjelia. Tento odkaz bol zároveň výzvou a slepý? Nie, rozhodne už nikdy viac!
všetkým mladým ľudom - kresťanom. Byť Chcem byť vidiaci a počujúci. Chcem
svedkami evanjelia. Božie slovo nielen čítať, vidieť chorého, ktorému by som ošetril
ale ho aj žiť. Uplynuli už takmer dva roky rany. Chcem počuť ston zarmúteného,
od tohto stretnutia. Je namieste opýtať sa: ktorého by som rozveselil. Preto už zajtra
Plním túto výzvu? Stretajúc sa s lúdmi na začnem duchovnú prípravu na Bystrú
ulici, v obchodoch, na zastávke, v autobuse, 2002, a to každý deň jedným „Raduj sa...“.
Stretnutie na Bystrej je jediné stretnutie
v práci či doma, videli vo mne Krista? Sú
len dve možnosti, ako odpovedať.
gréckokatolíckej mládeže s celoslovenskou
Je pomaly koniec školského roka. Pre pôsobnosťou. Boh žehná tomuto dielu už
mnohých oslobodzujúca a veľmi ra jedenásty rok. Preto príd a neoľutuješ.
dostná správa. Skončí sa učenie, skú
Pred asi rokom som počul jedno
šanie. Blížia sa prázdniny. Je tu opäť čas prirovnanie: „Kto chce, hľadá spôsoby.
dovoleniek, letných brigád a rôznych Kto nechce, hľadá dôvody.“
stretnutí. Opäť bude viac času na počítač,
Prosme Máriu, Matku Cirkvi, aby pre
internet (mailovanie, surfovanie), mobil toto dielo vyprosila veľa milostí. Zverme
a podobne. Popri týchto rôznych aktivi sa jej, aby chránila naše povolania
tách však nesmiem zabúdať na Boha! Aj i poslania.
keď chcem byť moderným človekom,
„nesmiem sa pripodobňovať tomuto
svetu, ale mám rozoznať
Božiu vôľu, čo je dobré,
milé a dokonalé“ (Rim
12,2). Ako však toto všet
ko rozoznať v dnešnom
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„K ráčam z a
K ristom " 2 0 0 2
V dňoch 25. 4. - 26. 4. 2002 sa Počas oboch dní prišiel otvoriť
v priestoroch Cirkevného gymnázia súťaž riaditeľ školy Ján Bodnár. Po
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove usku ňom pozdravil prítomných aj riaditeľ
točnilo celoexarchátne kolo už V. roč KPC Ján Ducár v mene vladyku
níka Biblickej súťaže pre žiakov M ilana. H lavnou cenou bol v 3
základných a stredných škôl pred kategóriách výlet do Bystrej.
Boli sme prekvapení a milo po
metu náboženská výchova, ktoré
zorganizovalo Katecheticko - pasto vzbudení úrovňou vedomostí a du
račné centrum v spolupráci s Kate chovnou vyspelosťou súťažiacich.
chetickou komisiou pri Grécko Mali hlboké poznatky nielen zo
katolíckom apoštolskom exarcháte. Svätého písm a, ale i z liturgiky,
Súťaž bola zameraná na znalosti zo katechizmu, života Cirkvi. Mnohé
Starého zákona- Genezis, Exodus, z detí boli na súťaži viackrát. Naše
Rút a knihu Jozue, liturgiky, života poďakovanie patrí nielen organi
v Cirkvi a všeobecných znalostí zátorom súťaže, sponzorom, a/e aj
z katechizmu. Bola vyvrcholením kňazom a katechétom, ktorí pripravili
triednych, školských, farských a de- žiakov na súťaž.
Veríme, že V. ročník sútaže prispel
kanátnych súťažných kôl. Zapojili sa
nielen
k hlbším vedomostiam, ale
do nej všetky dekanáty v našom
predovšetkým
k živšej viere, k vzá
exarcháte. Na dekanátnych súťažilo
jomnému
spoznávaniu
sa, plnšiemu
v 4 kategóriách 180 trojčlenných
prežívaniu
viery
a
spolupatričnosti
ku
družstiev, t. j. 540 súťažiacich z 58
farností. Na celoexarchátnomkole sa gréckokatolíckej cirkvi.
zúčastnilo z každého dekanátu 1
- kpcvíťazné 3 členné družstvo v každej zo
4 kategórií, spolu 22 družstiev, t. j.
66 zástupcov z detí a mládeže z 15
Gréckokatolícke sväté
- tich farností exarchátu. V prvý deň
súťažili prvé dve kategórie a na druhý
liturgie v katedrále
deň dalšie dve.
A tu sú víťazné družstvá: I. kate
v Toronte
gória - Košice - Terasa; II. kat. Košice - Terasa; III. kat. - Sečovce;
Po: 9.00 Eng., 11.00 Slov.
IV kat. - Spišská Nová Ves.
Ut: 8.00 Eng.
Prvé družstvá z III. a IV kategórie
St: 8.00 Eng.
nás budú reprezentovať na celo
Št: 19.00 Eng.
slovenskom kole Biblickej súťaže
Pi: 8.00 Eng.
v Spišskej kapitule v máji 2002.
So: 10.00 Starosl.
Ne: 8.00 Eng.
Darovali na Slovo:
Eng. = anglicky, Slov. = slo
vensky, Starosl. = starosloviensky
Gréckokatolícky farský úrad Rokytov pri
Adresa:
Humennom-75 Sk; Gréckokatolíci farský
Rev. Miroslav Čajka, C.Ss.R.
úrad Kapišová-180 Sk: Mária Hricová,
Catholic Church o f the Nativity of
Vajkovee-100 Sk; Bohuznámy, Sobrancethe Mother o f God - Slovák
500 Sk. Marián Bubnáš, Humenné-94 Sk;
Byzantine
Rite
Anna Holinková, Rakovec nad Qndavou257
Shaw
S
t., Toronto, ON, M6J
100 Sk; rod. Kosfová, Rokytov pri Hu2W7,
Canada
mennom-100 Sk; Adolffna Jecevičová,
tel./fax.: (416) 531 4836
Humenné-20 Sk; p. Harvilčákovä. OreskéE-mail:
mbc24(3)slobalserve.net
50 Sk; Bohuznáma Anna, Zubné-200 Sk;
Web.
stránka:
http: www.
Ján Gajdoš, Bratisiava-20 Sk; Daniel
ipnmus.ca/-mbc24/
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Pedagógovia na gréckokatolíckom
biskupstve v Prešove
štvrtok 25. mája na sviatok sv. Marka,
evanjelistu. Stretnutie sa začalo v kapln
ke biskupského úradu, kde vedúci Ka
tedry kresťanskej filozofie GBF PU Dr.
Pavol Dancák zložil podľa cirkevných
predpisov vyznanie viery pri príležitosti
ukončenia doktorandského štúdia na
Pápežskej akadémii v Krakowe v odbore
filozofia. Potom si učitelia spolu s otcom
biskupom uctili relikvie bl. biskupa Pavla
Gojdiča v kaplnke katedrálneho chrá
mu. Navštívili aj ďalšiu kaplnku kated
rálneho chrámu, kde sú uložené ostatky
služobníka Božieho biskupa Vasiľa
Hopku, ktorého proces beatifikácie
prebieha v rímskej fáze. Postulátor
procesu Ján Krehlík v krátkosti prítom
ných informoval o procese blahorečenia
tohto pomocného prešovského biskupa.
V rezidencii biskupského úradu sa
pedagógom prihovoril otec biskup, ktorý
okrem iného poukázal na veľký vzor
pedagógov a vychovávateľov sv. Jána
Bosca. Povedal, že pedagógovia kato
líckych škôl sú nielen učiteľmi, ale aj
vychovávateľmi, ktorí v duchu odkazu sv.
Jána Bosca majú k študentom pristu
povať ako k partnerom. Dekan GBF PU
František Janhuba poďakoval otcovi
biskupovi za jeho starostlivosť o boho
sloveckú fakultu a vyzdvihol predo
všetkým tú skutočnosť, že práve vďaka
jeho iniciatíve a úprimnej snahe o jej
opätovné zriadenie ubehne práve desať
rokov od času. ke
dy v jej novodobej
histórii promovali
prví absolventi. Po
vedal, že GBF je
prvou katolíckou
teologickou fakul
tou v bývalom
Československu,
ktorá otvorila brá
ny denného štúdia
posvätnej teológie
aj laikom, rovnako
mužom i ženám.
Do dnešných dní
promovalo na tej
to fakulte viac ako
600 absolventov.
Dekan GBF PU Fratišek Janhuba(vľavo) a prešovský biskup Ján
Hirka na stretnutí s pracovníkmi cirkevných škôl na GBF PU.
Marek Pribula

Deň učiteľov a pracovníkov grécko
katolíckych cirkevných škôl sa usku
točnil v utorok 24. apríla 2002 v Prešove.
Začal sa sv. liturgiou, ktorú v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa slúžil biskup Ján
Hirka. Po tejto liturgickej slávnosti sa
učitelia a pracovníci cirkevných škôl
stretli v aule Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulty PU, kde pre nich žiaci
Strednej zdravotníckej školy sv. Bažila
Veľkého v Prešove pripravili duchovnokultúmy program. Za činnosť na poli
vzdelávania a výchovy budúcich gene
rácií odovzdal niektorým učiteľom
a zamestnancom prešovský biskup Ján
Hirka ďakovné listy a oceneným, ale aj
ostatným školským pracovníkom vyjad
ril svoju úprimnú vďačnosť. V mene
všetkých pedagógov sa potom priho
voril riaditeľ gymnázia sv. Jána Krstiteľa
v Trebišove Ján Bodnár, ktorý poďakoval
otcovi biskupovi za jeho starostlivosť
o cirkevné školy a ako prejav vďaky za
jeho podporu odovzdal mu sošku slo
vanského svätca sv. Gorazda. Stretnutie,
na ktorom sa zúčastnil aj rektor Pre
šovskej univerzity Karol Feč, prednosta
Krajského úradu v Prešove Jozef Polačko a ďalší predstavitelia štátnej
správy, sa zakončilo v rezidencii biskup
ského úradu spoločným obedom.
Učiteľov Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulty PU v Prešove prijal vo
svojej rezidencii biskup Ján Hirka vo
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Spom ienka na biskupa
Vasiľa Hopká
vstúpenia Pána ako príprava na sobot
ňajšiu slávnosť posviacka nového oltára
a obnoveného bohostánku, ktorú vyko
nal miestny duchovný správca, otec
Martin Zlacký.
Samotná slávnosť začala o 9.30 hod.
slávnostným sprievodom z rodného

V obci Hrabské v bardejovskom viacky Božieho sluhu, Dr. Vasiľa Hopku,
okrese sa v sobotu 11. m ája 2002 prešovského pomocného a neskôr svä
uskutočnila Spomienka na svedkov tiaceho biskupa. (Jeho životopis sme
viery. Práve v tento deň si totiž celá priniesli v májovom čísle SLOVA.)
Celej slávnosti predchádzala vo
gréckokatolícka cirkev na Slovensku
pripomína 55. výročie biskupskej vys štvrtok 9. mája 2002 na sviatok Nanebo
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domu otca biskupa Vasiľa ku chrámu
svätého velkom učeníka Demetera Solúnskeho, kde na pódiu bola slávená
svätá liturgia Jána Zlatoústeho. Túto
bohoslužbu spolu s otcom bis
kupom Jánom Hirkom spoluslávili
o. Mons. Eugen Kočiš, generálny
vikár pražského apoštolského exarchátu, obaja naši generálni vikári
Mons. Ján Gajdoš a Mons. Ján
Zavacký, biskupskí vikári Pavol
Repko a Peter Sabol a množstvo
gréckokatolíckych kňazov tak z Pre
šovskej eparchie, ako aj Košického
apoštolského exarchátu.
Otec biskup v homílii zdôraznil
život a osobnosť biskupa Vasiľa,
pričom zvýraznil aj mučeníctvo
a svedectvo viery mnohých iných
našich veriacich, vďaka ktorým sa
môže o našej krajine tu na východe
Slovenska hovoriť ako o svätej zemi.
Celú slávnosť sprevádzal spevom
gréckokatolícky chrámový zbor
z neďalekého Bardejova, ktorý

svojím spevom vypĺňal aj chvíle pred
samotnou slávnosťou.
Po záverečnom požehnaní vyše tisíc
veriacich nielen z okolitých dedín, zúčast
není kňazi, bohoslovci a sestričky spolu
s otcom Jánom Zavackým zaspievali
Moleben k Presvätej Bohorodičke a tak
ako je u nás zvykom, bola slávnosť
zakončená myrovaním a slávnostným
sprievodom k domu biskupa Vasilá.
Na slávnostnom obede otec biskup
odovzdal predstaviteľom štátnej správy
i samosprávy pamätné listy z príležitosti
55. výročia biskupskej vysviacky Vasiľa
Hopku. Zároveň ocenil prínos niekto
rých starších kňazov pre blaho cirkvi
a povýšil ich do stavu titulárnych
arcidekanov a kanonikov.
Juraj Gradoš
Snímky: R. Zima

Telegram S vä tém u O tcovi
zo spom ienkovej slá v n o sti v H rabskom :
Vaša Svätosť!
Pozdravujem e Vás zo spo m ien k o vej
slávnosti k 5 5 . výro čiu b isku pskej konsekrácie o. b isk u p a ThDr. Vasiľa H opká,
ktorá sa koná v je h o ro d n ej obci H rabské v bardejovskom okrese, v dn ešn ý
deň 11. m ája 2 0 0 2 .
Zišli sme sa tu s n a ším d ie cé zn y m b is
kupom Mons. Ján om H irkom , k ň a zm i
a veriacim i našej diecézy. Teším e sa, že
medzi nam i sú p r íto m n í a j k ň a zi, k to r í
o. biskupa H opká p o z n a li u ž z je h o
študentských čias v sem in á ri i v p a s to 
rácii ešte p red bisku pskou vysvia ck o u .
Modlíme sa tu sp o lu a j na ú m ysel, a b y
otec biskup Vasiľ bol Vašou Svätosťou
vyhlásený za blahoslaveného.
Svätý Otec, vyprosujem e Vám zá ro v e ň
plnosť darov Svätého D ucha, a b y ich
sila Vás stále sp revá d za la p r i v e d e n í
svätej Cirkvi v Božej sláve.
Mons. ThDr.h.c. Ján Hirka, prešovský biskup,
kňazi a veriaci prešovskej diecézy

Prezentácia knihy
o živote biskupa
Vasiľa Hopká
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Pri príležitosti nedožitého 98. výročia narodenia Božieho
služobníka biskupa Vasiľa Hopká sa v nedelú 21. apríla t. r.
vjeho rodnej obci konala spomienková slávnosť. Popoludní
v miestnom Chráme sv. Demetera o. Martin Zlacký, správca
farnosti, slúžil panychídu za nebohého otca biskupa Vasiľa,
po ktorej sa krátko prihovoril k veriacim.
Po nej nasledovala prezentácia knihy o. Františka
Dancáka: Da vsijedino b u d u t-A b y všetcijedno boli, ktorá
vyšla v týchto dňoch vo Vydavateľstve PETRA pri príležitosti
55. výročia biskupskej vysviacky prešovského pomocného
biskupa ThDr. Vasiľa Hopká (1947 - 11. máj -2002). Sú to
reminiscencie na korešpondenciu s otcom biskupom
Vasiľom z rokov 1966-1974. V besede odpovedal autor knihy
na otázky veriacich. Toto milé stretnutie sa skončilo
autogramiádou o. Františka Dancáka.
-m z -
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Velký štvrtok v Košiciach

VEĽKÁ TŔŇA - V dňoch 6. 4. - 14.
4. 2002 týždeň po Pánovom vzkriesení
prežívali veriaci v gréckokatolíckej
farnosti Velká Tŕňa radostnú udalosť,
Posvätením niekolko desiatok nových
keď po 67 rokoch sa v tejto farnosti evanjeliárov vladykom Milanom začalo
uskutočnili sväté misie.
v košickej katedrále stretnutie kňazov
Po slávnostnom privítaní naším du apoštolského exarchátu na Velký štvrtok.
chovným otcom Mgr. Marekom Kova- Služba Božieho slova patrí k pod
ľom a po svätej liturgii sa začala misijná statným prvkom kňazského
činnosť otcov redemptoristov z Micha poslania a tak uvedenie nového
loviec pod vedením o. Štefana Ištvaníka, slovenského evanjeliára, schvále
CSsR a Milana Zálehu, CSsR. Kázne ného Kongregáciou pre východ
otcov redemptoristov boli zamerané na né cirkvi v Ríme, vhodne zapadlo
témy: Boh je láska, Hriech, Spása do velkoštvrtkového slávenia v Ježišovi Kristovi, Smrť, Ježiš je Pán, sviatku novozákoného kňazstva.
Eucharistia, Hla, tvoja Matka, Modlitba. Súčasne boli posvätené aj náprstOpätovne sme prežívali to radostné né kríže a antimenziony.
Christos voskrese, ale už inými očami,
Archijerejskej koncelebrovanej
iným srdcom naplneným obnovenou sv. liturgii predsedal hierarcha,
vierou, nádejou a láskou.
vladyka Milan Chauťur, CSsR Vo
Náš chrám bol naplnený veriacimi svojej homílii vladyka uviedol, že
z filiálok z Čerhova a M. Tŕne i väčším nielen Boh, ale aj ľudia bedlivo pozorujú
počtom rímskokatolíckych veriacich, kňaza a jeho život. Apeloval na zodpo
pristupujúcich k sviatosti zmierenia vedný prístup každého kňaza k prijatej
a k živému Kristovi vo Sviatosti oltárnej. milosti kňazstva. Len príkladným životom
Bol to milostivý čas nášho obrátenia kňazov možno zachovať dôstojnosť
a znovuzrodenia pre lepší duchovný život. kňazského stavu v očiach verejnosti
Cez stavovské stretnutia žien a mu a umenšiťjeho škandalizáciu a napádanie
žov, cez stretnutia detí a mládeže sa katolíckej hierarchie v médiách.
Už tradičnou vsuvkou v liturgii
dostávali k nám Božie pravdy, ktoré
vyorávali brázdu v našich srdciach. Velkého štvrtka je posvätenie myra Nezabudnuteľné dojmy v nás zanechala oleja, ktoiý sa užíva ako matéria sviatosti
krížová cesta cez dedinu s misijným
krížom. Každé zastavenie znamenalo
hlbokú myšlienku a zamyslenie nad
našimi chybami, pádmi a krízami.
Biblická súťaž žiakov Náboženskej
Po obnove krstných sľubov, pomazania
výchovy
východného obradu v rámci
chorých i obnove manželských sľubov
dekanátu Bardejov sa uskutočnila 16.
sme prežívali chvíle, keď sme si boli všetci
apríla 2002 na Cirkevnej základnej škole
navzájom blízki, lepší a ohľaduplnejší.
Sv. Egídia v Bardejove za účasti okres
Vďaka Ti Bože, že cez tieto sväté
ného dekana o. Alfonza Bočka, kňazov
misie si k nám prehovoril ústami svojich a katechétov Bardejovského dekanátu.
svätých ohlasovateľov a skrze nich si Prešovské biskupstvo na tejto súťaži
zostúpil k nám a naplnil nás milosťou zastupoval o. Andrej Pribula, vikár pre
na prijatie Tvojho Slova.
katechézu. Naše mesto na tejto súťaži
Ďakujeme Ti Matka Ustavičnej Po reprezentovali víťazi mestského kola,
moci za všetky vyslyšané prosby a za dar ktoré sa uskutočnilo 28. 2. 2002 tiež na
prežiť tieto dni v pokoji a porozumení.
CZŠ sv. Egídia.
vďační veriaci
Po spoločnej m odlitbe o ducha
m údrosti a úvodnom príhovore sa
IZRA - Jazero Izra ukryté v objatí súťažiaci rozišli do jednotlivých tried
Slanských vrchov ešte nikdy nezažilo podľa vopred určených kategórií. Súťaž
takú atmosféru, ako 1. mája tohto roku. pozostávala z vypracovania jednotli
Prečo? Pod záštitou Košického exar- vých testov, riešenia tajničiek a z úst
chátu, vladyku Milana Chautura sa nych odpovedí na otázky členov poroty.
Čo sa týka zastúpenia súťažiacich
tam uskutočnilo stretnutie grécko
v
jednotlivých
vekových kategóriách,
katolíckej mládeže.
toto
dekanské
kolo
bolo neúplné, lebo
V ranných hodinách sa m ládež
súťažiaci
sa
prihlásili
iba do III., IV a V
z celého exarchátu zišla v Kuzmiciach,
kategórie.
Z
tohto
dôvodu
na diecézne
odkiaľ po krátkom príhovore sa začala
kolo postupujú aj víťazi mestského kola.
o o o

myropomazania. Pri konci sv. liturgie
vladyka M ilan podľa stanoveného
obradu umyl nohy vybraným dvanástim
kňazom. V tomto geste sa dojímavo
opakuje Ježišov skutok pokory a lásky,

ktoiý vykonal pri Poslednej večeri svojim
dvanástim apoštolom.
Bohatosť slávenia obradov Velkého
štvrtka zavŕšila ešte jedna milá udalosť.
Vladyka Milan odovzdal náprstné kríže
svojim spolupracovníkom a šiestim
protopresbyterom. Toto viditeľné vyzna
čenie má pripomínať spoluzodpoved
nosť vyznačených kňazov za riadenie
našej miestnej cirkvi.
Michal Hospodár

POZNÁŠ SVÄTÉ PÍSMO
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Víťazi dostali diplomy a pekné ceny.
Na celodiecéznom kole v Prešove
budú Bardejovský dekanát zastupovať
títo víťazi dekanskej súťaže: I. kat.: D.
Karafová, B. Prokopčák a K. Kvasková,
II. kat.: P. Mihaľová, N. Kučeravá a L.
Bošnovičová, III. kat.: M. Mikulová, E.
Hudák a E. Kapcalová, IV. kat.: L.
Vojtašková, Š. Holodík a D. Lukáčová,
V. kat.: P. Sochančáková, J. Ilko a L.
Mederická, VI. kat.: L. Gimitrová, L.
Vrábeľová a J. Kapcalová
Touto cestou chcem vyjadriť poďa
kovanie Riaditeľstvu CZS Sv. Egídia
v Bardejove za prepožičanie priestorov
CZŠ. Uprimné Pán Boh zaplať tiež patrí
kňazom a katechétom, ktorí svedomite
pripravovali deti a organizačne zabez
pečovali priebeh mestského i dekan
ského kola biblickej súťaže.
Verím, že poznávanie kníh Starého
i Nového zákona nezostane len záležitosťou
prípravy na biblickú súťaž, ale cez napísané
Božie slovo pomôže mladým vytvoriť si
bližší vzťah s naším nebeským Otcom.
Peter Cap

pešia túra. Viedla z Kuzmíc cez zelené
lúky, okolo zakvitnutých lánov repky
a ovocných strom ov a vyústila do
Tohtoročná liturgia Veľkého piatku vo farnosti
voňavých bučín a dubín Slanských
Fulianka bola obohatená službou živej krížovej
vrchov. Po dosť únavnej túre sa mladí
cesty.
ocitli pri perle Slanských vrchov - pri
Pred Velkou večierňou predviedli žiaci základ
jazere Izra, ktoré akoby zázrakom niekto
nej školy v živých obrazoch utrpenie Pána Ježiša
zasadil medzi prekrásne lesy v lone
a celej jeho krížovej cesty.
panenskej prírody. Bol prvý deň mája Hru podľa scenára miestneho duchovného
mesiaca
lásky, ale nielen to i mesiaca
otca nacvičila pani učitelka Tatiana Ličáková za
zasväteného
Presvätej Bohorodičke.
pomoci p. J. Fedorovej. Veriaci boli milo prekva
Preto
jej
bol
venovaný
moleben na pravé
pení a dojatí tým, ako sa žiaci vedeli vžiť do úloh
poludnie,
ktorý
odslúžil
vladyka. Po
postáv krížovej cesty. „Javiskom“ tejto krížovej
opekaní,
oddychu
i
vyšantení
nasle
cesty bol priestor pred a za ikonostasom v cerkvi.
dovala
cesta
späť.
Taktiež
sa
vinula
-Fálesom, lúkami i poľnými cestami do
Snímka: autor
dediny pod Izrou - do Breziny, kde na
ihrisku bolo vyvrcholenie podujatia.
Pohľad na ihrisko posiate toľkými deťmi
bol úchvatný. Človeku sa zdalo, že
Veriaci z najstaršej Gréckokatolíckej minor v Ľutine. V Krivom si prezreli priam sa prepadne pod tlakom toľkých
farnosti v Pittsburgu aj so svojím du drevený kostolík sv. ev. Lukáša (na snímke), tiel. Veriaci z Breziny prichystali pre
chovným Rev. Eliášom Rafajom navští v ktorom o. František Dancák odslúžil pre 1300 účastníkov stretnutia guláš, zá
vili v dňoch 9.-10. apríla t. r. Slovensko. nich Moleben k Presvätej Bohorodičke. kusky, buchty, malinovku, čaj. Akcia
Predvečerom v Bardejove navštívili Kláštor pokračovala futbalovým zápasom. Veru
sestier baziliánok a Pastoračné centrum bl. aj otec vladyka si v ňom zahral s účast
Zefiryna Giméneza Mailu pre Rómov.
níkmi a kňazmi z iných farností. Zvlád
V druhý deň ich v Košiciach na Apoštolnuť všetkých zúčastnených pomáhalo
skom exarcháte prijal vladyka Milan Chau- ozvučenie, ako i dokonalá príprava,
tur. V ten deň navštívili Chrám sv. Cyrila snaha a nadšenie veriacich pre uvedenú
a Metoda v Sečovciach a pútnický chrám akciu. V tento deň akoby sa rozdávala
v Klokočové. Na týchto cestách po Slo len dobrá nálada, úsmev, radosť, smiech
vensku ich sprevádzal o. dekan Miron Ke- a spokojnosť. A nedá nám nespomenúť,
V prvý deň svojho pobytu ich naruľ-Kmec, správca farnosti Vyšná Olšava.
že veru viacerí boli toho názoru, že tento
Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove
Treba pripomenúť, že títo veriaci, v počte deň - to bol Boží dar. Začnúc počasím,
prijal o. gen. vikár Ján Závacký. V Kated 22, okrem Slovenskej republiky navštívili pohostením, organizáciou, pokochaním
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa si uctili ešte Českú republiku (Velehrad), Maďarskú sa v kráse rozkvitajúcej prírody - to
ostatky bl. mučeníka P. P. Gojdiča. Ich republiku (Mária Povč) a Poľskú republiku. všetko bola dokonalá súhra, ktorá sa
dälšou zastávkou bola prehliadka Baziliky
-fd- dokázala zvládnuť len a len za prítom
nosti Božej.
veriaci z Breziny

Živá krížová cesta vo F u lia n k e

Navštívili nás gréckokatolícki veriaci z Pittsburgu

Futbalový zápas v Matiaške

8. mája v horúcom počasí sa na nie
celkom ideálnom trávniku a menšom
ihrisku v Matiaške uskutočnil futbalový
zápas medzi domácim mužstvom
a gréckokatolíckymi kňazmi z blízkeho, no i ďalekého okolia. V úvode ich
privítal miestny správca o. Ján Pavlík
a na ihrisku im veľa šťastia zaželal
miestny starosta p. Ján Sabol. Už od
prvej minúty bolo jasné, že mužstvo
zložené z gr.- kat. kňazov má medzi
sebou dobrých hráčov a je v dobrej
kondícii. Dokázal to aj výsledok
z tohto zápasu, kde gr.-kat. kňazi zdolali
mužstvo z Matiašky, aj napriek vylú
čeniu o. Miroslava Iľka, niekolko minút
pred koncom druhého polčasu 7:5. Na
jedenástky taktiež gr.-kat. kňazi zdolali

M atiašku 5:3. Aj napriek porážke
domáci odchádzali domov povzbudení
z dobrej nálady, ktorá panovala počas

zápasu na miestnom ihrisku. Matiaška
si dala predsavzatie, že v budúcnosti na
podobný zápas vynaloží viac času na
prípravu.
veriaci z Matiašky

PREŠOV - Zástupcov nadácie Kirche
in Not zo siedmich štátov spolu s ich
domácimi novinármi prijal dňa 7. mája
2002 vo svojej rezidencii prešovský
diecézny biskup. M ons. Ján Hirka.
V rámci návštevy „Po stopách našej
pom oci“ zástupcovia krajín Portu
galska, Anglicka, Nemecka, Španielska,
Francúzska, írska a USA navštívili aj
katedrálny chrám, kňazský seminár,
bohosloveckú fakultu, kláštor sestier
baziliánok a stavbu kňazského domu
v Prešove. Cieľom ich návštevy, okrem
iného, bolo získať obraz o ďalšej potrebe
pomoci prešovskej diecéze.
Marek Pribula

3 3 3
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LIPTOVSKY MIKULÁŠ - DEMÄNOVÁ - V dňoch 18.-19. apríla 2002
sa vo Vojenskej akadémii v Liptovskom
Mikuláši - Demänovej uskutočnilo
stretnutie univerzitných kaplánov a ich
spolupracovníkov z radov vysokoško
lákov z celého Slovenska. Organizovala
ho Sekcia pre univerzity pri Konferencii
biskupov Slovenska. Zodpovedným
sekcie je Mons. Tomáš Gális, pomocný
banskobystrický biskup, ktorý sa taktiež
stretnutia zúčastnil. Na úvod stretnutia
rektor Vojenskej akadémie plk. Liška
účastníkov privítal a potom univerzitní
kapláni hovorili o spolupráci s vedením
univerzít. Zhodnotili, že na niektorých
univerzitách sa spolupráca sľubne
rozvíja, kým na iných niet pre ich službu
veľkého pochopenia. V kaplnke Vojen
skej akadémie bolo zaujímavé vidieť kríž
a obraz sv. Šebastiána - patróna vojakov
na mieste, kde voľakedy boli busty troch
veľkých ideológov komunizmu Marxa,
Engelsa a Lenina. Tu sa názorne uká
zalo, kto je večne Živý. Nie je to každo
denná udalosť vidieť, ako dievčatá
a chlapci vo vojenskom oblečení čítajú
na svätej liturgii čítanie, či pristupujú
k sv. prijímaniu.
Prešovskú diecézu zastupoval o. Ma
rek Storoška, a košický exarchát o. Mi
lan Lach SJ. Budúce stretnutie bude
v novembri v Banskej Bystrici.
Univerzitní kapláni sa venujú vysoko
školákom rôznym spôsobom, niekde
ako napríklad v Bratislave v Mlynskej
doline, kde je Univerzitné pastoračné
centrum priamo na internáte, sa denne
vo večerných hodinách slávi svätá
liturgia a konajú sa tam rôzne nábožen
ské a kultúrne podujatia, kde chodia aj
neveriaci. Nie je zvláštnosťou, že v ne
deľu večer je na svätej liturgii o 22.00
hod. okolo 400 vysokoškolákov. Inde
chodia univerzitní kapláni slúžiť do
náhradných priestorov na vysoko
školských internátoch a sú k dispozícii
pre rozhovor či na svätú spoveď, alebo
tam vykonávajú aj iné duchovné, kul
túrne či športové aktivity.
Chcem vás všetkých vysokoškolákov gréckokatolíkov, pozvať a vyzvať, aby ste
sa nehanbili za svoju vieru a vyznávali ju
nielen doma vo svojej dedine, ale aj na
univerzite a internátoch v meste, kde vás
nikto nepozná. Nebojte sa zapojiť svojou
účasťou do týchto aktivít a vytvoriť si
prípadne aj naše gréckokatolícke spolo
čenstvá. Buďme si vedomí toho, že nikto
to za nás neurobí. Univerzitní kapláni

333
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Celoslovenská súťaž cirkevných škôl
Celoslovenská súťaž cirkevných škôl
sa uskutočnila v Prešove na SZŠ sv.
Bažila Velkého dňa 12. apríla 2002
s účasťou vybraných súťažiacich druž
stiev, ktoré reprezentovali tieto školy:
SZŠ sv. Bažila Velkého Prešov,
SZŠ milosrdného Samaritána
Svidník, SZŠ sv. Františka
z Assisi Čadca, SZŠ M. T.
Schererovej Ružom berok,
SZŠ sv. Alžbety Košice, SZŠ
P. Fouriera Bratislava. Okrem
súťažiacich
študentov
a učiteľov, prítom ní boli aj
niektorí riaditelia: Sr. PhDr.
Andrea Lopatová, MPH SZŠ
sv. Bažila Velkého Prešov,
PhDr. Melánia Balúnová, SZŠ
sv. Alžbety Košice, Sr. MUDr. Miriam
Albertyová, SZŠ M. T. Schererovej
Ružomberok, Ing. Andrej Gima, MPH
SZŠ milosrdného Samaritána Svidník.
Za diecézny školský úrad bola prítomná
PhDr. Katarína Ichniovská.
Celoslovenská súťaž bola otvorená
v kláštornej kaplnke sv. Makríny sestier
Rádu sv. Bažila Velkého, kde prítomných
srdečne privítala ctihodná sestra M.
Štefánia Blichová, OSBM, provinciálna
predstavená. V príhovore oboznámila
účastníkov súťaže s históriou rehole,
ktorá si tohto roku pripomenie 80.
výročie svojho príchodu do Prešova
a s ním 80 rokov modlitby a služby.
Vysvetlila aj význam jednotlivých ikon
na ikonostase v interiéri kaplnky, po
priala všetkým požehnaný, úspešný
a tvorivý deň. Úvodné slovo provin
ciálnej predstavenej zverejnením organi
začných pokynov doplnila sr. Andrea
Lopatová, riaditelka SZŠ sv. Bažila
Veľkého, poukázala na význam celoslo
venskej súťaže a vyhlásila jej otvorenie.
Slávnostnú svätú liturgiu slúžil
o. RNDr. Jozef Voskár, ktorý výstižnou
a brilantnou homíliou o význame Kris
tovho vzkriesenia a povinnosti jeho
ohlasovania povzbudil prítomných
k väčšiemu formovaniu ducha a zod
povednosti za duchovný život.
Súťaž potom prebiehala v priestoroch
SZŠ sv. Bažila Velkého v Prešove. Úlohou
súťažiacich družstiev bolo zvládnuť
pripravené úlohy z prvej pomoci, ná
boženstva, spoločenského správania, zo
športovej činnosti v stolnom tenise.

Priebeh sledovali a hodnotili jednotlivé
komisie. Celkové záverečné hodnotenie
bolo vyhlásené v popoludňajších ho
dinách a bolo spojené s odovzdávaním
cien a diplomov.

Na 1. mieste s najväčším počtom
bodov sa umiestnila SZŠ sv. Bažila
Velkého v Prešove, 2. miesto obsadila
SZŠ milosrdného Samaritána Svidník,
3. miesto získala SZŠ sv. František
z Assisi Čadca, 4. miesto SZŠ M. T.
Schererovej Ružomberok, 5. miesto
SZŠ sv. Alžbety Košice, 6. miesto SZŠ
P. Fouriera Bratislava.
V závere je potrebné uviesť poďa
kovanie za to, že celoslovenská súťaž
cirkevných SZŠ bola organizačne dobre
pripravená. Zaslúžilo sa o to vedenie
SZŠ sv. Bažila Velkého v Prešove PhDr. Andrea Lopatová, MPH, riadi
telka školy, PhDr. Katarína Zajacová,
M PH, zástupkyňa riaditeľa školy,
vedúca OSC p. Mária Krehlová. Vďaka
patrí aj ostatným pedagogickým pracov
níkom, ctihodným sestrám, administratívno - technickým pracovníkom
školy, ktorí spoločnými silami zvládli
náročné úlohy pri ubytovaní a stra
vovaní početných hostí.
Štafetu ďalšieho usporiadania Celo
slovenskej súťaže prevzala SZŠ milo
srdného Samaritána Svidník.
Pán nech žehná všetkým podujatiam,
ktoré formujú ducha našej stredo
školskej mládeže.
„Nech sme každý deň vedení D u
chom k tomu, čo nám bude na dobré. “
Sv. Bažil Veľký
František Štefan Pribula
Snímka: Ing. A. Mišáková

Stretnutie s hovoriacim Kristom
5. ročník Biblickej súťaže
Tohtoročný 9. máj sa niesol v znamení
slávenia sviatku Nanebovstúpenia Pána.
Práve tento deň sa stal dňom stretnutia
detí a mládeže zo všetkých dekanátov
prešovského biskupstva, aby cez pozná
vanie Sväte'ho písma - hovoriaceho Krista
napĺňali slová, ktoré' Ježiš Kristus povedal
svojimučeníkom: „...budete mi svedkami
vJeruzaleme i v celej Júdei aj v Samárii a
ažpo samýkraj zeme“ (por. Sk 1,8). Toto
stretnutie bolo vyvrcho
lením celoročnej prípravy
detí a mládeže v poznávaní
Svätého písma a s apli
káciou do života.
V mesiacoch január
a február prebiehali jed
notlivé školské a farské kolá
Biblickej súťaže. Najlepšie
družstvá postúpili do dekanátnych kôl. S radosťou
môžeme konštatovať, že
väčšina katechétov i kňa
zov zapojili do tejto súťaže
deti a mládež, ktorú for
mujú v rámci školskej a
farskej katechézy.
Na dekanátnych kolách, ktoré sa
uskutočnili v mesiaci marec a apríl sa
zúčastnilo okolo tisícpäťsto žiakov, ktorí
v predchádzajúcich kolách preukázali
najviac zodpovednosti a vedomostí. Už
v týchto chvíľach sme boli vefmi milo
prekvapení poznaním Svätého písma.
Súťaže o postup do diecézneho kola boli
veľmi vyrovnané, ale z každej zo šiestich
kategórií mohlo do dekanátneho kola
postúpiť iba jediné družstvo.
Nadišiel deň „D“. Už od skorého
rána prichádzali deti do budovy Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty v Pre
šove. Atmosféra bola priam nabitá
radosťou, očakávaním, súťaživosťou.
O lu.00 hod. prichádza medzi súťa
žiacich, katechétov i kňazov prešovský
diecézny biskup Mons. Ján Hirka, ktorý
sa k všetkým zhromaždeným prihovoril
a otvoril súťaž modlitbou. Následne sa
aktéri súťaže aj s moderátormi rozišli do
jednotlivých učební. Každá kategória prvá až šiesta mala k dosiahnutiu
víťazstva štyri kolá:
prvé kolo - v ktorom preukazovali
svoje vedomosti formou testu v 30-tich
otázkach

druhé kolo - krížovka s tajničkou
vyjadrujúcou vzťah Ježiša k človeku
tretie kolo - práca so Svätým pís
mom, vyhľadávanie citátov a súradníc
Po treťom kole dochádza k spo
čítaniu všetkých doposiaľ získaných
bodov a tri najlepšie družstvá z každej
kategórie postúpili do finálovej časti.
Štvrté, finálové a rozhodujúce kolo
ponúkalo na výber zo 16-tich otázok

v štyroch bodových okruhoch. Zvíťazili tí,
ktorí sa dokázali najlepšie skoncentrovať
a obhájiť svoju celoročnú prácu so Svätým
písmom - hovoriacim Kristom.
Po skončení nasledoval obed pre
všetkých zúčastnených, odovzdávanie
cien pre víťazov i ostatných súťažiacich.
Záver stretnutia sa niesol v znamení
radosti a prísľubu stretnutia o rok v die
céznom kole 6. ročníka Biblickej súťaže.
Každý rok sa zvyšuje počet detí,
ktoré sú zapojené do práce so Svätým
písmom. Po zhodnotení môžeme pove
dať o tých kňazoch, katechétoch, ro
dičoch, ktorí sa venujú týmto deťom
a dávajú možnosť stretávať sa s Kris
tom, že si uvedomili svoju obrovskú
zodpovednosť za tých, ktorých im Pán
zveril do ich rúk. Za všetkých zúčast
nených v kolách školských, farských,
dekanátnych a diecéznom kole vám
„Bohu vďaka!“
Víťazi jednotlivých kategórií: I.
kategória - Svidník, II. kat. - Šumiac, III.
kat. - Bardejov, TV. kat. - Vranov n./T.,
V. kat. - Stropkov, VI. kat. - Stará
Ľubovňa.
Andrej Pribula
Martin Krajňák

pôsobia vo všetkých veľkých mestách, kde
je univerzita. Len tak môže naša Grécko
katolícka cirkev rásť, keď bude mať nielen
vzdelaných, ale aj kresťansky zrelých
veriacich. Kontaktujte sa na nás, univer
zitných kaplánov - gréckokatolíkov,
o. Marek Storoška pôsobí v Prešove ako
univerzitný kaplán a má farnosť v Ruskej
Novej Vsi a o. Milan Lach SJ v Košiciach
a býva v Dome Spoločnosti Ježišovej na
Komenského 14.
. ... r , „ r
Milan Lach SJ
HRABSKE - V Hrabskom - rodisku
Božieho služobníka ThDr. Vasiľa Hopku
- bola v týchto dňoch v budove farského
úradu zriadená Pamätná izba. Iniciá
torom je miestny duchovný o. Martin
Zlacký. Vo vitrínach sa nachádzajú veci,
ktoré používal otec biskup Vasiľ, alebo
ktoré daroval svojej rodnej obci. Medzi
nimi sa nachádza aj bohatá korešpon
dencia otca biskupa. Pamätná izba bola
zriadená pri príležitosti 55. výročia
biskupskej vysviacky tohto velkého
biskupa Prešovskej eparchie.
^
APOŠTOLSKÝ EXARCHAT KO
ŠICE - Program vladyku Milana:
V
dňoch 22. 4. 2002 do 29. 4. 2002
bol o. biskup na služobnej ceste v Ríme,
kde sa zúčastnil Sympózia európskych
biskupov o mládeži.
1.5. 2002 sa vladyka Milan zúčastnil
na turisticko-kondičnej mládežníckej túre
z Kuzmíc k jazeru Izra v Slanskom pohorí.
3. 5. 2002 o 17.30 hod. slávil archijerejskú sv. liturgiu v Trebišove.
4. 5. 2002 o 9.30 hod. slávil archijerejskú sv. liturgiu v Klokočové, pri ktorej
udelil diakonskú vysviacku Jánovi Čupalkovi a Róbertovi Jágerovi. Zároveň v túto
sobotu bola v Klokočové mládežnícka
odpustová slávnosť.
5. 5. 2002 o 10.00 hod. slávil archijerejskú sv. liturgiu v Michalovciach, po
ktorej posvätil novú farskú budovu
a pastoračné centrum.
15.5.2002 o 21.30 hod. sa vladyka Mi
lan stretol s vysokoškolákmi v Univerzit
nom pastoračnom centre v Bratislave.
16.
5. 2002 sa zúčastnil zasadnutia
Rady pre rodinu a mládež.
18.5.2002 o 18.00 hod. slúžil vladyka
Milan archijerejskú sv. liturgiu v predvečer
sviatku Zoslania Svätého Ducha s kňazmi
exarchátu a nasledujúci deň sa zúčastnil
exarchátnej odpustovej slávnosti Zoslania
Svätého Ducha v Michalovskom kláštore
otcov redemptoristov.
, . . ,...
ľ
Martin Mihá!
slovo - jún/2002 • 11

KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Zvíťazili pre
Baránkovu krv.
ŽIVOT PRVÝCH KRESŤANOV
A k chceme vidieť, ako v 2. storočí nepodnikali nič, čo by ho ušetrilo mu
evanjelium zmenilo život prvých kres čeníctva: „Som Božou pšenicou“ - píše
ťanov, stačí pripomenúť niekoľko kon - „a chcem byť zomletý zubami šeliem,
krétnych prípadov. Ľudia, o ktorých aby som sa stal čistým chlebom Kristo
budeme hovoriť, boli rôzneho pohlavia, vým. “ Tých niekolko listov nám umož
stavu i spoločenského postavenia.
ňuje poznať, aký bol Ignác, keď sa blížil
k dosiahnutiu Kristovej dospelosti Pokorný biskup____________________ smrti mučeníka. Vážil si každého člo
Ignác bol antiochijským biskupom veka, aj bludára. Vedel napomenúť, ale
v časoch, keď cirkev jestvovala ešte len neponížiť. Polykarpovi píše, že nie je
ťažké milovať všetkých, ale
problém je v tom, aby sme
milovali každého osobne. Nízko
postaveného, slabého, otroka
a najmä toho, ktorý nás uráža,
alebo nám spôsobuje utrpenie.
Zvlášť miloval obraz Krista ako
lekára, obraz, ktorý sa uskutoč
nil v ňom samom. Stále si však
bol vedomý svojich slabostí:
„Stále sa umňvujem, aby som
nebol zatratený pre svoju namy
slenosť. “ Počas cesty ho totiž
kresťania, ktorých stretával,
ustavične zahŕňali úctou. To ho
však privádzalo iba k väčšej
ostražitosti. „Som vo veľkom ne
bezpečenstve“, hovorieval v ta
kej chvíli. Poháňaný mystickou
túžbou čím skôr sa zjednotiť
s Bohom, chcel byť už v Ríme,
aby podstúpil smrť: „Po ničom
pozemskom už netúžim. V mov jo m vnútri ny už iba vyviera
osviežujúca živá voda, ktorá
šepká: «Poď k Otcovi». Tá živá
niečo vyše 50 rokov. Ako pohan študoval voda, voda svätého krstu dala Ignácovi
grécku filozofiu, o čom neskôr svedčí silu vydať svedectvo smrti.
štýl a jazyk jeho listov. To, čo o ňom
vieme, sa týka najmä záveru jeho života. OJ filozofie ku Kristovi______________
Za panovania cisára Trajána bol uväz Justín prišiel ku kresťanstvu tiež cez
nený a odsúdený na smrť. Poprava filozofiu. V rôznych filozofických
divokými šelmami mala byť vykonaná smeroch hľadal múdrosť a pravdu, a tak
v Ríme. Počas transportu zo Sýrie na chcel nájsť Boha. Bol žiakom stoikov,
písal sedem listov rôznym kresťanským potom aristotelistov a nakoniec platoobciam. V liste Rimanom prosí, aby nikov. Keď plný vnútorného nepokoja
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rozmýšľal nad svojím životom, zjavil sa
mu tajomný starec, ktoiý ho poučil, že
k Bohu nemožno prísť vlastnými silami,
že jedinou cestou k nemu je kresťanstvo.
Justín ho prijal a spoznal, že ono je tým,
čo doteraz bezvýsledne hľadal - prav
dou! Kresťanstvo sa však preňho ne
stalo doktrínou alebo systémom, ale
Osobou! Slovom vteleným a ukrižo
vaným v Ježišovi, ktorý mu zjavil
tajomstvo samého Boha. Posledné roky
svojho života prežil v Ríme. Tu založil
filozofickú školu, v ktorej prednášal a tu
aj podstúpil mučenícku smrť. Pred
smrťou adresoval Senátu tieto slová:
„Nikto neverí v Sokratesa do takej miery,
že by zomrel za to, čo učil: ale pre Krista
ajjednoduchíľudia, ľudia bez vzdelania,
premohli strach a hrôzu pred smrťou. “

Najslabšia - najodvážnejšou_________
Blandina bola otrokyňou v Lyone. Jej
osud by sa ničím nelíšil od miliónov
iných otrokýň, nebyť skutočnosti, že jej
pani, ktorej meno sa nám nezachovalo,
sa stala kresťankou. Evanjelium ju na
učilo milovať všetkých, najmä tých naj
úbohejších. Keď sa stala kresťankou,
nedokázala ukryť svoju radosť. Ale
komu sa zveriť? S kým sa podeliť o svoju
vieru? Vybrala si svoju mladú otrokyňu
Blandinu. Keď si Blandina vypočula
evanjelium, pocítila, akoby z nej spadli
okovy. Majiteľka, ktorá doteraz rozho
dovala o jej živote a smrti, sa stala jej
staršou sestrou a milovanou matkou,
ktorú jej Boh poslal do cesty. Ľudia
slobodní, bohatí, z nedosiahnuteľnej
spoločenskej vrstvy, ktorí tiež prijali
kresťanstvo, ju zrazu prijali ako sestru.
Lyonský biskup Potin jej udelil krst. Jej
život pokračoval ako doteraz, práca sa
nezmenila, ale stala sa príjemnou a ľah
kou. Rovnako sa nezmenila ani jej úcta
k svojej pani, ale spoločná viera vytvorila
a stále prehlbovala puto lásky medzi
nimi. Toto šťastie však netrvalo dlho.
Počas nejakých pohanských sviatkov
vypuklo prenasledovanie kresťanov.
Blandina bola uväznená. Jej pani, tiež
uväznená, vediac, aká je Blandina útla
a slabá, mala iba obavy, či dokáže ve
rejne vyznať vieru. Keďju však podrobili
mučeniu, jej odvaha prekvapila aj
samotných katov. V cirkuse ju nahú
zavesili na stĺp. Spoluveriaci, ktorí videli,
ako prijíma utrpenie, boli naplnení
hrdosťou a odvahou. V aktách lyon
ských kresťanov sa o jej umučení píše:
„Bratia verili, že vo svojej sestre vidia

Krista ukrižovaného pre nich. “ Potom vo väzení, ako neodvolateľný a definitív
ju predhodili šelmám. Tie sa jej však ny záväzok a preto boli prevezení do
nedotkli. Blandina musela na svoj veniec Kartága, kde čakali na smrť. Medzi nimi
víťazstva ešte počkať. Pohanské hry bola aj Perpetua, jediná, milovaná dcéra
pokračovali. Každý deň zomieralo svojich rodičov z miestnej aristokracie.
v aréne mnoho kresťanov. Popravu Bola vydatá za muža z rovnakej spolo
Blandiny a istého mládenca Ponticusa čenskej vrstvy. Navyše bola matkou
nechali na posledný deň hier. Ponticus nedávno narodeného dieťaťa. Ako
však zomrel počas mučenia, a tak tá, šľachtickú dcéru, vychovávali ju vo
ktorú považovali za útlu a najslabšiu, všetkom pohodlí jej postavenia. Odlú
prežila všetkých. Hoci videla smrť čená od svojej rodiny, ktorá nechápala
tolkých svojich bratov a sestier, nezlo jej postoj, v bolestnej túžbe po svojom
miloju to. V deň jej mučeníctva ju najprv dieťati v prvých dňoch väznenia veľmi
tak zbičovali, že ju až zodrali z kože. trpela. Ale už po krátkom čase píše vo
Potom ju pálili ohňom. Nakoniec ju svojom denníku z väzenia, ktorý sa nám
poviazanú v sieti hodili divokému bý zachoval: „Väzenie sa mi stalo prepy
kovi. Ten ju nabral na rohy a vyhodil do chovým sídlom, v ktorom sa cítim
vzduchu. Keď takmer polomŕtva do lepšie, než kdekoľvek inde. “ Po krste si
padla na zem, pozdvihla sa a začala sa poznačila: „Duch Svätý ma nadchol,
modliť. Natoju kati hnedzabili. Dokon aby som si od svätej vody krstu nežia
ca aj pohania zložili hold tejto muče dala inú milosť, len silu, aby telo
nícke: „Ešte nikdy sme nevideli, aby vydržalo. “Rodičia ju vo väzení navšte
vovali a priniesli jej tam aj dieťa, aby ho
nejaká žena tolko vytrpela.“
mohla dojčiť. Vtedy ju otec viackrát
Keďduch víťazí nad telom___________ prosil, aby myslela na rodinu, na neho,
Perpetua. O necelých tridsať rokov ale najmä na svoju dcérku. Perpetua si
neskôr začalo prenasledovanie v sever vtedy poznamenala: „ Vo svojej láske ma
nej Afrike. V Tuburgu neďaleko Kartága otec chce odviesť od viery. “Ale mladá
zatkli skupinu kresťanov. Mnohí z nich kresťanka zostala neoblomná. V de
boli ešte len katechumenmi. Krst prijali nníku čítame o väzení, výsluchoch, ale

aj o bojoch s m ilovanou rodinou.
K týmto poznámkam dopísala iná ruka
opis jej mučeníckej smrti: „Keď ich
priviedli do arény, boli ako premenení.
Ich tváre boli prekrásne. Perpetua, idúc
pevným krokom, uzatvárala sprievod
ako vznešená Kristova dáma, ako
milovaná Božia dcéra. “ Pri mučení
upadla do extázy, takže sa zdalo, že
vôbec necíti bolesť a plná radosti
spievala. Svojim bratom a sestrám
adresovala tieto slová: „Buďte pevní vo
viere, navzájom sa rrdlujte a na našom
mučení sa nepohoršite!“ Je] pamäti sa
čítali vo všetkých afrických spolo
čenstvách, ba v celej cirkvi. Tieto zápisky
veriacich neľakali, naopak, napĺňali ich
hrdosťou a túžbou nasledovať ju.
Ak by sme sa teraz týchto všetkých
opýtali: Kde ste vy, lúdia z mäsa a krvi,
ľudia s normálnymi túžbami i prob
lémami života, brali silu k hrdinstvu
posväcovať sa a milovať? Z poznámok
a svedectiev, ktoré sa nám zachovali
poznáme odpoveď: „Dostali sme ju vo
vodách krstu od ukrižovaného a zmŕt
vychvstalého Krista!“
Alfréd Cholewinski, S.J.
preložil Peter Rusnák
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Bál si sa? - „Nie,
veď som sa prežehnal!”
Rozhovor s dcérou gréckokatolíckeho kňaza
ThDr. Jána Murína PhDr. Vierou Michalkovou
Čo Vás v posledných dňoch
priviedlo na návštevu východného
Slovenska?
N a východné Slovensko p ric h á 
dzam so štábom Slovenskej tele
vízie, keďže sa tu pri príležitosti
nedožitých 90. rokov m ôjho otca
ThD r. Já n a M u rín a n a tá č a m ed ai
ló n o je h o ž iv o te a to v cykle
„ K ň a z s k é o s o b n o s ti - D e jin y
kresťanstva

a p o h o s tin n í ľ u d ia “ .
D á sa povedať, že m á 
lo k to zo z a m e s tn a n 
cov S lovenskej te le 
vízie vedel niečo bliž
šie o našej cirkvi. Ale
po tom to n atáčan í im
už iste pojem grécko
katolík niečo napovie.

Rodičia iste spo
m ínali na tento kút
M ôžete v krátkosti predstaviť Slovenska. Ktoré spo
m ienky sa Vám v y 
tento dokument?
Ako som už spom enula, m edai norili v pam äti počas
lón vychádza pri príležitosti život tejto návštevy?
ného jubilea m ôjho otca a m á byť
vyjadrením úprimnej vďaky skrom 
ném u a p ritom nevšedném u č lo 
veku, akým môj otec bol. N apriek
ťažkému osudu, ktorý m u po dlhé
roky neum ožňoval pôsobiť v p re
durčenom diele, vyoral hlbokú bráz
du v náboženskom živote Grécko
k ato líck ej cirkvi. R e ž isé r J u ra j
Galvánek sa podujal tú to skutoč
nosť zachytiť v historickom priereze.

Prečo ste sa rozhodli spolu
pracovať pri natáčaní?
Pretože išlo o m ne blízkeho člo
veka, redakcia D uchovného života
mi dala ponuku na vypracovanie
stavby relácie a celého sc en á ra .
Prijala som to.

Ako Vásprijímah naši veriaci?
N a túto otázku sa nedá o d p o 
vedať in á č , ib a slo v a m i c e lé h o
filmového štábu a to: „že grécko
katolíci sú nesm ierne milí, príjem ní
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Áno, celé moje det
stv o b o lo d u c h o v n e
spojené s východným
S lo v e n sk o m , ta k ž e
v našich detských pred
stavách mi splývalo so
„zasľúbenou ze m o u “,
d o k to re j n e m ô ž e m
vstúpiť. Ja osobne som
však po prvý raz prišla
d o K o šíc až v ro k u
1968, pri obnove našej
cirkvi. A p rá v e tie to
spomienky mi súčasné
nakrúcanie aj oživilo.

Otec Vám iste vysvetlil to, že
nemôžete žiť vo svojej otčine...
Á no, náš otec pokladal za dôle
žité, aby sme my, jeho deti ro zu 
m eli dô v o d o m , pre ktoré n e m ô 
žem e žiť vo svojej vlasti. Aby sme
to ako deti ľahšie pochopili, p o 
m áhal si poukázaním na životy sv.
Cyrila a M etoda, pretože bol ich

veľkým ctiteľom. Č asto nám hovo
ril o to m , že m is io n á r s k a sila
n a š ic h a p o š to lo v sa p re ja v ila
práve v to m , že my, gréckokato
lícka cirkev, ako ich priam i dediči,
sme nasledovali ich príklad. Mali
sm e p o d o b n ý o s u d ako oni. Aj
solúnski b ra tia sa m ali verejne
vyznať zo svojho stanoviska k jed-

sk u to č n e k ň a z stv o o tc a a d e d a
d o m in a n tn ý m fa k to ro m c h o d u
ro d in y . M o d litb a , p r á c a a ž ité
kresťanstvo ch arakterizovali celý
ž iv o tn ý p o s to j n a š ic h ro d ič o v .
Bolo pre n ás sam ozrejm osťou, že
sm e n a náb o žen sk o m živote m ali
svoju účasť. S p o lo č n á m o d litb a
sv. ru žen ca b o la pre nás d e n n o u
ä Ako ste vnímali toto p o sta  skutočnosťou. N ed á sa zabudnúť
venie svojej rodiny? A ký to malo na ro zb o ry S vätého písm a, ktoré
n á š o te c p re n á s d e n n e ro b il.
vplyvná Váš život a vieru?
Vedela som, že nikde na verej N eťažilo sa m u nájsť si čas pre
nosti nesmiem spomenúť, že môj n a š u d u c h o v n ú fo rm á c iu . R o z 
otec a dedo sú kňazm i. Boh sme h o d n e sa d á povedať, že všetci
svedkami toho, že náš otecko mal tra ja sú ro d en ci sm e boli d e te rm i
mnoho ťažkostí vo svojom pracov no v an í príslušnosťou ku kňazskej
nom živote pre svoj n e k o m p ro  rodine. R odičia nás vždy u p o z o r
misný postoj v o tá z k a c h viery. ňovali n a to, že nesm iem e byť pre ThDr. Ján Murín,
Pamätám sa, že sme ako deti vždy dru h ý ch zlým p rík lad o m a nás to otec PhDr. Viery Michalkovej
boli ú častn í k a ž d ú n e d e ľu n a v ie d lo k ú z k o s tliv é m u p ln e n iu
svojich p o v in n o stí v škole i v p r á 
dvoch katolíckych liturgiách a to
N a p riek (ažkém u živ o tu
v oboch obradoch. D o m a v ta j ci. M ň a o so b n e to ovplyvnilo tak,
nosti na našej gréckokatolíckej li že som p reb ra la otcove výchovné rodičov ste istotne prežili nejaké
turgii v kruhu rodiny a v rím sko prvky a a p lik o v a la so m ich pri radostné chvíle...
S a m o zre jm e . D ieťa si n e u v e 
katolíckom kostole n a latinskej výchove n ašich tro c h detí.
d o m u je ťarchu ž iv o ta,
svätej omši.
lebo tá nespočíva na jeho
Keď sa ho známi pýtali,
p le c ia c h . V še tci tr a ja
prečo je to potrebné, otec
M ik u lá š K a sa rd a
m ám e krásne spomienky
ko povedal: „Nikto nevie,
na naše detstvo. Veď sme
že sme už na jednej liturgii
boli p red sa p o d o c h ra 
boli/ A ako kresťania sme
nou rodičov a ich dôvera
však povinní verejne sved
A
k
o
b
y
tíš
il
bú
rk
u
,
k
to
r
á
z
m
e
tie
v Božiu prozreteľnosť sa
čiť o svojej viere a niesť
k o ru n y líp i sťažne, z a k o tv u je loď:
p r e n á š a la n a n á s n a 
i ťažkosti, ktoré z vyzna
toľko, že som v detstve
nia viery vyplynú. Tento
a B oha chváľte v reči, k to r e j ro zu m iete.
n ik d y n e c ítila s tr a c h
vplyv otca na našu vieru
A zobuď te sa. Ide o ž iv o t.
z b u d ú c n o s ti. V ýrok,
bol pre nás, je h o d e ti,
ktorý povedal náš brat vo
rozhodujúci. Vždy sme sa
A n a jv ia c b itá v y d r ž a la n a jvia c.
svojich desiatich rokoch,
snažili byť verní „dedič
Len z á s ta v u je j s tr h li p o h a n i.
keď n a otázku matky, či
stvu otcov“ a viesť k tom u
A le loď s tá la . Jej b isk u p i c h v á lia
sa n eb ál za tm y v lese,
i naše deti.
povedal: „Nie, veď som
v te m n icia ch Pána. A j on v y h n a n ý
sa p r e ž e h n a l! “ sa stal
ä Čo Vám zanechal
v
našej rodine symbolom
otec pre život?
do diaľok k cu d zím , c u d zie s tá d o p a sie ,
prekonávania strachu.
Istotu, že náš život je
za tia ľ čo d o m a v lci v k o šia ri.
Č ím sm e starší, tým
v Božích rukách.
O chraňuj, Pane, ch ráň d e d ičstv o naše,
viac na nás útočí strach
d a j ešte n oh ám vstú p iť do ja r i.
v rôznych formách. Pros
>& Kňazstvo je celo
trie d o k n a je h o p rek o 
životný údel nielen pre
n a n ie je však stále ten
jednotlivca, ale i celú ro
A p r e š la noc. A vid el, v id e l on,
dinu. Ako ovplyvnilo Vás
istý. Dôvera v Božiu všeako sa opäť ch rá m y o tc o v p ln ia .
mohúcnosť.
osobne?
N a ru k y J e žiša v za l. A k o S im eon .
Ako som už s p o m e 
A o d išiel. Za b r a tm i zo S olú n a.
R o zh o v o r pripravil:
nula, v našej rodine bolo
Juraj G radoš
note kresťanov, ku hlave katolíckej
cirkvi a k príslušnosti k všeobecnej
apoštolskej cirkvi. Práve pre nasle
dovanie príkladu n a šic h vierozvestcov boli naši gréckokatolícki
biskupi umučení, kňazi uväznení
a ľud bez m ožnosti posilňovať sa
sviatosťami.

ThDr. Ján M urín
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O TICHU
Keď abba Arsenios prešiel z paláca k pus
tovníckemu životu, modlil sa a počul hlas, ktorý
mu hovoril: ,Arsenios, utekaj preč, buď ticho
a stále sa modli, lebo to sú zdroje bezhriešnosti.“
Abba Nilos povedal: „Šípy nepriateľa
nemôžu zasiahnuť toho, kto miluje ticho, ale ten,
kto sa pohybuje v dave, bude často zranený.“
Teofil, v blahej pamäti alexandrijský biskup,
navštívil skít. Bratia, ktorí sa zišli, požiadali abbu
Pamba: „Povedz slovo-dve biskupovi, nech sa
poučí jeho duša na tomto mieste.“ Starec
odvetil: ,Ak sa nepoučil mojím mlčaním, nie je
nádej, aby sa poučil mojimi slovami.“
Hovorilo sa, že keď abba Ammon šiel do
chrámu, nedovoľoval svojmu žiakovi kráčať
vedľa seba, ale len v určitej vzdialenosti. Ak sa
ho žiak prišiel opýtať na jeho myšlienky, vzdialil
sa hneď, ako mu dal odpoveď, a hovoril: „Je to
zo strachu, že po poučných slovách by sa
prešlo na rozhovor o nepodstatnom, preto ťa
nenechávam pri sebe.“

O KRÁĽOVSTVE VO VNÚTRI
Istý brat povedal abbovi Teodorovi: „Chcem
splniť prikázania.“ Starec mu povedal to, čo
mu hovoril abba Theonas: „Chcem naplniť
svojho ducha Bohom.“
Niekoľkí bratia jedného dňa prišli vyskúšať
abbu Jána, či si nechá rozptýliť myšlienky
a nezačne hovoriť o svetských veciach. Povedali
mu: „Ďakujeme Bohu za to, že tohto roku bolo
dosť dažďa a palmy mohli nasávať vlahu, ich
konáre narástli a bratia našli prácu pre svoje
ruky.“ Abba Ján im povedal: „Tak to je, keď
Svätý Duch zostupuje do sŕdc ľudí, sú obno
vení a vyháňajú lístie v Božej bázni.“
Abba Izidor šiel jedného dňa navštíviť abbu
Teofila, arcibiskupa Alexandrie. Keď sa vrátil
do skítu, bratia sa ho pýtali: „Čo je nové
v meste?“ Ale on im povedal: „Veru, bratia,
nevidel som žiadnu tvár okrem tváre arci
biskupa.“ Keď to počuli, naľakali sa a povedali
mu: „Abba, vari sa tam stalo nešťastie?“ On
povedal: „Nie celkom. Len myšlienka pozrieť
sa na niekoho nezvíťazila nado mnou.“ Pri tých
slovách boli naplnení obdivom a boli povzbu
dení vo svojom úmysle chrániť si oči od
každého rozptyľovania.

-int-
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Veľmi vzácna a bohatá osobnosť
obdarená množstvom darov od nebes
kého Otca. Študenti ho medzi sebou
volali Mojžiš. Nemal sa tým / nížiť
významjeho osobnosti, práve naopak.
Svojou zbožnosťou a múdrosťou
pripomínal starozákonného Mojžiša.
Pôsobil na Prešovskej univerzite,
pracoval i na iných školách, bolo
možné ho stretnúť v katedrále, ale i na
Spišskej Kapitule. Všetkých, s ktorými
sa stretol, niečím obdaroval, úsme
vom, radou, novým poznaním, lás
kavým slovom. To bol ThLic. Jiŕí
Novotný, SJ. Pán ho povolal 15. 2.
2002 na Velehrade. Po dlhšej chorobe
zomrel vo veku 81 rokov. Rozlúčka
s o. Jiŕím Novotným sa uskutočnila
v bazilike na Velehrade, 23. 2. a 25.2.
2002 boli pohrebné obrady v Brne
v jezuitskom chráme. Panychídu
z pražského exarchátu kňazmi slúžil
bmenskýdekano. Jozef Blaščák. Otec
Jiŕí Novotný bol pochovaný do krypty
jezuitského chrámu. Pohrebných
obradov sa zúčastnili i sestry baziliánky s bývalou provinciálnou
s. Nikolajou Mydlíkovou.
Otec Jin Novotný bol vysvätený za
kňaza 22.3.1951 v Ríme ako absolvent
Russica. Tu sa pripravoval na misie do
Ruska. Pôsobil v rôznych kútoch sveta
- Rím, Bejrút, Libanon, Montreal. Po
viac ako 40 rokoch sa vrátil do vlasti,
pretože bol presvedčený, že je tu veľa
práce vo vinici Pánovej a on musí tiež
priložiť svoju ruku k dielu. Prednášal na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
UPJŠ v Prešove - odbor Biblické
štúdium Starého zákona, Biblická
archeológia, klasické jazyky, staroslo
viensky jazyk, gréčtinu, hebrejčinu, ale
i súčasné jazyky - angličtinu, nemčinu.
Hovoril veľmi dobre po rusky, špa
nielsky, francúzsky. Vo Svätej zemi si
osvojil i arabský jazyk. Vyučoval na
Spiši v inštitúte Teologickej fakulty
Komenského v Bratislave a tiež na
Cyrilometodejskej teologickej fakulte
Univerzity Palackého v Olomouci. Bez
ohlädu na svoj vek a zdravotné prob
lémy pravidelne cestoval z Prešova do
Brna, aby vjezuitskom chráme slúžil
starosloviensku liturgiu pre cyrilome-

v

todejské Spoločenstvo sv. Gorazda. Tiež
tu realizoval cyklus prednášok o vý
chodnej spiritualite. Okrem iného je
i autorom štúdie Bažil Velkýajeho doba.
Mala som tú príležitosť osobne sa
stretnúť s otcom Jiŕítn a stráviť v jeho
vzácnej spoločnosti niekoľko nezabudnutelných okamihov. Bol taký láskavý
a poskytol mi rozhovor pre časopis
Slovo. Jeho celkový zjav pôsobil veľmi
dôstojne, vzbudzoval úctu a vážnosť. Pri
prvom stretnutí to na mňa zapôsobilo
tak silno, že som na chvíľu ostala
zarazená a pochybovala som o tom, či
sa môžem vôbec priblížiť k tomuto
výnimočnému človeku. Jeho priamy,
úprimný pohľad a úsmev na tvári
hovorili o tom, že má srdce otvorené pre
každého. Bolo radosť počúvať jeho
myšlienky, jeho názory, skúsenosti, ktoré
nadobudol na svojich cestách. Po mojich
počiatočných rozpakoch som zistila, že
máme mnoho spoločného, okrem viery
v nášho Spasiteľa, lásku k staroslo
vienskemu obradu, skúsenosti z práce
vysokoškolského pedagóga. Aj napriek
tomu, že naši študenti študovali iné
odbory, prežívali sme podobné starosti
a problémy. Domnievam sa, že toto bolo
veľké umenie a čaro jeho osobnosti,
dokázal s ľudmi jednať tak, aby hľadali
to, čo je pre nich spoločné. Spájala nás i
láska k českémujazyku, ktorý sa stal pre
mnohé kňazské rodiny v 50. rokoch
druhým materinským jazykom.
Čo ma najviac fascinovalo na tomto
nevšednom človeku? Bola to láska ku
slobode a pravde. Bol ozaj slobodným
človekom a bol sám sebou bez akej
koľvek pretvárky, človek čistého srdca,
pravdivý v slovách i skutkoch. Od toho
sa odvíjala radosť zo života, radosť zo
všetkého čo mu Pán dal. Navonok
vyzerajúca bezstarostnosť, ktorá ply
nula z oddanosti Bohu. Zaujímalo ma,

ako sa človek môže dopracovať ku slobod
nému životu. Otec Jiŕí Novotný mi vysvet
ľoval, že je to veľmi „jednoduché“. Jeho
cesta k slobodnému životu viedla cez
kláštorné spoločenstvo. S úsmevom a s ľah
kosťou samozrejmých faktov hovoril, že
toto je tá najlepšia cesta.
Tak sa mohol voľne, slobodne pohy
bovaťpo celom svete a v plnej miere rozvíjať
všetky svoje talenty, ktoré mu Pán zveril.
Jehovzťahk Bohu a k východnej spiritualite
boli podľa mojej subjektívnej skúsenosti
základné pilierejeho človečenstva. Od toho
sa potom odvíjali všetky súvislosti - jeho
láskak ľudom, k poznaniu, ochota pracovať
kdekoľvek kde ho Pán práve poslal.

Na fakulte v Prešove bol považovaný za
najprísnejšieho pedagóga. Keď som sa ho
na to pýtala, či to vie, usmial sa a povedal:
„Budúci kňazi musia byť na vysokej úrovni
vzdelanosti. Nesiem zodpovednosť za
predmety, ktoré tu učím. I ja svojou prácou
prispievam k úrovni fakulty. Viete, ja
neevidujem, kolkokrátbol u mňa študent na
skúške, či je to prvý opravný termín či tretí
alebo piaty, hoci viem, že nejaké predpisy
v tomto smere existujú. Aby študent u mňa
urobil skúšku, musí vedieť, to je podstatné
a rozhodujúce.“ Preto niektorí bývalí
študenti museli viackrát absolvovať skúšku
u otca Jinho, abyju konečne mali zapísanú
v indexe. Verím, že mu to nik nezazlieval.
Študenti veľmi rýchlo zistia, či učiteľ berie

svoju prácu vážne a zodpovedne, alebo
zostáva iba na povrchu. Otec Novotný bol
vzorným vysokoškolským učiteľom, bol
z tých ktorí tak veľmi chýbajú na súčasných
univerzitách na Slovensku.
Otec Jirí Novotný dostal veľa talentov,
bol bohatým človekom, preto i on sa snažil
dať lúdôm okolo seba čo najviac. Celým
svojím životom slúžil Bohu, za to všetko mu
patrí úcta, obdiv a vďaka. Vičnaja mu
pamjať!
Mária Pešeková
V článku boli použité informácie
z časopisu Jediným serdcem 12/1, leden únor 2002, Praha.

N aši novokňazí
Prešovská eparchia

Mgr. Peter Iľko
nar 2 3.2.1 97 8 vo Vra
nove n. T., Diakonát:
1.6.2002, Vysviacka:
7.6.2002 v Prešove
Primície: 23. 6. 2002
v Sečovskej Polianke

Mgr. Peter Jakub

Mgr. Stanislav Jalčák

Mgr. Peter Malcovský

Mgr. Peter Rusnák

nar. 1 1 .1 1 .1 9 7 5 v Mi
chalovciach, Diakonát:
1 .6 .2 0 0 2 , Vysviacka:
7 .6 .2 0 0 2 v Prešove
Primície: 16. 6. 2 0 0 2
v Humennom

nar. 13. 9 .1 9 7 7 v Hu
m e n n o m , D ia ko n át:
1 .6 .2 0 0 2 , Vysviacka:
7 .6 .2 0 0 2 v Prešove
Primície: 23. 6. 2 0 0 2
v Humennom

nar. 2 6 .1 .1 9 7 8 v Pre
šove, D iakonát: 1 .6 .
2 00 2, Vysviacka: 7.6.
200 2 v Prešove
Primície: 16. 6. 2 0 0 2
v Drienici

nar. 25. 8. 1 97 6 v Le
vo či, D ia ko n át: 1 .6 .
2 0 0 2 , Vysviacka: 7.6.
2 0 0 2 v Prešove
Primície: 16. 6. 2 0 0 2
v Nižných Repašoch

Košický apoštolský
exarchát

Mgr. Ján Čupalka
nar. 22. 4 .1 9 7 8 v Trebišove,
Diakonát:
4.5.2002 v Klokočové,
Vysviacka: 8 .6 .2 0 0 2
v Košiciach
Prim ície: 6 .7 .2 0 0 2
v Dvoriankach

Mgr. Martin Kropuch

Mgr. Róbert Jáger

nar. 3 0 .1 .1 9 7 5 v Krá
ľovskom Chlmci, Dia
konát: 1 .9 .2 0 0 1 v Klo
kočové, V y s v ia c k a :
8.6 .20 02 v Košiciach
Prim ície: 1 6 .6 .2 0 0 2
v Pribeníku

nar. 2 4 .9 .1 9 7 3 v Krá
ľovskom Chlmci, Dia
konát: 4 .5 .2 0 0 2 v Klo
k o č o v é , V y s v ia c k a :
8 .6 .2 0 0 2 v Košiciach
Prim ície: 7 . 7. 2 0 0 2
v Matbvských Vojkovciach

Mládežnícky odpust v Klokočové
S mesiacom májom prichádza už tradične obno
venie mariánskej úcty v našich farnostiach. Vydareným
celoexarchátnym duchovným podujatím na začiatku
to hto m es iac a bolo slávenie Fatim skej soboty
v pútnickom Klokočové. Na prvú májovú sobotu sa zišli
veriaci, najmä mladí na slávenie mládežníckeho odpustu
v rámci celého exarchátu. Súkromná modlitba a sviatosť
zmierenia pripravili prítomných na slávenie archijerejskej
sv. liturgie, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur,
Spoluslúžil protosynkel o. Vladim ír Tomko, viceprovinciál o. Jozef Jurčenko, CSsR, a niekolko desiatok
kňazov, najmä z trebišovského protopresbyterátu. Spev
viedol Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.
Osobitosťou slávenia bola aj diakonská vysviacka
Róberta Jágera a Jána Čupalku.
Nakoniec vladyka Milan posvätil a odovzdal nábederníky trom kňazom - predsedom komisií pôsobiacich
v apoštolskom exarcháte.
Vďaka Bohu za každú mladú dušu, ktorá v tento
krásny deň oslavovala Pána.
Michal Hospodár
____________________ c l / i m Q ____ j m n / o n n o

»__ L Z .

Ako kedysi prorok Eliáš v čase sucha
priviedol na zem úrodný dážď (porovnaj
1 Krľ 18), tak prepodobný Bessarión
urobil rovnakú vec hneďniekolkokrát, keď
zem trpela kritickým nedostatkom vlahy.
Ako kedysi prorok Elizeus rozdelil
Eliášovým plášťom rieku Jordán a pre
šiel cez ňu (porovnaj 2 Krľ 2, 13-14),
Bessarión sa narodil začiatkom 5. na sladkú, aby sa z nej Izraeliti mohli tak si prepodobný Bessarión svojou
storočia v Egypte, kde strávil takmer celý napiť (porovnaj Ex 15, 22-27), tak m odlitbou urobil suchú cestu cez
svoj pozemský život. Od detstva mal prepodobný Bessarión m odlitbou egyptskú rieku Níl, keď sa potreboval
blízky vzťah k Bohu, preto intenzívne a znamením kríža premenil morskú dostať na druhú stranu.
ochraňoval pred poškvrne
Raz priviedli do chrámu
ním belosť krstného rúcha
človeka posadnutého ne
svojej duše.
čistým duchom a konali nad
Ako dospelý muž sa Be
ním exorcizmus, no bez
ssarión vybral na svätú púť
výsledne. Vtedy niektorí
do Jeruzalema, kde sa stre
skonštatovali: „Tohto zlého
tol s prepodobným Geducha dokáže vyhnať jedine
rasimom od Jordána (písali
otec Bessarión. Ak ho však
sme o ňom v čísle 3/2002
začneme o to prosiť, zo
nášho časopisu) a s mno
skromnosti sem nebude
hými ďalšími nábožnými
chcieť prísť. Urobme to
mužmi, ktorí tam zápasili
takto: Otec Bessarión pri
o kresťanské čnosti. Veľa sa
chádza do chrámu vždy
s nimi rozprával a načerpal
prvý. Tentoraz ho však pred
behneme a posadíme na
u nich mnoho dobra pre
jeho miesto tohto posad
svoju dušu. Po návrate do
nutého človeka. Ked otec
mov si našiel duchovného
Bessarión vstúpi, povieme
otca v osobe prepodobného
mu: «Zobuď spiaceho, lebo
Izidora Peluzijského (litur
sedí na tvojom mieste!»“
gická pamiatka 4. februára)
Ako sa dohovorili, tak uro
a často k nemu prichádzal
bili, no otec Bessarión toho
po radu. Po zrelej úvahe sa
človeka neodohnal. Nechal
napokon rozhodol rozdať
ho sedieť a postavil sa vedľa
chudobným ľudom a via
neho. Keď sa však začali
cerým monastierom svoj
bohoslužby, klerici povedali
majetok a stať sa mníchom.
starcovi: „Otče, zobuď spia
Odišiel do púšte na vzdia
ceho!“ Bessarión pristúpil
lené miesto a žil tam v úpl
k tomu človeku, dotkol sa ho
nom mlčaní.
a povedal: „Vstaň a odíď
Vďaka svojim mnohora
odtiaľto!“ V tej chvíli nečistý
kým námahám a umŕtvoduch odišiel a uzdravený
vaniu telesnosti prísnymi
pôstmi sa Bessarión pripodobnil nebes vodu na sladkú, aby si ňou jeho učeník človek začal zvelebovať Boha za dobro
kým beztelesným silám. Často nejedol Dula mohol utíšiť veľký smäd. Keď si denie, ktorého sa mu dostalo.
Otec Bessarión sa dožil vysokého
vôbec nič celý týždeň, ba niekedy dokon však Dula zobral trochu z tejto vody so
ca celých štyridsať dní, keď stál pri sebou do zásoby, Bessarión mu s výčit veku a potom odišiel v pokoji do večnej
modlitbe uprostred tŕnia so zdvihnutými kou povedal: „Boh, ktorý je prítomný na blaženosti. V deň jeho liturgickej
rukami; vtedy sa s nikým nerozprával, tomto mieste, je prítomný všade. Ako pamiatky sa k nemu obráťme v mod
vôbec nespal a nepomyslel na nič tu, tak aj na inom mieste môže dať litbe, napríklad jeho kondakom 2. hlasu:
„Nasledoval si najvyššie mocnosti,
pozemské. Za tieto námahy ho sám Boh smädnému chutnú vodu.“
Ako kedysi Jozue, Nunov syn, zadržal prepodobný, a viedol si život na spôsob
uznal za hodného veľkej milosti - daru
konať zázraky. Vďaka tomu ho nazý pohyb Slnka, keď bojoval s Amorejcami vtákov. Zabúdal si na dočasné veci
vame Divotvorcom, ktorého môžeme (porovnaj Joz 10, 11—15), tak prepo a neprestajná túžba ťa priťahovala
porovnávať s takými mužmi, akými boli dobný Bessarión svojou modlitbou spô k nebeským dobrodeniam Krista Králá,
svätí starozákonní proroci Mojžiš, sobil, že tam, kde práve bol, sa nezot- až kým si ho nedosiahol, Bessarión.
melo, až kým nedošiel k duchovnému Neprestajne pros za nás všetkých.“
Jozue, Eliáš a Elizeus.
Ako kedysi Mojžiš premenil drevom, otcovi, ku ktorému sa plánoval dostať.
Marcel Gajdoš
ktoré mu Boh ukázal, horkú vodu v púšti

Náš prepodobný otec
Bessarión Divotvorca (óh
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Vychovávame svoje deti
naozaj kresťansky?
je to vlastne výchova k slušnosti. Áno,
aj. Ale ak by kresťanská výchova bola
iba výchovou k slušnosti, potom by sme
mohli povedať, že aj ateisti vychovávajú
deti kresťansky. Lebo aj oni chcú
vychovať slušných ľudí. Sme v pokušení
myslieť si aj v dospelosti, že stačí byť
čestným človekom. Nie je to celkom tak.
„Bez viery je totiž nemožné páčií sa
Bohu“(Hebr 11,6). Kresťanská výchova
je viac ako výchova k slušnosti. Je to
uvádzanie detí do vieiy. Je to odovzda
nie živého Krista do života detí. Toto je
naša prvoradá úloha - ohlasovať deťom
radostnú zvesť, živú vieru. Toto sa nám
rodičom môže podariť jedine vtedy, keď
najprv my prejdeme osobnou konver
ziou, obrátením. Určitým paradoxom je
to, že práve o mladých rodičoch, ktorí
sú postavení pred úlohu vychovávať
deti, často možno konštatovať: mladosť
- pochabosť. Akési vnútorné obrátenie
k duchovným hodnotám vnímame skôr
u starších ľudí. Nie je to však pravidlo.
Keby som bol na začiatku mojej
Mnohí rodičia, keď už majú odrastené
kňazskej a rodičovskej služby, asi by
deti, povedia: „Keby sa teraz mohol
som vám v tomto príspevku ponúkol
vrátiť čas, už by sme vedeli, na čo klásť
veľa teórie, citoval by som rady vynika
vo výchove dôraz, už by sme sa vedeli
júcich odborníkov ako vychovávať deti.
vyvarovať chýb, ktoré sme z mladíckej
Ale kedže nám Pán požehnal štyri deti
nerozvážnosti urobili...“ Ale čas sa
a ja som ako otec a kňaz dennodenne
nevráti. Ak, tak len vo vzťahu k vnú
postavený do konkrétnych situácií,
čatám, ale tie už majú svojich rodičov.
v ktorých je treba vychovávať, a v kto
Šťastné je dieťa, ktorého rodičia sú ako
rých možno nie vždy obstojím, nebu
apoštoli, ktorým keď prikázali, že nesmú
dem veľmi teoretizovať. Vidím, že nie je
hovoriť ani učiť v Ježišovom mene,
také ľahké vychovávať deti a preto sa
odpovedali: „Posúďte, čije správne pred
budem s vami skôr deliť o každodennú
skúsenosť, ktorá je skúsenosťou aj
Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
mnohých z vás. Nechcem však obísť
lebo m y nemôžeme nehovoriť o tom, čo
podstatné skutočnosti, ktoré nám
sme videli a počuli“ (Sk 4, 19-20). Aj
k otázke výchovy hovorí Cirkev, lebo
nám chce dnešný svet mnohorakými
v nej je Duch a život.
prostriedkami znemožniť hovoriť a učiť
„Kresťanská rodina zjavuje a usku
naše deti v Ježišovom mene. Ak sme sa
točňuje cirkevné spoločenstvo, preto ju
však my rodičia vo svojom živote stretli
možno a treba nazývať «domácou cir
so živým Ježišom Kristom, ak ho my
kvou»“ (Apoštolská exhortácia Jána
vidíme a počujeme vo svojom živote,
Pavla II. o úlohách kresťanskej rodiny
nikto a nič nám nezabráni a ani ne
v dnešnom svete Familiaris consortio čí.
obm edzí ohlasovanie viery našim
Čo je kresťanská výchova?__________ deťom. Toto je vo vzťahu k našim deťom
21, ďalej FC).
„V tejto akoby domácej cirkvi rodičia Často nechápeme, čo je v skutočnosti najdôležitejšie, lebo „viera je z hlásania
nech sú slovom a príkladom prvými kresťanská výchova. Mnohí si myslia, že a hlásanie skrze Kristovo slovo“ (Rim
hlásateľmi viery pre svoje
deti a nech napomáhajú
povolaniu vlastnému pre
každé z nich, a s osobit
nou starostlivosťou du
chovné povolanie“ (Viero
učná konštitúcia II. Vat.
koncilu o Cirkvi Lumen
gentiumčl. 11).
Veľakrát sme v poku
šení myslieť si, že naše deti
patria iba nám , že sú
naším bezvýhradným ma
jetkom , priam naším
vlastníctvom. Nie je to
pravda. Každý patrí Bo
hu. A Boh nám deti zveril'
aby sme ich k nemu pri
viedli, aby raz mohli krá
čať sam ostatne cestou,
ktorou je Kristus. Boh
nám zveruje deti iba na
pár rokov. Ak dovolíte,
budem rátať podľa seba. Osemnásť
rokov som bol s rodičmi doma. To bol
ten čas, ktorý mojim rodičom Boh
doprial, aby mi odovzdali vieru ako
svetlo pre život. Čo by za ten čas
prípadne nestihli, už nikdy nestihnú.
Ako osemnásťročný som odišiel do
kňazského seminára, odkiaľ som chodil
domov už len na Vianoce a letné prázd
niny. Potom som prijal kňazskú vys
viacku a začal pôsobiť vo íamosti. Keď
to prenesiem na moju terajšiu situáciu
vo vzťahu k mojim deťom a uvedomím
si, že moje prvé dieťa už má takmer
dvanásť rokov a keď to vezmem štatis
ticky, mám k dispozícii ešte, alebo už len
šesť rokov...! Je to veľmi vážne. Ak
k tomu pridáme to, čo hovoria odbor
níci, že pre formáciu dieťaťa je dôležité
už to, za akých okolností je počaté,
v akej atmosfére ho nosí matka pod
srdcom, že sú dôležité prvé tri roky atd,
je to skutočne veľmi vážne.
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10,17). Stredobodom kresťanskej vý
chovy nech je Božie slovo. Slovami
Svätého písm a si môžeme položiť
otázku vo vzťahu k našim deťom: ..Ako
uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako
počujú bez kazateľa?“ (Rim 10,14). Ako
môžu naše deti v dnešnom svete uveriť,
ak my, ich rodičia, pre nich nebudeme
prvými hlásateľmi viery, svedkami Ježiša
Krista? Vo vzťahu k výchove detí je
dôležitý už výber manželského partnera.
Lebo ak uvádzanie detí do viery nebude
jednoliatou činnosťou oboch rodičov,
môžu z našich detí vyrásť sekularizovam
ľudia bez viery.
„Vedomie, že Pán /rodičom/ zveril rast
Božieho dieťaťa, Kristovho brata, chrámu
Ducha Svätého a člena Cirkvi, pomôže
kresťanským rodičom v ich úlohe posiľňovaťv dušiach detí dar Božej milosti“ (FC
39). Cirkev chápe „výchovné poslanie
kresťanskej rodiny ako skutočnú službu,
ktorou sa hlása a šíri evanjelium, a tak sa
sám rodinný život stáva cestou viery
a určitým spôsobom aj úvodom do kres
ťanského života a školou nasledovania
Krista.“ Ako napísal Pavol VI.: „V rodine,
ktorá si je vedomá tejto úlohy, všetky jej
zložky ohlasujú evanjelium a súčasne
všetkým sa ono ohlasuje.“ Na základe
výchovnej služby rodičia sú svedectvom
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svojho vlastného života a pre svoje deti veľmi dobré, keď sú rodičia a deti spolu
prvými hlásateľmi evanjelia. Okrem toho, na tej istej sv. liturgii. Aby rodičia naozaj
ak sa s deťmi modlia, čítajú s nimi Božie mohli evanjelizovať svoje deti, najprv
slovo a postupným zasväcovaním do sami musia nájsť zaľúbenie v Božom
kresťanstva ich uvádzajú do tajomstva Kris slove. „Kresťanská rodina stáva sa
tovho tela, eucharistického i cirkevného, spoločenstvom hlásajúcim evanjelium
stávajú sa v plnom zmysle rodičmi, ktorí v takej miere, v akej sama prijíma
plodia nielen telesný život, ale aj ten, ktorý evanjelium a dozrieva vo viere“ (FC 52).
obnovou skrze Ducha pramení z Kristovho
Spoiočná rodinná modlitba_________
kríža a zmŕtvychvstania“ (FC 39).
Moje deti majú najradšej, ked im M atka Tereza z Kalkaty povedala:
večer voľne prerozprávam biblické „Rodina, ktorá sa spoločne modlí, aj
udalosti. Treba však dbať na to, aby sa spoločne vydrží, lebo spoločná modlitba
to nestotožnilo s rozprávkou. Je pot nás učí navzájom sa milovať.“ Životný
rebné od prvej chvíle učiť deti jasne zhon nás oberá o spoločnú modlitbu.
rozlišovať, čo je Božie slovo a čo je Je potrebné brániť sa tomuto trendu.
rozprávka, ktorú, mimochodom, je tiež Tak ako vidíme osobnú, spoločnú
treba deťom často porozprávať. To, a liturgickú modlitbu u Ježiša Krista, tak
s akými myšlienkami deti večer zaspá má mať svoje miesto aj v kresťanskej
vajú, je pre ich formáciu veľmi dôležité. rodine. Každý deň nám ponúka nád
„Služba hlásať evanjelium je vlastnou hernú príležitosť modliť sa spolu s deť
povinnosťou kresťanských rodičov mi. Ak niekedy nemôžu obaja rodičia,
a ničím ju nemožno nahradiť“ (FC 53). aspoň jeden nech si nájde čas. Modlitbu
Vynikajúcou príležitosťou pre biblickú podľa možnosti vedie otec rodiny, ale
katechézu v rodine je napríklad nedeľný niekedy aj matka, ba niekedy ponúknime
obed. Rodičom tu môžu napomôcť túto službu niektorému z detí. Súčasťou
čítania, ktoré boli na nedeľnej liturgii modlitby nech je čítanie Svätého písma.
v chráme a homília kňaza. To na čo A potom môže nasledovať krátke za
v chráme nie je priestor, aby sa deti myslenie nad prečítaným Božím slo
pýtali a dostali odpovede, môže sa vom, napríklad ako sa v tomto slove
uskutočniť doma pri rodinnom stole. Je vidím ja. Modlitba nech je na prvom

mieste prednesená vlastnými slovami.
Učme deti zhovárať sa s Ježišom. Nech
takúto modlitbu deti počujú najprv od
nás rodičov. A potom pozvime dieťa
napríklad takto: „Porozprávaj, čo ste
dnes robili v škôlke.“ Možno dieťa povie
aj niečo, čo nebude správne. Pre rodiča
sa tu ponúka vynikajúca možnosť dať
dieťaťu krátku katechézu. Modlitbu
Otčenáš či Raduj sa, Bohorodička
neučme dieťa ako básničku. Tieto
modlitby sa modlime na konci spoločnej
modlitby. Raz zistíme, že dieťa už
Otčenáš vie. Nebuďme pri modlitbe
násilní. Nekričme na dieťa a sústavne ho
neupozorňujme, napriek tomu, že sa
smeje, alebo pekne nesedí. Nijako
neznepnjemňujme dieťaťu čas modlitby.
Dieťa sa nedokáže správať pri modlitbe
úplne podľa predstáv nás dospelých.
Nechajme dozrieť čas. Už to je dôležité,
že dieťa vníma atmosféru spoločnej
modlitby a jej potrebu aj pre rodičov.
Mnohí rodičia nevodia so sebou
dieťa do chrámu s argumentom, že je
ešte malé. Potom, keď má dieťa deväť
rokov, prichádzajú, lebo sa pripravuje na
prvé sv. prijímanie, ale to je už veľmi
neskoro. Skúsenosť nám dosvedčuje, že
u takéhoto dieťaťa sa už len veľmi ťažko
zakoreňuje potreba chodiť do chrámu.
Niektorí majú obavy, že dieťa bude
v chráme vyrušovať. Hoci aj. Od dieťaťa
nemožno očakávať sebadisciplínu ako
od dospelého človeka. Ale rozhodne
nech dieťa od počiatku chodí s rodičmi
do chrámu. Aj ostatní veriaci nech sa
učia radostnej pokore tešiť sa z detí
v chráme, hoci aj trochu vyrušujú.
Niektorí hovoria, že dieťa tomu zatiaľ
nerozumie. Sv. liturgia je tajomstvo,
ktorému na prvom mieste nie je pot
rebné racionálne rozumieť, ale ho
zakúsiť ako živú skutočnosť.

chce ukradnúť deti. Ak s nimi
nebudeme denne veľa a živo
komunikovať, naozaj nám ich
ukradne. Deti, rovnako ako my
dospelí, sa raz-dva naviažu na
televíziu. Ako ich od nej od
trhnúť? Stačí, keď im ponúknete
svoj čas a seba samých. Ak sa im
ponúknete, že sa s nimi budete
hrať, alebo že s nimi pôjdete von.
Potom môže byť v televízii čo
koľvek, živému a osobnému kon
taktu s vami dá dieťa prednosť.
Verím, že aj vy máte podobnú
skúsenosť. Ak s deťmi veľa komu
nikujeme, vytvára sa medzi nami
a nimi silné puto a prirodzene
rastie naša autorita. Vzájomná
komunikácia medzi deťmi a ro
dičmi nie je len verbálna, ale je
to aj zdieľanie života spolu
s deťmi, aby deti mohli vnímať
naše životné postoje vychá
dzajúce nie z logiky tohto sveta,
ale z Božieho slova, ktoré nám
autenticky predkladá Cirkev. To,
čo nesmú pozerať v televízii deti,
v podstate nesmú pozerať ani
rodičia. Nenechávajme deti nikdy
samy pred televíznou obrazov
kou. Sledujme televízny program spo
ločne, aby sme naň mohli reagovať
a rôzne skutočnosti deťom ozrejmiť vo
svetle viery.
Môj starší syn, piatak, je obdivova
teľom pretekára F1 Michaela Schumachera. Spoločne, ak to čas dovoľuje,
sledujeme Veľké ceny pretekov F l.
V škole na hodine anglického jazyka
dostali za domácu úlohu spracovať
projekt Môj idol alebo Zvieratá v ZOO.
Môj syn sa samozrejme rozhodol urobiť
plagát Schumachera. Vycítil som, že je
to pre mňa vynikajúca príležitosť dať mu
katechézu. „Dominik, Schumacher je
Vzájomná komunikácia_____________ vynikajúci pretekár, je aj sympatický
Od spoločnej modlitby je už len krôčik a usmievavý. Ale to je asi všetko, čo
k tomu, aby sa rodičia s deťmi spolu veľa o ňom vieme. Ale nevieme, ako žije, ako
rozprávali. Je to veľmi dôležité. Nie iba sa vyjadruje, aké je jeho správanie, či je
formálne, aká známka bola v škole, ale veriaci a či vieru praktizuje... Nemyslíš,
treba skutočne spolu komunikovať. Je že je to veľmi riskantné mať taký idol?
to taký paradox, že rodinu dnes o vzá Pouvažuj nad tým.“ A čakal som, čo
jomnú komunikáciu oberajú práve urobí. Večer vidím, že lepí na výkres
spoločenské komunikačné prostriedky, obrázky zvierat. Potešil som sa.
napr. televízia alebo internet. Dnešný
svet mediálnej komunikácie nás vzdia- Voľný čas_________________________
l'uje od komunikácie osobnej a živej. Nie Veľmi dôležité je často s deťmi tráviť
je to však chyba médií, ale naša, že ich voľný čas, ísť s nimi na dovolenku. Vôbec
nevieme správne užívať. Myslím, že aj to nemusí byť zahraničná dovolenka.
vy si uvedomujete, ako nám tento svet Dôležité je byť spolu s deťmi. Medzi

moje najkrajšie spomienky z detstva
patria naše spoločné rodinné dovolenky
pri vode, v lese, pod stanom, púte či
časté nedeľné popoludňajšie výlety do
lesa. Takéto chvíle vnášajú veľa pokoja
do života detí a napomáhajú budovaniu
vzťahov v rodine. Veľmi rýchlo sa môže
čas spoločných dovoleniek premeškať.
Keď deti vyrastú, môže byť už neskoro.
Učme sa vychovávať deti tak, aby Boh
bol pre naše deti najvyššou autoritou. Aby
každý deň a v každej situácii videli, že aj
pre nás, ich rodičov, je Boh najvyššou
autoritou. Že jeho mocné slovo a učenie
Kristovej Cirkvi je pre nás smerodajné. Že
je našou Alfou a Omegou. Vo vedomí tejto
najvyššej autority budujme našu autoritu,
autoritu staiých rodičov, autoritu bis
kupov, kňazov, učiteľov, katechétov
a ďalších. Nikdy nezhoďme autoritu tých,
ktorí ňou pre naše deti majú byť.
Cirkev - mystické telo Ježiša Krista
sa veľmi konkrétne zviditeľňuje práve
v kresťanskej rodine. Preto ju právom
voláme domáca cirkev. Vyprosujme si
milosť, aby sa deťom v našich rodinách
dostávalo naozajstnej kresťanskej
výchovy a tak aby sa naše rodiny stávali
domácimi cirkvami.
Ľubomír Petrík

„Ukážme svetu, že ešte sme tu..."
V dnešnej modernej spoločnosti saVeľkonočnú nedeľu v chrámoch tak veľa,
už len posmešne škeríme a čudujeme, a súčasne sú na Slovensku najčítanejšie
ak sa dozvieme, že mladému človekovi protikresťanské noviny a časopisy. Preto
vybrali životného partnera jeho rodičia. je „na papieri“ naša krajina kresťanská,
Ešte keď nám o tom rozprávajú naše ale vôbec nám neprekáža klaňať sa
babky, chápavo pritakávame a uzná pohanským bohom. Nebolo by lepšie,
vame ťažkosť ich doby. Veď v nedávnej keby sme sa postavili proti svojim
minulosti sa takto mnohokrát riešili rodičom aj v tomto prípade? Všetci sme
ekonomické problémy rodiny.
form álne vstúpili do „m anželstva“
„Babka, milovali ste deda, keď ste si s Kristom, ale aký je to vzťah, ak sme sa
ho brali?“ Pýta sa vnučka svojej babky. pred tým vôbec nepoznali? Žijeme si
„Nemilovala,“ odpovedá babka, „my v takomto manželstve a tvárime sa, že
sme sa brali, lebo to tak chcel môj otec; všetko je v poriadku. Moji rodičia, tí za
A láska, tá prišla potom.“
to nemôžu, oni mi vybrali toho najlep

Až potom, po určitom čase chodenia,
keď sa vytratí prvotné zaľúbenie a otvo
ria sa mi oči, keď zistím, čo to znamená
milovať, vtedy sa treba na chvíľu zastaviť
a rozhodnúť sa pre svojho ŽIVOT
NÉHO PARTNERA. Začať žiť pravé
manželstvo s Kristom.
Toto manželstvo musí priniesť svoje
plody. Budem svedčiť; slovom, ale aj
robiť to, čo hovorím. A moje okolie sa
bude diviť slovám, čo budú vychádzať
z mojich úst a nebudú ma poznávať
(porov. Lk 4, 22). Lebo Láska mení
človeka. Nechaj na seba pôsobiť túto
Lásku. Dovoľ Bohu, aby ťa mohol
milovať. Ako? Buď s Bohom! V tichu,
v Cirkvi, v Božom slove... Lebo kto
hľadá Boha, tomu sa dá nájsť (porov.
Múd 1,2).
Ak nevieš ako začať, hľadaj spolu
s nami, príď na Bystrú!

Bystrá 2002______________________
Bystrá je stretnutie gréckokatolíckej
mládeže, ktoré sa v tomto roku usku
toční už po jedenásty raz. Aj keď toto
stretnutie nie je duchovnou obnovou
v pravom zmysle slova, je určite vynika
júcou príležitosťou na to, aby si mladý
človek našiel priateľov, ktorí sú na tej
istej ceste - ceste k Bohu. Možno práve
Asi všetci mladi ľudia by s takouto šieho partnera. Tak kde je potom ovocie
toto stretnutie bude začiatkom nového
„lásku“ nesúhlasili. Každý z nás si chce môjho vzťahu s Kristom. Veď „každý
vzťahu medzi TEBOU a JEŽIŠOM.
partnera na celý život nájsť podľa strom možno poznať po o vocť (Lk 7,
Svätý otec, v posolstve mládeži pri
vlastnej predstavy, a máme na to aj 44). Prečo sa z môjho vzťahu s Kristom
právo. „Veďžiť s ním budem ja a nie moji nič nerodí? Prečo je moje „manželstvo“ príležitosti XVII. SVETOVÉHO DŇA
bezdetné? Pretože deti sa môžu narodiť MLÁDEŽE 2002, hovorí:
rodičia.“
„Svetový deň mládeže sa stal dôleži
len zo skutočnej lásky a v mojom vzťahu
To, že partnera nevyberajú rodičia,
k Bohu to asi tak nie je. Ak si toho tým momentom vášho života, ako aj
sme akosi všeobecne prijali. Ale asi sme
skutočného Partnera - Krista nenájdem života Cirkvi. Preto Vás pozývam, aby
si neuvedomili, napriek pokroku v tejto
a nerozhodnem sa pre neho sám, vždy ste sa začali pripravovať. Bude to ďalšia
oblasti, že predsa len nám už rodičia
to bude len istý spôsob tradičného príležitosť stretnúť sa s Kristom, svedčiť
jedného partnera vybrali a my sme ho
o jeho prítomnosti v súčasnej spoloč
trpenia Boha v mojom živote.
bez slova prijali. Je ním Ježiš Kristus.
nosti a stať sa budovateľmi „civilizácie
Minule som kdesi čítal: „Stretol si
Nedá sa povedať, že by nám naši
lásky a pravdy.“
rodičia niekedy chceli niečo zlé, ale už Krista? Ak sa tvoj život nezmenil, tak
prečo teraz mlčíme, keď sme tak jasne to nebol Kristus!“
Téma stretnutia mládeže: „ Vy ste soľ
Len láska môže zmeniť človeka. zeme... Vy ste svetlo sveta.“________
vystúpili proti určovaniu manželského
partnera? Prečo súhlasím „žiť“ s cudzou A všetci, ktorí sme boli zaľúbení, to
Toto prirovnanie nám pripomína, že
osobou? Prečo si beriem niekoho, koho dobre vieme. Ale nestačí Krista stretnúť.
prostredníctvom krstu sa celé naše bytie
vôbec nepoznám ? N epoznám , ale Lebo ak som sa s ním naozaj stretol,
zásadne zmenilo, lebo je „ochutené“
mlčím. Mlčím, lebo všetci mlčia. Aj keď budem sa chcieť stretnúť znovu a znovu
novým životom, ktorý pochádza od
vo vnútri nesúhlasím, formálne som - musím s Kristom začať chodiť. Stre
Krista (porov. Rim 6, 4).
vzorným partnerom. Preto je nás na távať sa s ním čo najčastejšie a byť s ním.

TRINITY cestovná
kancelária,

Soľ dáva chuť - zmysel ľudskému
životu. Soľ sa tiež oddávna používa ako
konzervačná látka, vďaka ktorej sa
kresťanská identita ani v silne sekularizovanom prostredí nepokazí. Ona nám
udržiava náš poklad viery neporušený.
Boh, ktoiý povedal: „Nech z temnôt
zažiari svetlo, zažiaril aj v našich
srdciach na osvietenie poznania Božej
slávy v tvári Ježiša Krista (2 Kor 4, 6).
Toto svetlo svieti, aby sme v pravde
videli seba i svojho blížneho. Tak ako soľ
dáva jedlu chuť a svetlo osvecuje
temnotu, tak svätosť dáva plný zmysel
životu, lebo ho robí odbleskom Božej
slávy. Toto svetlo musíme nájsť vo
svojom vnútri, aby sa náš život stal
soľou pre tento svet.

0 čomto vlastne bude:_____________
Vidieťtvár Ježiša Krista
Ježiš Kristus je zmyslom existencie
človeka. Ak chcem ísť jeho cestou,
musím uznať, že som hriešny a že ho
potrebujem. Musím sa učiť poznávať
ho, nájsť ho vo svojom vnútri.
ŽiťKrista
Kresťanstvo nie je teória, ale životný
štýl, ktorého základom je modlitba. Byť
kresťanom znamená chcieť byť svätý. Ak
chcem byť ako Boh, musím byť s Kris
tom, musím žiť Krista.
Vydaťsvedectvo o Kristovi
Ak žijem s Kristom, chcem, aby aj iní
boli takí šťastní akoja. Musím svietiť a soliť
v rodinnom spoločenstve, v škole, vo
farnosti... Tieto spoločenstvá sa mojím
pričinením môžu stať miestami načer
pania Ducha pre nové solenie a svietenie.
Svätý otec nás všetkých pozýva: „Milí
mladí priatelia, všetci, ktorí môžete,
schôdzka bude v Toronte!“ My len
môžeme doplniť, že aj na Bystrej.
„Príďte vyjadriť pred svetom vašu radosť
z toho, že ste stretli Ježiša Krista, vašu
túžbu stále lepšie ho poznávať, vašu
snahu ohlasovať evanjelium spásy až po
najvzdialenejšie končiny zeme!“

Animátorské školy_________________
Od minuloročnej Bystrej sa toho veľa
zmenilo. Mnohí možno ani nevedia, že
v priebehu tohto roku sa uskutočnili dve
animátorské školy, posledná v dňoch 19.21. apríla 2002 v Zemplínskej Teplici. V
duchu pastoračnej línie Jána Pavla II.
napomáhajú rozvoju mladého človeka objavenie osoby Ježiša Krista a objavenie
života ako povolania. Pod záštitou Sekcie
pre mládež Rady pre rodinu a mládež
KBS sa aj v našej cirkvi vytvoril kolektív
odhodlaných mladých ľudí, ktorí chcú pre
seba, ale tiež pre druhých, niečo urobiť.
V popredí je napĺňanie nového modelu
pastorácie mládeže na Slovensku schvá
leného KBS v marci 1998. Cirkev chce
viesť mladých ľudí, aby boh nielen prijí
mateľmi pastoračnej starostlivosti, ale aj
jej aktívnymi spolutvorcami.
Animátorské školy nesledujú iba cieľ
pripraviť anim átorov na stretnutie
gréckokatolíckej mládeže. Snahou zod
povedných je v prvom rade vytvoriť
podmienky pre formáciu a rozvoj animá
torov, ktorí budú viesť deti alebo spolo
čenstvo mladých vo svojej farnosti.
Tieto trojdňové stretnutia ponúkli
mladým bohaté teoretické vedomosti
a mnohé animátorské rady a skúsenosti,
ale tiež teologické prednášky a duchovné
vedenie. Množstvo vedomostí pospá
janých modlitbou na týchto stretnutiach
už zapálilo niekoľkých nadšencov a pri
nieslo prvé nepatrné plody.
Nech Pán odmení všetkých, ktorí túto
vynikajúcu myšlienku dokázali usku
točniť. Nám ostáva len sa modliť, aby
podobných animátorských škôl bolo
viac a aby Boh požehnal odvahu týchto
mladých apoštolov.
V duchu animátorských škôl sa pripra
vuje ďalšie stretnutie animátorov zame
rané však už konkrétne na Stretnutie
gréckokatolíckej mládeže - Bystrá 2002.

Prípravné stretnutie animátorov na
BYSTRÚ 2002_____________________
Toto stretnutie je bezprostrednou
prípravou na Stretnutie gréckokatolíckej
mládeže - Bystrá 2002. Všetci animátori,
„Najdrahší, je čas pripravovať sa na XVII. ktorí sa zapojili do predchádzajúcich
svetový deň mládeže (Ján Pavol II.).
stretnutí mládeže, všetci účastníci
Je čas pripravovať sa aj na Bystrú 2002. animátorských škôl, ale aj všetci ostatní,
Naše prípravy sa začali hneď po skončení ktorí si myslia, že môžu pomôcť, sú
minuloročnej Bystrej. Nemôžeme však vítaní. (Tvoje animátorstvo na Bystrej
ostať celý rok iba pri jednom stretnutí. je podm ienené účasťou na tom to
prípravnom stretnutí.)
Musíme si Bystrú urobiť sami doma!
(bližšie informácie na s. 43)
Daniel Dzurovčin
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H lavná 4 5 ,0 4 0 01 Košice,
tei./fax: 055/62 528 20

Vám ponúka pútnické zájazdy:
MfdžuqoiijE s pobyroM
N A IVlAkARskEJ RÍVÍÉRE
2. 8 .- 1 2 . 8. 2 0 0 2 -1 1 dní
cena: 6 .8 0 0 ,- Sk
25. 9 .- 2 .1 0 . 2 0 0 2 - 8 dní
cena: 4 .5 0 0 ,' Sk
ĽURdy - BENÁľky
4. 7 .- 1 0 . 7. 2002
cena: 6 .2 5 0 ,' Sk

N íc e -

TA lÍA N sko - S v ÄTOREČENÍE PÁTRA P ÍA

14. 6 . - 2 0 . 6. 2002
cena: 6 .7 0 0 ,' Sk
OkRuh ÍAliANskoM
2. 7. - 9. 7. 2002
cena: 7 .9 9 0 ,' Sk
ĽURdy ' F atím a

20. 8 .- 3 1 .8 .2 0 0 2
cena: 1 2 .5 0 0 ,- Sk
pAdovA ' R ím ' S .G . Roioi\do
8. 9 .- 1 3 . 9. 2002
20. 1 0 .-2 5 . 10. 2002
cena: 5 . 5 0 0 , 'Sk
Turín - ĽURdy ' La S a I ette ' E ín s íb Je I n
17. 9 .- 2 4 . 9. 2002
cena: 7 . 9 9 0 , ' Sk
L a S a I ette ' Ľ U R d y ' P A d o v A

7 .1 0 . -1 4 . 10. 2002
cena: 6 . 9 9 0 , ' Sk
/ V Ä T Á ZE M ; každý pondelok
cena: 1 1 .9 9 0 ,'S k + 1 2 0 USD

O K R U H TURECKOM

(k o m b i);

2 6 .9 . - 4 .1 0 . 2002; cena: 1 5 .9 9 0 ,' Sk
(?x ubytovanie s polpenziou)

O K R U H EG YPTO M ; letecky aj
z KoŠíc; cena: 5 0 .4 0 0 ,' Sk

A rovnako aj pobytové zájazdy:

[rfloft toButo Detia=Tyretsto
II

12'dŇovÉ pobyry, lE T E c k y z Košíc
* * * 1 4 .9 9 0 ,' Sks polpFMziou
dÍEŤAiA 6 . 9 9 0 , 'Sk
H

a

oteI

Nové ceny na všetky letné termíny!
CkoRVÁTsko {10 dní) '

A U T O b u sO M jÚ N /s E p T .

4 .6 0 0 ,' Sk; jú l/A u q u s T 5 .9 9 0 ,'Sk;
BulhARsko (13 dm) od 4 .9 9 0 ,' Sk (v cene:
ubytovanie, doprava, pob. taxa);
G R É c k o ' P a r á I ía ' A iiT o b u s o M Jú n / s e p t .

5.5 9 0 ,' Sk; jú l/A u q u s T 6 .9 9 0 ,' Sk
(u ž Aj s d op R A V o u )

Za otcom Emilom Zorvanom
( f l 7. 8. 2 0 0 1 )
K n e d o ž itý m 5 5 . n a ro d e n in á m
P ožičané
Srdce i slo v o ...
Čo v ia c sm e m o h li chcieť?
D o tík lo SRDCE,
a j SLOVO d o zn elo ,
no k e b y v zd ia le n ý m
sa tro šk u zv id e lo ,
že je u ž z a d v e rm i
a kon iec n a sta l,
m ý lia sa veľmi!
N em a li šťastia,
z b líz k a to d o bro zrieť.
A sta č ilo ta k m á lo ...
M oh li sa len z a sta v iť
a vedieť čakať.
N ádych u v ečn o sti
šk o d a sa ľakať,
keď SLOVO te p lo d á v a
a čosi v ia c n e ž ľudské.
Tak z r ie d k a sa to s tá v a ...
Čo p o ž ič a n é je ,
to v rá tiť treb a .
S vďačnosťou
B oha žeh n á m
z a ch víle neba,
keď S rdce srdcom ,
keď S lovo slo vo m bolo.
Hoc bude p r á zd n o ,
prepu sťm e ra d i ta m ,
kde večn ý ž e r tv e n ík
a s v ä tí okolo.

s. Dominika, SSNPM

^

ZósUnÍÁ Svätého Ducha

„Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko
napĺňaš. Poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť
nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.“
Tvoja každodenná modlitba. Dennodenne ňou prosíš o Ducha
pravdy, aby prišiel Svätý Duch a prebýval v tebe, očistil ťa. Či
azda to len tak rýchlo odrecituješ, aby si si urobil aj dnešný deň
čiarku „splnil som aj toto“?
Niekolko storočí pred udalosťou Zoslania Svätého Ducha na
apoštolov zhromaždených vo večeradle napísal prorok Joel:
„Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a budú prorokovať
vaši synovia i vaše dcéry, vaši starci budú mávať sny a vaši
mládenci budú mať videnia. A j na služobníkov a služobnice
vylejem y tých dňoch svojho Ducha“ (Joel 3,1-2).
Dodnes sa spĺňa toto proroctvo. Svätý Duch nezostúpil iba
jednorázovo vtedy vo večeradle na apoštolov. Aj na teba zostúpil
pri sviatosti myropomazania - birmovania s celou plejádou svojich
darov. Daruje všetko, čo potrebuješ. Dary Ducha sú neodvolateľné,
ale veľmi veľa z toho, čo si dostal, je v tvojom vnútri zatvorené ako
vo väzení. Ako v tajomnej skrinke a nie je z toho úžitok.
Boží plameň je v tvojom vnútri, v tvojom srdci. Prečo mu brániš
rozhorieť sa na veľkúvatru? Pri plamienku sviečky sa polievka neuvarí.
Boh je Duch. Boha nikto nikdy nevidel (porov. Jn 4, 24; 1,
18). Ježiš hovorí: „Vy ste svetlo sveta.. .nech tak svieti vaše svetlo
predľudmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca,
ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 14.16).
Svätý Duch nás neustále pobáda k dobru, vnuká nám dobré
myšlienky, ponúka vykonať šľachetné, dobré skutky, ktoré sú jeho
ovocím. Veľakrát však táto jeho iniciatíva stroskotá nanašich ľudských
ohľadoch. Dusíme plameň lásky Svätého Ducha. Sme pohotoví
dávať Božej múdrosti protiotázky, stavať okolo seba hradby
ľahostajnosti, pýchy, sebectva, domnelej ohľaduplnosti, pravdaže iba
voči sebe... Pripomeniem niekolko fráz, ktorými kladieme Svätému
Duchu prekážky a odmietame nimi jeho vnuknutia.
„Prečo by som mal ja urobiť prvý krok?“
„Ja sa mám ponížiť, veď ja nie som vinný!“
„Nemôžem sa predsa k nej ozvať, veď preto sa mi všetci vysmejú.“
Duch Svätý, Duch pravdy ťa chce oslobodiť a očistiť, aby si horel
ohňom lásky a nedusil sa v dyme ľudských výmyslov a hriechu.
Jozef Gača

Sloboda túžob mladosti
„Je horúce leto a táto horúčava ma
unavuje. Hľadám tieň, aby som si
oddýchla. Myslím, že najväčšiu únavu mi
spôsobuje moja nevyrovnanosť, sústavné
hľadanie neviemčoho, asi lásky. Niekedy
som z toho unudená, niekedy ustrá
chaná, a inokedy opäť plná nádeje.
Chcem žiť a milovať“ (Milka, 21).
Mladý človekje zvlášť citlivý na ročné
obdobia, pretože ich prežíva cez vnemy
lásky. Jar rozpútava túžby po láske,
odhaľuje v človeku jarné krásy. Leto pre
mladého človeka je hľadaním seba
samého. Je ťažkou skúškou slobody,
pretože študent má veľa voľného času,
ktorý môže premrhať, ale aj dobre
využiť. Jeseň je volaním k zodpoved
nosti za život budúcnosti, za vzdeláva
nie a za to čo čas prinesie, za myšlienky
hodnôt života. Zima je obdobím bielej
krásy, šantenia.
„Som rada, že konečne končí škola.
Prichádzajú prázdniny. No vždy nosím
v sebe dilemu ako ich prežiť. Chcela by
som si vychutnať leto bez týchto zbytoč
ných otáznikov, ktoré mi spôsobujú
niekedy komplexy“ (Helenka, 15).
Mladosť je prirodzene plná sviežej
krásy. Je odhalená - otvorená tomuto
svetu, je plná darov. Má odvahu hľadať
a skúmať nové veci aj
za cenu rizika a ne
zdaru. Dokáže byť
krásne naivná a žije
z očakávania. Hľadá
a nachádza nepoz
nané, preto mladosť
je vekom nádeje, lás
ky a často búrlivého
rastu. Mladosť do
voľuje snívať o ne
vídanej kráse, o čistej
láske. Mladosť sama
osebe nechce byť
spútaná, preto aby si
neublížila, chránia ju
krehké putá lásky Boží zákon slobody.

chcela som klamať a nechcela som
vyzerať hlúpo. Moji rodičia nezvykli
chodiť na dovolenky. Preto som nebola
zvyknutá na takýto život. Niekedy sa za
to aj hanbím, ale nič zmeniť nemôžem“
(Števka, 14).
Život každého človeka je originál.
Každý z nás je v inej situácii, preto
nemôže od života očakávať presne to
isté. Každá rodina je iná. Niektorá je viac
chránená a niektorá rozpustená. Je
potrebné nájsť správnu mieru slobody,
aby tým človek neutrpel. Ak by niekto
cez prázdniny robil všetko, čo sa mu len
zachce, zle by to dopadlo. Zásady
slobody a spoločného dobra prinášajú
radosť, preto je potrebné ich tolerovať.
Mladosť býva plná nedočkavosti, preto
je veľmi kritická voči tomuto svetu.
M nohí mladí ľudia sa pýtajú ako
prežiť prázdniny, čo by sa malo a ne
malo robiť, ako sa obliekať, čo kúpalisko
a dlhé letné večery. Ako vypnúť oddýchnuť si, ako zdravo užiť slobodu
a voľnosť. Túžby mladosti prinášajú
radosti, ale i bolesti. Radosť z velkého
očakávania a bolesť zo sklamaných
nádejí. Čo nevyjde, skús obetovať.
Všetko, čo Boh stvoril je dobré a krásne.
Avšak je potrebné vedieť, že nie všetko

človeku osoží. Ak chceš prežiť naozaj
krásne prázdniny, zvoľ si správny
rebríček hodnôt - kritériá, podľa ktorých
sa budeš riadiť.

Rebríček hodnôt___________________
Na prvom mieste má byť láska k Bohu,
čiže nájsť si čas na modlitbu, čítanie
správnej knihy -Božieho slova, treba
častejšie navštíviť Boží chrám. Druhým
krokom je láska k sebe, t.j. žiť tak, aby si
si neublížil, aby si niečo krásne cez
prázdniny nezbabral. Oddýchni si od
učenia, ale neleňoš. Chráň si zdravie
a čistotu duše i tela.
Ďalším krokom je vzťah k blížnym.
Pomôcť doma pri velkom upratovaní,
v domácnosti, v záhradke. Žiť spolo
čenstvo rodiny, vymyslieť nejaký spo
ločný výlet.
Bolo by veľmi dobré, keby si si vedel
nájsť čas na nejakú kresťanskú mlá
dežnícku akciu, stretnutie mládeže,
duchovné cvičenia a podobne. Skús si
v úvode prázdnin naplánovať aspoň
niektoré konkrétne aktivity tak, aby si čas
dobre využil a stihol byť doma s rodinou
i priateľmi. Všetkým mladým prajem
požehnané prázdniny.
Pavol Hudák

Prázdniny volajú
Kzodpovednosti
„V škole sa ma ka
marátky pýtali, kam
idem cez prázdniny.
Nevedela som, čo
mám povedať. Ne
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Kam by som šiel9 Ueď
mi chýba priateľ
a cítim sa sám?...

„ Vernýpriateľje ako mocná pevnosť, kameňom po vtákoch, odplaší ich: tak môžeš dočítať v Prvej knihe Samuelovej:
kto takého nájde, nájde si poklad. aj kto nadáva priateľovi, ruší priateľstvo. „... Jonatánova duša sa privinula
Verného priateľa nemožno kúpiť a hod A k si otvoril ústa p ro ti priateľovi k Dávidovej duši a Jonatán ho miloval
nota jeho vernosti sa nedá vyvážiť a zarmútil si ho, neboj sa, je tu možnosť ako seba samého. ... ľ vyzliekol si
zlatom a striebrom“ (Sir 6, 14-16).
zmieriť sa: ibaže by si ho bol hanobil Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal
Možno už dlho túžiš mať skutoč a tupil, urazil ho pýchou, zradou ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč,
ného, verného priateľa, s ktorým by si tajomstva a zákernou ranou: pre toto aj svoju kušu, aj svoj opasok“ (1 Sam
si dobre rozumel. Prípadne si už takého uniká každý priateľ“ (Sir 22, 24-25.27). 18,1.4). Opakom Jonatána je jeho otec
mal, ale čosi spôsobilo, že ste sa museli
Súženie či bieda preveria, či je Šaul. Ten od začiatku hľadel len na to,
navždy rozlúčiť. A možno si oprav priateľstvo úprimné alebo zištné: „Lebo aký úžitok by z Dávida mohol mať.
divého priateľa nikdy ani nemal, ba niekto je priateľom za vhodného času, Dávid bol veľmi úspešným vojvod
naopak si zažil množstvo sklamaní ale neostane ním, keď príde súženie. com. Pán bol s ním, takže mal úspech
a zrád a v skutočné priateľstvo už ani Niektorýpriateľje ti až účastníkom stola, v každom boji. Šaul ho chcel mať vo
neveríš. Aký je skutočný priateľ? Kde a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde svojom dome. No akonáhle sa Dávid
a ako ho získať?
núdza. Len priateľ, čo verne vytrvá pri stal slávnejším ako on sám, znenávidel
Božie slovo hovorí, že priateľstvo ničí tebe,nech tije rovný...“(Sir 6 ,8.10.11a). ho a chcel ho zabiť. Robil všetko preto,
pýcha, zrada tajomstva, zákerná ra „Priateľmiluje v každý čas a v súženíje aby Dávida dostal do tých najtvrdších
na, nadávky a hanobenie: „Kto poraní z neho brat“ (Prís 17, 17).
a najnebezpečnejších bojov, aby zomrel
oko, vyženie z neho slzy; kto poraní
Príkladom oddaného priateľstva je rukou nepriateľa. „Ale Šaulov syn
srdce, vyvolá bolestný pocit. Kto hodí vzťah Dávida a Jonatána, o ktorom sa Jonatán mal Dávida veľmi rád. Preto
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Jonatán oznámil Dávidovi: «Môj otec
Šaul (a chce zabiť. Preto sa naráno maj
na pozore, zdržuj sa v úkryte a scho
vávaj sa! Ja vyjdem, budem stáť vedľa
svojho otca na poli, kde budeš ty, ja
budem hovoriť otcovi o tebe, uvidím, čo
je, a oznámim ti»“ (1 Sam 19, lb-3).
Keď Šaul neskôr zistil, že jeho vlastný
syn pomáha Dávidovi, aby unikol jeho
nástrahám „nazlostil sa na Jonatána
a vravel: «Ty syn odbojnej ženštiny!
Azda neviem, že máš rád Izaiho syna
na tvoju hanbu... Preto ho daj priviesť
ku mne, lebo je synom smrti!» Ale
Jonatán odvetil svojmu otcovi Šaulovi:
«Prečo má zomrieť?! Čo urobil?» Vtom
Šaul vrholproti nemu kopiju... “(1 Sam
20,30-33). Jonatán bol ochotný pre
svojho priateľa riskovať život, lebo ho
skutočne miloval. „Miloval ho, ako
miloval svoj život“ (1 Sam 20, 17b).
Skutočný priateľ je schopný povedať:
„Nebudem sa hanbiť zachrániť si
priateľa, ani sa pred ním neschovám:
a keby mi vznikli nepríjemnosti pre
neho, budem ich zn á ša ť (Sir 22, 31).
Aké je tajomstvo skutočného pria
teľstva? „Jonatán povedal Dávidovi:
„Chodvpokoji! Ako sme si obaja prisahali
v mene Pánovom, Pán bude medzi mnou
a tebou, medzi mojím potom stvom
a tvojímpotomstvom naveky“(1 Sam 20,
42). Tajomstvo pevného priateľstva je
v tom, že medzi tebou a mnou je Pán, on
je svedkom nášho priateľstva, na ňom je
náš vzťah postavený, existuje kvôli nemu
a pre neho.
Chcem ťa upozorniť na jedno nebez
pečenstvo: dať človeku (priateľovi)
poprednejšie miesto ako Bohu, znamená
vstúpiť do prekliatia. „Zlorečenýje muž,

VAŠE OTÁZKY
NAŠE ODPOVEDE

Aký zmysel má život postibnotých...
Čo môžo priniesť tomuto sveto?
Ak hodnotu života meriame podľa
kritérií účinnosti, produktivity a ekono
miky, vedie to logicky k tomu, že spoloč
nosť takýchto ľudí odsúva bokom, lebo
nielen že nie sú rentabilní, ale ešte aj veľa
stoja, keďže si vyžadujú veľa starostlivosti.
Mnohí sme však svedkami toho, že
veľa z nich prináša tomuto svetu iné bo
hatstvo: jednoduchosť, pravdu, autentic
kosť, schopnosť vychádzať s inými, úplne
jednoduchú a pritom tak nákazlivú viem.
Aj keďje to osoba hlboko zranená, predsa
zostáva jednotnou osobnosťou, prahne
po láske a dokáže milovať.
My kresťania veríme, že aj oni sú
stvorení na Boží obraz, povolaní k účas
ti na jeho sláve, a Pánovi sa už teraz
zapáčilo postaviť si v nich príbytok.

ktorý dôveruje v človeka a telo urobil
svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce
vzdialilo. Je ako tamariška na púšti,
neuzrie prichádzať blaho... Požehnanýje
muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán budejeho
nádejou. Je ako strom, zasadenýpri vode,
čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa,
keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva
zelené. V suchom roku nemá starosti
a neprestáva rodiť ovocie“ (Jer 17, 5-8).
Človek nesmie stáť na mieste, ktoré má
patriť v tvojom živote len Bohu. Ak
v problémoch vyhľadáš najprv človeka,
aby si sa mu zveril a nie svojho Boha, aby
si hľadal východisko v modlitbách, je to
prvý signál toho, že niečo nieje v poriadku.
Pravdepodobne dôvemješ viac človekovi
ako Bohu a zanedbávaš budovanie
priateľstva so svojím Pánom. Dbaj na to,
aby tvoj „ľudský priateľ1zastával v tvojom
živote to správne miesto, ktoré mu ako
človekovi patrí. Opri svoj život v prvom
rade o toho, ktorý trvá naveky, nie o svojho
priateľa, ktorýje slabý podobne ako ty. Veď

Stojíme pred rozhodnutím: alebo
budeme podporovať zákon džungle,
podľa ktorého ten slabší musí zahynúť,
alebo vytvoríme svet vzájom ného
prijatia v spoločenstve. V ňom má každý
svoje nezastupiteľné miesto.
Títo maličkí prebúdzajú to najlepšie,
čo v nás je, aby sme milovali a rozdávali
sa. Pri stretnutí s postihnutými v súvis
losti s naším vzťahom k nim si pripo
meňme: Máme takú cenu, akú cenu má
naše srdce.
-redAj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi
poznali odpoveď, čakáme na našej
adrese.

„každé teloje ako tráva a všetkajeho krása
ako poľný kvet: ... Tráva uschne, kvet
zvädne, ale slovo nášho Boha trvánaveky“
(1z 40, 6.8).
Nevstupuj do priateľského vzťahu
unáhlene. Pozor na prílišnú dôvernosť
a otvorenosť! Maj veľa tých, ktorí
s tebou žijú v mieri, ale dôverného radcu
maj len jedného z tisíca. Ak sa chceš
s niekým spriateliť, prever ho skúškou,
než mu začneš dôverovať (por. Sir 6,67, ekum. preklad).
Kto teda nájde verného priateľa? Tí,
„ktorí sa boja Pána, nájdu ho. Kto sa
bojí Pána, bude m at ozaj pravé priateľ
stvo, lebo kto aký je, takého bude mať
aj priateľa “ (Sir 6, 16b-17).
Kto má bázeň pred Pánom je úprim
ný vo svojom priateľstve, lebo svojho
blížneho posudzuje ako seba samého
(porov. ekum. preklad).
... Kam by som šiel?... Pôjdem na kolená!
Zuzana Samecká
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S r d c e J e ž iš o v o , s p á s a
V TEBA DÚFAJÚCICH
Tento príbeh sa stal už pred mnohými
rokmi a rozprával mi ho môj starý otec.
Dvaja dobrí kamaráti, ktorí sa spolu
kamarátili už od detstva - Janko a Mi
lan, čerství maturanti si zašli na breh
starého potoka, kde sa v detstve často
hrávali, aby si v tôni starých vŕb zaspo
m ínali na svoje nádherné detstvo
a súčasne si robili plány do budúcnosti.
Milan po maturite mal namierené do
seminára. Cítil v sebe povolanie ku
kňazstvu. Janko išiel študovať právo.
Túžili, aby im tieto plány do budúcnosti
aj vyšli. Ako tak spomínali, prišla k nim
kamarátka Anka, tretiačka z gymnázia.
Zbierala poľné kvety, ktorými ozdobo
vala oltárik Božského Srdca Ježišovho,
ktorý mali vo svojom dome. Bola veľkou

vody. Vo chvíli keď vyslovil tento krátky' Anky, možno by som ani školu nedo
povzdych, ju zbadal. Rýchlo ju chytil končil. S Ankou sme sa videli len zriedka,
a plával k brehu. Ale Anka bola už aj keď sme študovali v tom istom meste.
v bezvedomí, no mladé telo ešte stále Veľmi ma prekvapilo, keď v jednu sobotu,
bojovalo o život. Po umelom oživovaní keď som sa vybral do baru, prišla za
začala konečne dýchať. Janko medzitým mnou. Hovorila mi, že sa dopočula, že
som zapadol do zlej spoločnosti a prosila
rýchlo bežal do dediny po lekára.
Chlapci boh hrdinami dňa. Ľudia ich ma, aby som prestal s alkoholom a zane
chválili, vypytovali sa na podrobnosti. chal zlú spoločnosť. Nepočúval som ju.
Len na jednom sa nevedeli zhodnúť. Kto Jej slová boli vtedy pre mňa len obyčaj
Anku zachránil. Janko tvrdil, že Milan nou táraninou. Ona však vybrala z vrecka
a M ilan zase, že Janko. Priateľská medailónik Božského srdca Ježišovho
a podala mi ho so slovami: „Vezmi si ho.
škriepka ostala dodnes.
Anka bola svojim záchrancom veľmi Mňa to už raz zachránilo, a ja verím, že
vďačná. „Čím sa nám odmení«.^‘Dobe to raz zachráni aj teba. “ Nechcel som
rali si ju chlapci, keď sa Anka zotavila. ho vziať, ale prosila ma, aby som si ho
Ona len ticho povedala: „Ak sa budete vzal, aspoň kvôli nášmu priateľstvu. Tak
niektorý topiť, prídem vás zachrániť. “ som ho strčil bezmyšlienkovite do vrecka.
Život plynul ďalej ako voda. Potom Anka odišla. V bare to išlo podľa
Milan verný svojmu hlasu povo zaužívaného poriadku. „Karty!“ zvolal
lania nastúpil do seminára. som už v dobrej nálade. „Veďnemáš ani
Janko išiel tiež za svojím snom ‘fuka!’“posmievali sa mi moji spoločníci.
Mali
študovať právo. Ich cesty sa
na pravdu, lebo často som prehrával.
chvíľku rozišli. Prišiel čas Mila Ale vtedy mi napadlo, že ešte čosi pri sebe
novej vysviacky. Prišli rodičia, mám, čo môžem ponúknuť do hry. A tak
súrodenci, rodina a prišiel aj ten, som namiesto peňazí vytiahol z vrecka
ktorý mu bol druhým bratom - medailónik, ktorý mi dala Anka. Vypukol
kamarát Janko, Janko doktor všeobecný smiech. Začali sa mi posmie
práv. Po skončení obradov a po vať: „To ti iste babka zavesila na krk.“
hostenia, sadli si dvaja kamaráti Ponížený som sa vytratil z baru. Ani
spolu, ako za starých čias, aby neviem, ako som došiel na privát, kde
si všetko povedali, čo sa udialo som býval. Ľahol som si, ale nemohol
od ich spoločného rozlúčenia. som zaspať. Anke som v duchu sľuboval,
ctitelkou Božského Srdca Ježišovho „Čo je s našou kamarátkou Ankou?“, že jej to dám pocítiť. V nedeľu ráno som
a takýto medailónik aj nosila stále na opýtal sa Milan, ktorý už dlhé roky o nej vstal unavený a nevyspatý. Keď ma
zbadala domáca pani, prvé čo povedala
krku. Po krátkom rozhovore šla Anka nič nepočul.
Vtedy Janko začal rozprávať svoj bolo:,, V}’žijete a ste zdravý?“Nechápal
ďalej zbierať kvety, aby chlapci mohli
príbeh. Po skončení vysokej školy Anka som jej čudnú otázku. „A prečo by som
ďalej pokojne snívať.
Rozhovor týchto dvoch kamarátov učila na gymnáziu, ale krátko nato nemal žiť?“, pýtal som sa jej. Od domácej
preťal ostrý výkrik o pomoc. „ Toje Anka“, vstúpila do kláštora. Teraz učí ako pani som sa dozvedel, že v bare vypukol
povedali si chlapci. „Istepadla do vody.“ rehoľná sestra na cirkevnom gymnáziu. požiar a z hostí sa len málokto zachránil.
Zlé tušenie sa naplnilo. Bleskovo skočili Ale predtým ako vstúpila do kláštora, A tak po rokoch som kľakol a bozkával
za ňou. Napriek tomu, že obidvaja boli splnila svoj sľub, ktorý nám dala: „Keď medailónik. Skamarátil som sa s dob
dobrí plavci, prúd vody bol veľmi silný, sa budete niektorý topiť, prídem vás za rými, veriacimi chlapcami a tak som aj
lebo bolo po dažďoch. Obidvaja dobre chrániť. “ Počas štúdia na vysokej škole šťastne doštudoval. Anka ma zachránila.
vedeli, že keď sa Anka dostane k víru, a hlavne počas pobytu na internáte som Jej slová mi stále znejú v ušiach: „Mňa
nebude jej pomoci. Ale silný prúd vody začal žiť hýrivým životom. Dalo by sa to už raz zachránilo, a verím, že to za
ju aj tak stiahol pod hladinu. Obidvaja povedať, že som sa stále viac a viac začal chráni aj teba. “A od tej doby nosím tento
topiť v hriechu. Dostal som sa do zlej medailónik stále. Takto skončil svoje
sa ponárali, ale Anku nájsť nemohli.
„Srdce Ježišovo, spása v teba dúfa spoločnosti. Môj život sa začal točiť len rozprávanie Janko.
júcich“, šeptal si Milan v duchu a s pos okolo alkoholu, cigariet, diskoték... Zlí
Anna Ondovčíková
lednou štipkou nádeje sa ponoril do kamaráti ma v tom podporovali a nebyť
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V núdzi poznáš priateľa
*
Tak ako mnohé mladé 20 - ročné
dievčatá, aj ja som túžila žiť svoj život
plnšie a hodnotnejšie. Keďže pochádzam
z malej dedinky, nemala som možnosť
naplniť svoje túžby a realizovať svoje
plány. Musela som sa poobzerať po iných

*
týždňoch strávených v nemocnici som sa
mohla opäť „zdravá“ vrátiť k vynikajúcim
ľuďom. Nemôžem povedať za nich, ako
prežívali moju neprítomnosť oni, aj keď
vyzerali z toho, čo sa stalo, zúfalí, mne
to pomohlo viac sa zamyslieť nad sebou
a pohnúť sa, začať konečne
niečo robiť so sebou na
ceste k spáse.
Aj keď som sa s Pánom
Bohom veľmi „pohádala“,
som mu vďačná aj za túto
skúšku, ale hlavne za pria
teľov z JEV - komunity.
Modlím sa za nich a želám
si iba jedno, aby sme nikdy
nezabudli, že nie sme iba
piati ľudia, ktorí žijú pod
jednou strechou, používame
jeden prášok na pranie
a jednu zubnú pastu, ale že
sme komunita, sme tu jeden
pre druhého, navzájom sa potrebujeme
a jeden bez druhého nemôžeme existovať.
Pat’a

zdrojoch. Pri listovaní časopisu Slovo
som natrafila na článok o Jezuitských
dobrovoľníkoch (JEV), ktorý ma veľmi
zaujal. Pocítila som, že to je niečo pre
Komunita JEV - Jezuitskí dobrovoľ
mňa. Pustila som sa do „vybavovačiek“
níci
je dobrovoľnícky program, ktorý
a vdaka Bohu i poniektoiým ľudom som
ponúka
mladým ľuďom (19-30 rokov)
teraz členkou komunity JEV a som veľmi
možnosť
pomôcť tým, ktorí to potrebujú
rada. Tak ako aj v iných komunitách, aj
ktorí
sú
akýmkoľvek spôsobom vylučo
u nás sa striedajú radosti so starosťami
vaní
zo
spoločnosti.
Súčasťou ročného
a kríže s požehnaniami.
programu
je
okrem
sociálnej
pomoci aj
Pre mňa osobne najväčším krížom
duchovný
program
a
prehĺbenie
osobnej
bolo asi to, že raz v decembri v neskorých
spirituality.
Dobrovoľníci
žijú
v
spolo
večerných hodinách som sa v dosť
čenstve
tvorenom
maximálne
5
členmi
vážnom stave ocitla na nemocničnom
lôžku. Napojená na rôzne prístroje začala a učia sa budovať vzťahy a vytvárať
som uvažovať, či má zmysel žiť naďalej prostredie porozumenia, v ktorom by
v tomto spoločenstve, či má zmysel vôbec každý našiel miesto a priestor pre osobný
žiť na tomto svete celkovo. Niekoľkokrát rast. Spoločenstvá JEV sú tvorené mla
som bola v takom zúfalstve, že som bola dými ľuďmi z celého Slovenska.
schopná odpojiť sa od prístrojov a zom
Ak aj ty túžiš zažiť takéto spoločenstvo
rieť, nuž ale Pán Boh zasiahol v pravý čas. a máš záujem bližšie spoznať program
Pomocnú ruku mi podali priatelia z ko komunity JEV, ozvi sa do konca júna na
munity, hlavne tá z komunity, ktorú som adresách:
JEV
veľmi odsudzovala, priatelia JEV, po
niektorí známi a tiež duchovný vodca
Ďumbierska 20
páter Janko. Všetkým patrí srdečné Pán
080 01 Prešov
Boh zaplať. Veľkým potešením a posilou
tel.: 051/77 11 861
pre mňa, ale hlavne pre moju dušu bolo
denné sväté prijímanie. Veľmi som
JEV
pociťovala modlitby a sväté liturgie, ktoré
Námestie Padlých hrdinov 7
moji blížni obetovali za moje uzdravenie.
900 28 Ivanka pri Dunaji
Keďže modlitby priateľov boli silné a Pán
tel.: 02/402 59 123
Boh konal na plné obrátky, po dvoch
@: jev@nextra.sk
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One Ivan [Zjaiyk]
Blahoslavený otec Ivan (Zjatyk)
sa narodil 26. decem bra 1899
v dedinke Odrechova v regióne
Sanoka (dnes pohraničie Poľska).
Po skončení bohosloveckých
štúdií bol 26. decem bra 1923
vysvätený za kňaza. V roku 1935
vstúpil k redem ptoristom (Kon
gregácia N asjvätejšieho Vyku
piteľa, lat. skratka CSsR). Počas
nemeckej okupácie bol menovaný
za ihumena monastiera v Ternopoli. Uväznený bol 5. jan u ára
1950. Najprv si odpykával trest
v Zoločivskej väznici, neskôr bol
vyvezený do jedného z táborov
Správy „Ozerlag“ v Irkutskej ob
lasti. Na Velký piatok 1952 bol
kruto mučený, a krátko na to, 17.
mája 1952 zomrel.
„Celý deň stál a modlil sa. Po
celé dni sa celý čas modlil. V spo
ločnosti to bola veľmi milá osob
nosť. Bolo m ožné počuť od neho
m n o h o p o u č n é h o a m údreho,
osobitne pre m ňa, v tom čase
mladého človeka”
(Z rozhovoru so spoluväzňom
p. Anatolijom Medeľanom).
Stanislav Gábor
Marek Durlák
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Sväté prijímanie
V istej rodine novomanželov očakávali dievčaťa a hovorí: „Ty si moje dobré
radostnú správu, že budú mať dieťatko. a zlaté dievčatko, ktoré sa dobré učí,
Narodil sa im chlapček, ktorému dali poslúcha...“ O chvíľku znela otázka
meno Peter. Obidvaja rodičia boh veľmi znovu: „Mamička, kto som ja?“ „Už
dobrí, nábožní, kresťansky založení. som ti povedala!“ „Mamička, dnes som
Chlapčeka dali pokrstiť a po čase - keď v škole počúvala, ako sa moji spolužiaci
mal okolo troch rokov - Pán života a smrti rozprávali o tom, že prvý raz dostanú
si ho povolal k sebe...
Odvtedy otec a matka
zanevreli na Pána Boha,
lebo im zobral malé die
ťa. Prestali chodiť do
chrámu, nepristupovali
k sviatostiam, prestali sa
modliť a úplne sa rozišli
s Pánom Bohom.
Po dlhšom čase sa
znovu dozvedeli radostnú
správu, že budú opäť ro
dičmi. Teraz sa im naro
dilo dievčatko. Dali jej
meno Lucia. Ale už ju do
Božieho chrámu nepri
niesli, nepokrstili, ani sa
nemodlili, vychovávali ju
bez viery v Pána Ježiša.
Dievča rástlo, bolo pekné
a šikovné, dobre sa učilo
a poslúchalo svojich ro
dičov.
Istého dňa, bolo to na
konci školského roku,
kcd už deti očakávali
s netrpezlivosťou vysvedčenie, prázd do svojho srdca Ježiška. Prečo
niny, výlet k starým rodičom, sa toto nedostanem ja Ježiška do svojho srdca?
dievča započúvalo do rozhovoru svojich Kúpite mi krásne bábiky a pekné šaty,
rovesníčok a rovesníkov, ktorí si cez pôjdem s vami na výlet - ale ja by som
prestávku sadli do kúta a rozprávali sa chcela, veľmi chcela mať toho Ježiška
o tom, že onedlho bude prvé sv. pri vo svojom srdci, ako ho budú mať moji
jímanie. Budú mať pekné šaty, krstná spolužiaci a nikdy by som ho odtiaľ
mama a otec určite prinesú nejaký pekný nestratila! Opatrovala by som si ho
darček, pôjdu do krásne vyzdobeného oveľa viac a bol by mi veľmi veľkým
chrámu... No najmä, že prvý raz príjmu priateľom, väčším, než všetky tieto
hračky, ktoré mám.“
Pána Ježiša do svojho srdiečka!
M atka sa začudovala nad týmto
Lucka bola zvedavá, načúvala a bolo
jej ľúto, že nič nevie o Ježišovi, nebude rozhovorom a večer, keď sa manžel vrátil
v chráme a nebude mať pekné šaty, i keď domov, všetko mu vyrozprávala. Dlho
má doma krásne bábiky, kočiarik... Aj keď nevedeli nájsť riešenie a odhodlať sa
otecko a mamička jej sľúbili, že keď bude k tomu, aby navrátili Boží život dieťaťu,
dobré vysvedčenie, pôjdu na výlet k moru, ktoré po ňom veľmi túži. Rozhodli sa
potom k babke - no nič z toho ju netešilo. zájsť na faru, porozprávať sa s du
Prišla domov a pýta sa svojej ma chovným otcom, či by nemohol dievča
mičky: „Mamička, kto som ja?“ M a pripraviť na prvé sväté prijímanie, no
mička sa začudovala nad touto otázkou najprv ju dajú pokrstiť.
30 «¡ún/2002 - slovo

Lucka teda prijala tri sviatosti za sebou:
krst, myropomazanie a Eucharistiu.
Krásny sen sa splnil v prvom svätom
prijímam. Bola veľmi natešená. Zároveň
si uvedomila, že jej nestačí, aby sa s ním
stretala iba raz za čas alebo iba „raz“ v ten
slávnostný deň a potom len kedy - tedy.
Lebo Pán Ježiš povedal: „Ja som chlieb
života... Kto je moje telo a pije moju krv,
má život večný“ (Jn 6, 48. 54). A preto
nevynechala príležitosť, aby sa každý deň
stretla s Ježiškom pred bohostánkom, ale
aj vo svojom srdci. Denne sa modlila za
svojich rodičov, za seba
a známych, aby im Ježiško
pomáhal vo všetkom, aby
ich chránil a sprevádzal.
Vážila si tieto chvíle,
lebo doteraz poznala Pá
na Ježiša iba z rozpráva
nia a nevedela, že Svetlo
sveta prebýva pred ňou na
oltári. To Svetlo, ktoré
prinieslo nielen radosť,
pokoj, lásku, ale aj pria
teľstvo so všetkými ľuďmi.
„Ja som s vami po
všetky dni, až do skon
čenia sveta“ (Mt 28, 20),
povedal Ježiš apoštolom.
A toto vravel aj jej v tento
slávnostný deň. Radovala
sa vo svojom srdci, že
mala takého priateľa, lebo
on je Svetlo sveta, plameň
lásky, radosť nádeje, kto
rú nám dáva v tej naj
väčšej miere. A práve
svojou láskou, ktorú od
neho dostala, povzbudzovala i ostat
ných rovesníkov, rodičov...
Aj my máme tú príležitosť denne začať
odznova - prijať Pána Ježiša do svojho
srdca a uzavrieť s ním priateľstvo, ako to
urobila Lucka. Tak aj my by sme mali
pristupovať k sviatostnému stolu a povz
budiť sa, lebo nevieme ani dňa ani hodiny,
nevieme, kedy bude koniec... Boh nikoho
neodoženie. Každému dá ten pravý pokoj,
kto v neho verí a k nemu prichádza
s dôverou a obetuje sa za všetkých i za
všetko, pozdvihne svoje srdce a prijme
Ježiša natrvalo. Potom sa On stane naším
Kráľom a Vládcom nielen tu na zemi, ale
aj vo večnosti, kde „ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, ani do ľudského srdca
nevstúpilo, čo Boh pňpravil tým, ktorí ho
milujú“(1 Kor 2,9).
Miroslav Pindroch

Rím chápe odlišnosti Východu
Katechizmus katolíckej Cirkvi učí, že počas eucha
ristickej slávnosti sa premieňa chlieb a víno na telo a krv
Ježiša Krista Kristovými slovami a zvolávaním Svätého
Ducha. V októbri v roku 2001 bol publikovaný dokument,
ktorý bol vypracovaný Kongre
gáciou pre učenie viery, Pápežskou
radou pre jed n o tu kresťanov
a Kongregáciou pre východné
cirkvi. Dokument sa týka eucha
ristického spoločenstva m edzi
chaldejskou a asýrskou cirkvou.
V asýrskej cirkvi sa používa tiež
anafora Addaia a Mariho. Zvlášt
nosťou tejto anaforyje, že neobsa
huje nijaký doslovný citát správy
o ustanovení Eucharistie; v anafore sa necitujú slová ustanovenia
(toto je moje telo, toto je moja krv),
hoci vieme, že slová ustanovenia
(toto je moje telo, toto je moja krv) sú podľa katolíckeho
chápania rozhodujúcou formou sviatosti pre platnosť
eucharistickej slávnosti. Florentský koncil učí, že formou
Eucharistie sú slová Spasiteľa, že silou týchto slov (toto
je moje telo, toto je moja krv) sa podstata chleba mení na
telo Krista a víno na krv Krista. Text týchto kongregácií
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konštatuje, že táto anafora môže byť považovaná za
platnú. Ján Pavol II. schválil toto rozhodnutie.
Táto anafora je jednou z najstarších anafor a má svoj
pôvod v začiatkoch Cirkvi. Bola zostavená a používaná
s úmyslom, aby sa slávila eucharistia v plnej kontinuite s posled
nou večerou a s úmyslom Cirkvi.
Jej platnosť nebola nikdy oficiálne
spochybnená ani na kresťanskom
Východe, ani na kresťanskom Zá
pade. Ďalej katolícka Cirkev uz
náva asýrsku cirkev Východu ako
miestnu cirkev, ktorá je založená
na ortodoxnej viere a má ap o š
tolskú sukcesiu. Asýrska Cirkev si
zachovala plnú eucharistickú vieru
v prítomnosť Pána pod spôsobmi
chleba a vína a obetný charakter
Eucharistie. Asýrska Cirkev má
skutočné sviatosti. Slová eucharistického ustanovenia sú
vsunuté do jednotlivých modlitieb vďakyvzdávania, tiež
chvály a prosby, hoci nie sú citované (nie sú citované
“ad litteram ”)Spracoval Andrej Slodička
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Jezis otvoril usta a učil ich
Počas spevu Trojsvätej piesne kňaz
s doprovodom odchádza k hornému
stolcu, kde zvolá: „Pokoj všetkým!“
Týmto pozdravom po svojom vzkrie
sení pozdravil apoštolov sám Ježiš
Kristus. Skutočný pokoj môžeme
dostať len od Krista, a keďže kňaz
znázorňuje Krista, preto môže udeľo
vať tento Boží pokoj. Biblický ráz
bohoslužby zvýrazňuje prokimen,
pozostávajúci z jedného alebo dvoch
veršov Svätého Písma. Zvyčajne ide
o Dávidov žalm. Po ňom nasleduje
čítame z listov alebo Skutkov svätých
apoštolov. Tieto listy neboli adre
sované len veriacim svojej doby, ale
tak, ako Evanjelium Ježiša Krista, sú
nadčasové a platia aj dnes. Po nich
ľud spieva trojnásobné „Aleluja“
s veršami. Je to vlastne odpoveď ľudu
na čítanie.
Nasleduje najväčší okamih liturgie
katechumenov - Kristus v osobe
kňaza opakuje svoje slová večného
života. Dôležitosť tohto momentu

symbolizujú aj zapálené sviece v ru
kách posluhujúcich, ktorí ich držia
v blízkosti evanjeliára, aby tak zvý
raznili osobu Krista, ktorý je svetlom
sveta. Veriaci sa pred čítaním vnárajú
znovu do Božieho pokoja a tak pred
ním, ako aj po ňom spievajú „Sláva
tebe, Pane, sláva tebe,“ Po Evanjeliu
nasleduje homíľia.
Liturgia katechumenov sa pomaly
dostáva k svojmu záveru. Ekténia,
ktorá nasleduje po Evanjeliu, dáva
priestor všetkým veriacim, aby ešte raz
prosili Boha. Do tejto ekténie môžu byť
zaradené prosby za rôzne úmysly. Tieto
prosby voláme úpenlivými, lebo majú
vychádzať z akútnej potreby nielen
jednotlivca, ale celej spoločnosti
a celého sveta. Ich dôležitosť vyjadru
jeme trojitým „Pane zmiluj sa“. Tak sa
liturgia, ktorá bola aktuálnou pred
niekoľkými stáročiami, stáva živou aj
dnes. Keď prosíme za ľudí tohto sveta,
napĺňame podstatu cirkvi, pretože sme
sa skrze krst stali vyvoleným Kristovým

kňazstvom - jeho ľudom. Ak sa slávi
liturgia vo výročné dni zosnulých,
možno na tomto mieste brať špeciál
nu ekténiu za nich z panychídy. Po nej
nasleduje ekténia za katechumenov,
ktorí sa pripravujú na krst.
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Barbari v kláštore
(dokončenie z minulého čísla)
Moja odpoveď znela: „I keď ja som
prezradil manželke služobné tajomstvo,
tak ako potom posudzuje súd ukážku
nájdených zbraní miestnemu obyva
teľstvu v Michalovciach ráno po danej
akcii, veď sa to zverejnilo v miestnom
rozhlase?! Ako potom zdôvodnia vidi
teľne poškodenú bránu kláštora, ako
zdôvodnia rozkrádanie látky a jej
delenie?“ Počas čítania trestného ozná
menia som si všimol, že ani raz sa ne
odvolávali na paragraf. Nuž sa pýtam,
podlá akého paragrafu ma súdia. Dostal
som odpoveď: „Paragraf sa ešte nájde.“
Odpovedal som, že až ho nájdu, tak ma
potom môžu súdiť a odišiel som preč.
Žiadne rozhodnutie neprišlo.
Neskôr dostávam telegram z Kraj
ského veliteľstva z Prešova. Mám sa ta
dostaviť v civilnom obleku. V Prešove na
stanici ma čakal priateľ Jozef, ktorý
v tom čase slúžil u politickej polície KV
KSS v Prešove. Upozornil ma, aby som
sa už domov nevracal, ale radšej niekam
zmizol a aby ani manželka nevedela, kde
som, keďže som na zozname transportu
do ZSSR.
Vrátiac sa po určitej dobe na obv.
odd. SNB ma preložili na inú stanicu,
avšak bez rozkazu. Preto žiadny nástup
sa nekonal. Počas sťahovania na ďalšiu
stanicu VB manželka porodila pred
časne dieťa, ktoré na následky sťaho
vania zomrelo.
Nakoniec bol z toho vojenský súd
v Prahe. Odsúdili ma na pätnásť mesiacov
v Jáchymove. Trest som si neodpykal, lebo
zomrel Gottwald a mne udelili amnestiu...

Oficiálna verzia o priebehu akcie K
očami zodpovedných činiteľov_______
Ako priebeh akcie K opísali vtedajší
zodpovední činitelia?
Dokument č. 1429/50, ktorý dňa 18.
apríla 1950 poslal cirkevný tajomník
ONV v Michalovciach na Slovenský
úrad pre veci cirkevné do Bratislavy,
hodnotil situáciu po uskutočnení akcie
K, teda likvidáciu kláštora redemptoristov: „Nastal veľký otras najmä u du
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chovných, ktorí tým stratili centrum v Prešove, úradník ONV v Michalovciach
hodnotil politické pomery v Micha
a štáb svojho usmerňovania“.
Ani zmocnenec kláštora nezaostal lovciach po akciách K a P (násilná
v hodnotení vykonanej akcie. Vyvalenie pravoslavizácia gréckokatolíkov) ovela
vchodových dverí ohodnotil tak, že reálnejšie. „Politická situácia za mesiac
redemptoristi „v dobe zásahu nechceli apríl bola rušná, najmä vzhľadom na ak
otvorit kláštor a bolo treba vniknúť ciu P a vysťahovaním redemptoristov
n ásilím “. Prepadové kom ando už z Michaloviec. Bola badateľná zo strany
nenašlo žiadne dôležité dokumenty, lebo členstva KSS politická neuvedomelosí
zatiaľ, čo vylamovali vchodové dvere, a k celej akcii ako veriaci gr.kat., tak aj
rehoľníci pálili dokumenty a tak už našli značná časí komunistov gréckokatolíkov
len „väčšie množstvo čerstvo spálených je nespokojná, že sa im siaha na nábožen
papierov“. Do zápisu bolo tiež zazname stvo. Príčina nespokojností bola tá, že
nané, že sa nenašla žiadna peňažná Strana celú akciu v začiatku prevádzala
hotovosť! Pochvalu si vyslúžili predo veľmi dôverne a vedeli o tom len niektorí
všetkým príslušníci ŠtB, o ktorých zmoc členovia, členovia tej ktorej základnej
nenec napísal: „Orgány ŠtB pri zásahu i organizácie. Do tejto akcie prišlo vysťa
hovanie redemptoristov z Michaloviec do
po zásahu pracovali veľmi dobre“.
V situačnej správe č. 29/Taj.l949 za Prešova a tak v niektorých obciach veriaci
mesiac apríl, z dňa 2. mája 1950, adreso začali strážiť farárov... “
vanej bezpečnostnému referátu KNV

Aj v ďalšom z dokumentov nájdeme opis
priebehu akcie K v kláštore redemptoristov
vMichalovciach, kde je už jej priebeh opísaný
„uhladene“, teda hodnotený tak, akoby akcia
prebehla bez najmenších problémov, až na
„rozbité okno“, ktorým sa príslušníci dostali
do kláštora. V správe v bode o politickej situácii
môžeme čítať: „Všeobecná politická situácia,
vminulom mesiaci v okrese, bola napätá a to
z toho dôvodu, že dňa 13. apríla 1950 bola
prevedená akcia vysťahovania kláštora re
demptoristov v Michalovciach. Táto akcia
konala sa za spoluúčasti sústredených prísluš
níkov zo Sobraniec, Medzilaboriec a Sniny,
Iudovej milície z Prešova a orgánov Stb. Pred
začiatkom vysťahovania bola v meste Micha
lovce prevedená razia po hostincoch a u p o 
dozrivých osôb, ktorá nemala kladný výsledok.
003.00 hodine dňa 14. apríla 1950 prikročilo
sa k samotnej akcii a to tak, že na prevedenie
akcie, podľa vopred vypracovaného plánu, t.j.
obsadenia kláštora a ulíc, bolo použitých 32
príslušníkov s milíciou spolu. Celá akcia bola
dobre organizovaná, v dôsledku čoho aj tak
dopadla, t.j. bez žiadnych výtržností či už zo
strany civilného obyvateľstva alebo zo strany
mníchov. Títo mnísi po príchode do kláštora
nechceli ho dobrovoľne otvoriť, v dôsledku
čoho sa muselo dnu vojsť násilím, t.j. rozbilo
sa okno na záchode a potom týmto oknom
vošli niektorí príslušníci dnu a tak otvorili
hlavnú bránu. Po príchode dnu mnísi boli
vyzvaní, aby za 20. m inút boli ustrojení,
nakoľko budú sústredení do Podolínca, ako sa
aj stalo. Všetkých mníchov pristihnutých pri
akcii bolo v kláštore 22, títo potom boli
odvezení autobusom do Podolínca. ...Táto
akcia navonok vyvolala medzi obyvateľstvom
velký rozruch a ešte na druhý deň začalo
obyvateľstvo strážiť svoje kostoly a fary...“.
Podľa slov úradníka akcia K síce vyvolala
rozruch medzi obyvateľstvom, ale po niekoľ
kých dňoch sa situácia stabilizovala.

Namiesto záveru________________________
Aj teraz sa o kláštore redemptoristov v Micha
lovciach pošuškávajú rôzne „zaručene“ pravdivé
historky. Rúško tajomnosti z jednej z nich
pomohol poodhaliť svedok ktorému chcem aj
touto cestou poďakovať. Jeho netradičné a vzácne
svedectvo, ako aj dokumenty zachované v SNA
v Bratislave a v ŠOKA Michalovce, zostanú
spomienkou na dokonané barbarstvo a na to,
kam až môže zájsť ľudská nenávisť a chamtivosť
vedená falošnou ideológiou. Dnes nám našťastie
na tieto časy zostali už iba spomienky. Ale i my
v dnešnej dobe rozhodujeme o tom, či sa to ešte
niekedy zopakuje.
Atanáz, CSsR

0. Michal J ozef Čaoiňák
(1900-1952) - 50. ROKOV 00 SMRTI
Dňa 25. júna 2002 uplynie 50. rokov od
smrti gréckokatolíckeho kňaza Michala Jozefa
Čabiňáka, ktorý sa narodil 8. augusta 1900
v Prešove. Jeho otec Michal Ivanovič bol
súdnym notárom a matka Etela, rod. Krišková,
pochádzala z kňazskej rodiny. O. Čabiňák bol
zo štyroch súrodencov najstarší. Mal sestru a
dvoch bratov. Brat Alexander sa stal kňazom.
Základnú školu vychodil v rokoch 1906-1910
v Prešove. Pokračoval v štúdiách na Evanjelickom
gymnáziuv Prešove, neskôrna vojenskej škole v Košiciach a v Budapešti. V roku
1918 po absolvovaní vojenskej akadémie bol ako práporčík vyradený a poslaný
na taliansky front. Po prevrate 30. mája 1918 vstúpil do Československej armády
ako dobrovoľník. V roku 1920 vykonal vojenskú prezenčnú službu a od roku
1919doroku 1922 absolvoval Vojenskú školu pre pechotu v Miloviciach. V roku
1922 zložil diferenčnú maturitnú skúšku z gymnázia a v nasledujúcom roku
pokračoval v štúdiách na bohosloveckej akadémii v Prešove. Absolutórium
z teológie získal 5. júna 1927. Sviatosť manželstva uzavrel v máji 1928 s učiteľkou
Martou Slavkayovou. Boh im požehnal sedem detí, z ktorých tri zomreli. Dňa
27. mája 1928 bol vysvätený za kňaza. Vladyka bl. Pavol Péter Gojdič, OSBM,
ho vymenoval za správcu farnosti Matiaška. V rokoch 1930 až 1950 spravoval
farnosť Tichý Potok, okr. Sabinov.
Počas druhej svetovej vojny zachránil obyvateľov svojej farnosti pred
postrieľaním a dedinu pred vypálením tým, že sa vlastným životom zaručil,
že v dedine niet ruských partizánov, hoci dobre vedel, že veľmi riskuje.
Dňa 17. septembra 1937 rozhodnutím Rady directória FIDACU (Fédération
Interalliée des Anciens Combattants) v Paríži ako príslušníkovi Československej
obce dobrovoľníkov mu bola udelená medaila „COMMÉMORATIVE“, 5. mája
1946 Záslužný odznak 1945 a 6. februára 1948 - Pamätná medaila za vernosť
a brannosť Slovenska v rokoch 1918-1938.
V čase prenasledovania gréckokatolíkov zotrval verný viere otcov. Ne
podpísal pravoslávnu akciu, a tým sa zadelil medzi prenasledovaných
a šikanovaných kňazov. Pozastavili mu plat a prišli si pre neho. Občania
Tichého Potoka ho však bránili a súdruhovia odišli naprázdno. Mocipáni
dali pocítiť tvrdú ruku aj jeho deťom. Najstaršia dcéra Olga sa nedostala
na vysokú školu a potom ako učiteľke jej pridelili prácu v tehelni v Sučanoch.
Syn Jozef, ktorý študoval na Gréckokatolíckom gymnáziu v Prešove, nebol
pripustený k maturitnej skúške. Maturoval neverejne. Dcéru Martu pre
pustili zo štvrtého ročníka gymnázia. Návštevy cirkevného tajomníka boli
čoraz častejšie a zdravotný stav o. Michala sa zhoršoval. Trpel na vysoký
krvný tlak a na angínu pectoris. Po jednej z takýchto návštev utrpel
mozgovú mŕtvicu a odviezli ho do nemocnice v Prešove. Ani tam nebol
ušetrený nežiadúcich návštev. Medzitým odvážali našich kňazov do Čiech.
Jeho rodinu vypovedali z faiy. Mali sa vysťahovať do troch dní. Viacerí
známi zo strachu odmietli čo i len na čas ubytovať rodinu kňaza. Tak
prišli o všetko. Nakoniec ich vysťahovali do obce Torysa, kde ich do
opusteného domu prijala obetavá desaťčlenná rodina Pavla Kužatkoviča.
Tam žili bez akýchkoľvek finančných prostriedkov.
Rodina o. Čabiňáka žila z ruky do úst a bola odkázaná iba na súcit
veriacich. Stav o. Čabiňáka sa stále zhoršoval. Žil s rodinou v nevyhovujú
cich podmienkach, v drevenej opustenej chatrči, kde všetci trpeli zimou
a často aj hladom. Aj tam ich našiel cirkevný referent.
V roku 1952 o. Čabiňák dostal druhú mozgovú mŕtvicu a tú už neprežil.
Zomrel sotva 52 - ročný, dňa 25. júna 1952. Pochoval ho priateľ, rímsko
katolícky kňaz o. Karol Kuchár v Toryse.
P Ján Babjak, SJ
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SK2:37-47
Dnes sa pokúsime pozrieť sa zblízka
na reakcie a dôsledky Petrovho ohlaso
vania. Sk 2:37-41 rozprávajú o reakcii
poslucháčov Petrovej kázne a Sk 2:4247 podávajú obraz kresťanského spolo
čenstva.

Čo by sme nemali prehliadnuť_______
Petrova kázeň zasiahla srdcia poslu
cháčov. Jeho reč bola rečou meča, ktoiý
preniká hlbiny a trafí do „čierneho“.
Poslucháči sú nútení zaujať stanovisko,
prirodzene za alebo proti. Boh nikdy
nikoho nenúti. Lukáš nám podáva
reakciu tých, ktorí prijali ohlasovanie
Ježiša: „Bratia, čo máme robiť?“(v. 37).
Je namieste otázka, čo bolo tou motivá
ciou, ktorá nimi pohla?
Jedinou odpoveďou na ohlasovanie
môže byť iba pokánie (sloveso: meta
li oco) a to v m ene Ježiša (v. 38).
Pokánie, krst a prijatie D ucha sú
prvkami kresťanského života, alebo, aby
sme boli úplne presní sú to prvky za
čiatku kresťanského života.
Peter pridáva povzbudenie: „Veďpre
vás a pre vaše deti je toto prisľúbenie“
(v. 39). Prijatie Ježiša ďalej znamená aj
záchranu z tohto perverzného, zvrá
teného a nečestného pokolenia (v. 40).
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Navonok sa to prejaví v prijatí krstu,
ktoiý symbolickým ponorením (pôvodný
spôsob) predstavuje smrť starého člo
veka, smrť starého spôsobu jednania.
A následným vynorením predstavuje
znovuzrodenie pre nový život (Rim 6:2b11 a Gal 3:26-29; porov. 2Kor 5:17; Kol
2:12-13). Duch nás uschopňuje mať
účasť na Ježišovej smrti a vzkriesení.

l

Učeníci zotrvávali v bratskom spo
ločenstve, na vyučovaní, na lám aní
chleba a v m odlitbe (v. 41). Mali
spoločný majetok, z ktorého sa dávalo
každému podľa potreby (w. 44-45).
Denne lámali chlieb a chodievali do
Chrámu, žili v jednoduchosti srdca
a velebili Boha (w. 46-47).

Čo by sme mali pochopiť____________
Tí, čo sú ochotní prijať ohlasovanie
Ježiša ako Spasiteľa, majú iba jednu
jedinú odpoveď: činiť pokánie, nechať
sa pokrstiť v Ježišovom mene na odpus
tenie hriechov. Následne budú obdarení
Duchom (v. 38). Co znamená činiť
pokánie? Oholiť si hlavu, posypať sa
popolom, deň a noc zvlykať a biť sa do
pŕs? Donekonečna omieľať modlitby?
NIE!!! M etanoeo - robím pokánie,
kajám sa, znamená zmeniť srdce, mysle
nie. Zmeniť cestu života, spôsob života.
Je to nový spôsob, štýl života ako
výsledok zmeny zmýšľania vo veciach
spravodlivosti a hriechu, teda, nie som
to ja, kto určí, čo je prípustné a čo je
neprípustné. Ježiš určuje tieto veci.
Nechávam sa viesť Ježišovými súdmi.
Mením svoj úmysel/zámer v o všetkých
veciach podľa Ježiša. Činiť pokánie
znamená prijaťJežiša ako normu života!

Peter dodáva, že „toto prisľúbenie je
pre vás a pre vaše deti“ (v. 39).Aké
prisľúbenie? Prečítajme si Petrovu kázeň
(w. 14-36) a všimnime si starozákonné
citáty naplnenia Pánovho dňa (w. 1721) a to skrze Ježiša (vv.22-24.36).
Pánov deň je dňom spásy pre tých, čo
v neho dúfajú, čo vzývajú jeho meno (v.
21). Spása je „odpustenie hriechov“ (Jer
31:34), „očistenie“ (Ezech 36:25),
„vloženie D ucha do sŕdc“ (Ezech
36:27). Táto spása je nádejou vzkrie
senia. Pán nikoho neopustí v beznádeji
tak, ako neopustil Ježiša v smrti (porov.
w. 25-28). Tak ako vyviedol Pána Ježiša
zo smrti, tak vyvedie každého z nás
z nešťastia, zo slepej uličky, zo „smrti“
našich situácií. Starozákonné proroctvá
sa vzťahujú aj na každého kresťana.
Toto je tá motivácia, ktorá pohla
úprimné srdcia. Srdcia hľadajúcich,
tých, ktorí chceli zmeniť „nemožný
život“ plný strachu, nenávisti, neistoty,
zrady a to aj zo strany priateľov a klam
stva uprostred perverzného, zvráteného
a nečestného pokolenia (v. 40).
Popis prvej komunity veriacich by
sme mali čítať na pozadí Exodu, pres
nejšie na pozadí rozprávania o darovaní
Tóry (Ex 19). Hebreji sú jednomyseľní
v prijím aní Tóry (Ex 19:8; 24:3-7)
prejavujúc tak svoju jednotu viery
v jediného Boha - predmet prvej tabule
Zákona (Ex 20:1-12) - a ochotu/
záväzok žiť bratské spoločenstvo v reš
pektovaní blížneho a jeho práv predm et druhej tabule Zákona (Ex
20:13-17). Posväcovanie sa a očisťo
vanie ľudu je prípravou na zjavenie Boha
(Ex 19:10-11. 14-15). A nakoniec
zmluva je potvrdená obetou a spoloč
nou hostinou (Ex 24:5-8.11). Takto je
zjavné, že veriaci prvej komunity nie sú
nikým iným, ako spoločenstvom Izraela
na púšti, ktoré dospelo k vlastnej
maturite sŕdc a ducha.1
Zotrvávali (proskarterúntes) - pokra
čovali neprestajne aj napriek protiven-

stvám a ťažkostiam, zotrvávali vo veľmi
osobnom, blízkom kontakte /close
relation/ (v. 41). Inými slovami, prví
učeníci nezanedbávali svoje každodenné
povinnosti. Práve naopak, ale popri nich
- aj napriek ťažkostiam - sa verne
zhromažďovali pri učení a modlitbe
a udržiavali vrúcne vzťahy. Toto sa
skrýva za výrazmi originálu.
Kresťanstvo, ak je skutočne žité,
nutne nesie so sebou aj sociálne zmeny.
Sociálny aspekt je jeho neodmysliteľnou
súčasťou (w. 44-45). Učeníci predávali
svoje imanie, majetky a vytvorili spo
ločnú kasu (porov. 4:32-35), z ktorej sa
potom pomáhalo núdznym. Nebolo to
„žiťz milodarov“, ale bol to život z práce
vlastných rúk. Avšak príjem sa dával do
spoločného a z neho sa delilo každému
podľa potreby (v. 45). Tento spôsob
života nie je komunizmus!!! Nevznikalo
žiadne sociálne rozvrstvenie, lebo dobrá
sa nedelili rovnakým podielom, ale
podľa potreby každého. Nebola to
materiálna rovnosť, ale solidarita,
reciprocita pomoci. Silnejší pomáha
slabšiemu, bohatší chudobnejšiemu.
Almužna predstavuje skutok milo
srdenstva voči komukoľvek - kresťan
i nekresťan - a ňou sa kresťan pripo
dobňuje milosrdnému Bohu (Lk 6:2738), ktorý nečaká na odvetu (Lk 14:1214) a nerobí rozdiel medzi osobami (Lk
19:1-10).
Spoločne zdieľaný majetok však
vyjadruje dôveru v Boha, ktorý nedovolí,
aby jeho dietkam chýbal každodenný
chlieb. Je to dôvera, ktorá oslobodzuje z
patologického strachu o živobytie (Lk
12:22-34), oslobodzuje pre nasledovanie
Božej cesty (Ex 16) veľkodušne a s dô
verou (Lk 21:1-4). Takýto štýl predstavuje
akt viery voči bratom a sestrám.
Nikde v Novom zákone nie je daný
príkaz, aby sa každý zriekol majetku. Nie
všetci kresťania prvej komunity nasle
dovali tento príklad a ani Cirkev nikdy
neprikazovala, že by Duch vyžadoval
úplné zrieknutie sa majetku. Ide skôr
o realistický dôkaz toho, že je možné žiť
spoločne v sile Ježišovho Ducha. Je
možné žiť sociálne spravodlivo. Tento
spôsob zostáva silným znakom eschatologickej jednoty Božích dietok už tu na
zemi. Na tento spôsob žijú dodnes Židia
v tvz. Kibbutzim, aj keď ich motiváciou
nie je Ježiš z Nazareta. A čo my?
Každý deň chodievali do chrámu
a lámali chlieb po domoch (v. 46),

neodškriepiteľný fakt každodennej účasti
na oficiálnych modlitbách židovského
chrámu a na eucharistickej hostine.
Jednoduchosť a úprimnosť srdca afelótéti kardías. Takto sú charakte
rizovaní učeníci, ktorí svoj život založili
na Ježišovej smrti a vzkriesení. Ktorí
svoj život prežívajú v modlitbe a práci,
v protivenstvách a vďakyvzdáyaní.
Je to práve táto jednoduchosť, ktorá
spôsobuje, že Boh sa prejaví divmi
a zázrakmi. Je to
táto jednoduchosť
srdca, ktorá vidí,
registruje, sp o z
náva Boha prítom
ného medzi nami.
„Blažení čistého
srdca, lebo oni uvi
dia B o h a “ (Mt
5:8). Jednoduchý,
obyčajný, všedný
život, v ktorom
zbadáme prítom
nosť m ilujúceho
Otca... a ak sme
úprimného srdca
zbadajú to aj iní...

Aplikácia_______
Ako si ja predsta
vujem pokániel
Ako ho realizujem
ja? Čo hovorí Ježiš
o pokání skrze svo
je slovo (Rim 6:2b14; 12: 1-21; Gal
3:26-29; 5:136:10; 2Kor 5:17;
6:14-7:1; Kol 2:1213; 3:1-17)?
Ako sa pozerám
na spoločnosť, v ktorej žijem? Som s ňou
spokojný? Rezignoval som na ňu? Ako
hodnotím vzťahy, ktoré pretrvávajú v našej
spoločnosti - politickej i cirkevnej? Mám
záujem ich meniť vlastným pokáním?
Alebo sa prispôsobujem tomuto zvrá
tenému pokoleniu?
Naozaj som zomrel starému človeku,
ktorý mi diktoval „iba ty“, „nestaraj sa
o iných“, „čo iných do tvojho života?“.
Živím v sebe nového človeka skrze Božie
slovo? V protivenstvách, tvz. „maličkých
smrtiach“ každodenného života hľadím
s dôverou na Ježiša a prosím ho o pomoc?
Aké je moje miesto v kresťanskom
spoločenstve/cirkvi? Udržujem vrúcne
a úprimné vzťahy s ostatnými bratmi

a sestrami? V čom sa to prejavuje, alebo
neprejavuje? Sociálna dimenzia nášho
kresťanstva? Sociálna dimenzia môjho
kresťanstva? Dôverujem Bohu v malič
kostiach každého dňa?
Napadlo mi niekedy, že obraz cirkvi
v Skutkoch je modelom nášho kresťan
ského spoločenstva? Napadlo mi nie
kedy, že na konci vekov budem súdený/
budeme súdení na základe tohto obrazu?

Čo pre mňa znamená Eucharistia?
Rituál alebo vdakyvzdávanie? „Istí
horlivci“ by radi definovali pravovemosť
slávením eucharistie raz do týždňa a to
v nedeľu. Prečo? Čo takéto myslenie
prezrádza? Aké sú pravé dôvody tohto
postoja? Lenivosť? Form alizm us?
Biznis? Snáď existuje silnejší argument
ako Božie slovo?
Som jednoduchého a úprimného
srdca? Pred Bohom? Pred ľuďmi?
Prosím o takéto srdce?
Róbert Jáger
1 Bossuyt-Raderm akers, Lettura
pastorale degliAtti degli Apoštoli, 239.
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA
ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me
toda prispeli:
Z CHOŇKOVIEC - Mária Kašajová 110 Sk, Magda Lesová 100 Sk
a Mária Vasilková 100 Sk.
Z KOŠÍC - Mgr. Štefan Blanár 50
Sk, Anna Horňáková 170 Sk, Bernar
dína Kuročková 10 Sk, Mária Lisoňová
160 Sk, Štefan Mihalo 360 Sk, Ladislav
Mizerák 60 Sk, Anna Mizeráková 110
Sk, Michal Molčan 500 Sk, Štefan
Neupauer 60 Sk, Mariana Neupauerová
60 Sk, Michal Pinkovský 70 Sk a Terézia
Pirčáková 90 Sk; po 20 Sk: Terézia
Danková, Mária Grigorová, Nadežda
Neupaerová, Mária Reváková, Viera
Solomonová a Anna Zolláková.
Z MICHALOVIEC - Bohuznámy
15 000 Sk, Anton Cifruľák 70 Sk,
Alžbeta Čabinová 50 Sk, M argita
Draguňová 120 Sk, Anna Hašková 50
Sk, Mikuláš Hond’oš 70 Sk, Zuzana
Labačová 120 Sk, Marta Macková 70
Sk, Ing. Ján Palovčík 80 Sk, Peter
Paulina 5 000 Sk, Mária Prepiorová 90
Sk, Ján Sabol 120 Sk, Emília Štofková
120 Sk a Mária Zebrová 70 Sk; po 20
Sk: Mária Borovská, Viera Čižmariková,
Mikuláš Feldman, M atej Hlochin,
Mária Hospodárová, Anna Jenčíková,
Alexander Kováč, Eva Kravecová,
Vojtech Lakomý, Jozef Lebeda, Teodózia Malá, Terézia Miglecová, Viera
Michalková, Mária Olahová, MUDr.
Georgína Olšakovská, Mária Ondríková, Ing. Ján Oros, Ing. Gabriel
Paulina, Terézia Praščaková, Anna
Samuelčíková, Žofia Semanová a He
lena Smolková.
Z RUSKEJ NOVEJ VSI - Vincent
Milenký 120 Sk, Jozef Ňachaj 100 Sk
a Mária Palenčárová 100 Sk.
Iveta Cekanová, Hanigovce 100 Sk,
Jarmila Kolesárová, Tušická Nová Ves 20
Sk, Juraj Sigeti, Janova Lehota 220 Sk
a Margita Škovranová, Drienica 150 Sk.
Za dary Pán Boh zaplať!

NAŠI JUBILANTI
V júni t. r. si významné životné
jubileum pripomínajú títo naši členovia:
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Anna Balíková z Fulianky, Ružena
Horňáková z Ruskoviec a Štefan Verbovský z Prešova.
Anna Bačinská zo Sabinova, Mária
Brodyová z Falkušoviec, Albína Fejdová
z Trebišova, Ing. Jozef Kolesár zo
Sečoviec, Anna Párkányová z Košíc, Ján
Petrila z Kráfoviec, Ing. Anna Rudíková
zo Sečoviec a Ján Vasiľ zo Zamutova.
Emília Hospodárová z Trebišova,
Štefan Kollarčík z Kuzmíc, Ján Moskaf z Dúbravky, Júlia Ostapčuková zo
Sečoviec a M ária Vasilenková zo
Sačurova.
Jozef Danko z Nižného Hrabovca,
Anna Dorožovičová z Koromle, Alžbeta
Hrabiková z Vysokej nad Uhom, Helena
Jaškaničová z Prešova, Zuzana Miklošová zo Sečoviec a Anna Voroničová
z Pavloviec nad Uhom.
Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

SPOLOK SV CYRILAA METODA
V
SNINE
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda si
vybral pre svoje májové výjazdové
stretnutie gréckokatolícku farnosť
v Snine. Stretnutie sa konalo 11. mája,
v deň, kedy si gréckokatolícka Cirkev
pripomína pamiatku Sv. Cyrila a Me
toda ako učiteľov Slovanov. Zúčastnilo
sa ho okolo 30 veriacich našej farnosti.
(Mohlo a malo ich byť viac.) Zasadnutie
otvoril a viedol predseda Spolku o. Hos
podár. Predstavil prítomným jednot
livých členov a zároveň privítal všetkých
zúčastnených. Potom k účastníkom sa
prihovoril p. Lahovič, ktorý ich oboz

námil s činnosťou farského spolo
čenstva v Snine. Pripomenul, že medzi
hlavné aktivity patrí dokončenie reno
vácie novej farskej budovy a po nej
výstavba druhého chrámu v lokalite
Brehy, kde žije značná časť grécko
katolíkov. Príprava na výstavbu je
prakticky ukončená, takže možno začať
s výstavbou. Veríme, že obe náročné
akcie s Božou pomocou úspešne ukon
číme, aby veriaci z Brehov v nedele a vo
sviatky nemuseli prechádzať cez celé
mesto do cerkvi.
Stručnú informáciu o činnosti Spol
ku a jeho Stanovách predniesol podpred
seda Spolku p. Poprik. Zmienil sa
o problémoch pri zakladaní Spolku,
o jeho starostiach, ale i radostiach počas
svojho účinkovania. Zakončil slovami, že
Spolok v Božom mene zapustil brázdu,
ktorú načali bratia zo Solúna, sv. Cyril
a Metod. O Centre Spirituality Východ Západ hovoril P. Ján Babjak, SJ, kedže
táto téma je veľmi zaujímavá a času bolo
málo, chceme pozvať P. Jána Babjaka, SJ
medzi našich veriacich na besedu na túto
tému, aby sme si obohatili svoje du
chovné vedomosti.
Vyvrcholením sobotňajšieho popo
ludnia bolo slávenie svätej liturgie, ktorej
predsedal o. Hospodár a pomáhal mu
P. Babjak, SJ, o. Skyba, o. Jasik a o.Pindroch, za účasti mnohých veriacich
a speváckeho zboru z Vranova nad
Topľou. Ostáva už len na veriacich, aby
svojím členstvom rozšírili rady Spolku
sv. Cyrila a Metoda a aj touto cestou
obohacovali svoje duchovné vedomosti.
V tomto nech nám Svätý Duch pomáha.
Š. Lahovič

SPOLKOVÉ SPRÁVY
Vo veku nedožitých 83
rokov zomrel 15. februára
t.r. Michal Lukáč z Poše, okr.
Vranov nad Topľou, ktorý
v rokoch 1968-1988 vyko
nával funkciu k u ráto ra
v miestnom farskom spolo
čenstve. Nebohý bol aj čle
nom Spolku sv. Cyrila a Me
to d a od jeho obnovenia
v roku 1991.
Ďalším zakladajúcim čle
nom nášho spolku sa stal
titl. kanonik o. Juraj Kocák
z Košíc.

Bruno Ferrero: KRUHY NA VODE
Vydavateľstvo Don Bosco,
Bratislava, 2002,72 s.

Meno autora Bruno Ferrero
vám určite nie je neznáme.
Snáď každý si pri vyslovení
tohto mena hneď spomenie na
sériu piatich útlych knižočiek
(Je tam hore niekto, Niekedy
stačí jeden slnečný lúč, Vôňa
ruže, Štyridsať príbehov z púšte
a Spev svrčka), ktoré vyšli vo
vydavateľstve Don Bosco.
Ktýmto piatim teraz pribudla
ďalšia pod názvom Kruhy na
vode. Týchto 37 krátkych príbehovpre potešenie duše sa stále
končí krátkou myšlienkou.
Príbehy vás určite zaujmú,
potešia, či niektoré aj rozos
mejú. Ponuka príbehov je
bohatá, takže každý si môže
vybrať „ten svoj“, ktorý ho
najviaczaujme a ovplyvní. A po
prečítaní príbehu sa nedá
zostať nezmeneným, zostať
tým, kým sme boh doteraz. Tak
neváhaj a siahni po príbehu pre
potešenie práve tej tvojej duše,
aby si sa aj ty stal ešte lepším.
-ao-
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František Dancák: DA VSI JEDINO
BUDUT - ABY VŠETCI JEDNO BOU

zomr. 23. júla 1976 v Pre
šove), biskupovi a generál
nom vikárovi Prešovskej eparNáboženské vydavateľstvo
chie do aprílovej akcie „P“
PETRA, Prešov, 2002,120 s.
v roku 1950. Životopis bisku
pa bol tu vypracovaný nielen
na základe časopiseckých
článkov a monografických
prác, ale aj podľa archívnych
dokumentov a iných súborov
(cirkevné matriky, súdny spis
a osobný väzenský spis
biskupa).
Editor biskupove osobné
Ba vsi jeáte© tastet
listy (korešpondenciu) roz
delil na dve časti podľa adre
K 55. výročiu biskupskej
sáta (veriaci v Hrabskom,
vysviacky (11. mája 1947)
resp. ich duchovný správca F.
Mons. ThDr. Vasiľa Hopká,
Dancák). V titule Da vsi je 
prešovského gréckokatolíc
dni o b u d u t-A b y všetcijedno
keho pomocného (od r. 1969
boli nechýbajú ukrajinské,
svätiaceho) biskupa v Prešove
talianske, nemecké a anglické
Mgr. František Dancák pri
resumé, pramene a literatúra
pravil na vydanie podstatnú
i fotopríloha.
časť biskupovej osobnej koreš
Anotovaná publikácia ne
pondencie (52 listov), ktorú
tradične približuje osobnosť
s ním viedol v rokoch 1966biskupa ThDr. Vasiľa Hopká,
1974, keď bol ešte správcom
ktorý za vernosť Svätému
farnosti v Hrabskom.
Otcovi, gréckokatolíckej cirkvi
V tejto pramennej edícii,
a veriacim bol v rokoch 1950prvej svojho druhu vôbec
1964 väznený v najťažších
v gréckokatolíckej cirkevnej
kom unistických žalároch
historiografii, je vhodne za
a v rokoch 1964-1968 bol
komponovaný spojovací a ko
internovaný v Oseku v Če
mentujúci text (reminiscen
chách. Určite bude vyhľa
cie) editora s poznámkami,
dávanou, nielen medzi odbor
ktorý listy zaraďuje do dobo
níkmi, ale najmä medzi štu
vého kontextu. V práci ne
dentmi Gréckokatolíckej bo
chýba ani výstižný a pod
hosloveckej fakulty PU v Pre
robný životopis, spresňujúci
šove, pri ich spirituálnej
a doplňujúci doteraz známe
a pastoračnej formácii.
fakty o ThDr. Vasiľovi HopAndrej Kaputa
kovi (nar. 21. apríla 1904 -

Babtistérium (gr.) - najskôr
krstiteľnica, neskoršie kaplnka na
krstenie
Basileia (gr.) - kráľovstvo, panen
stvo, Božie kráľovstvo
Bazilika (gr. kráľovská hala) cirkevná stavba, pri ktorej vysoká
stredná loď s plochým stropom
sprevádza dve nižšie postranné lode
Beatifikácia (lat.) - blahorečenie
(predchádza svätorečeniu)
Benediktíni - rím. kat. mužská
rehoľa (Ordo Sancti Benedicti =
OSB), ktorá žije podľa pravidiel sv.
Benedikta z Nurzie

Biblia (gr. kniha kníh) - súbor
kanonizovaných kníh židovského
(Starý zákon) a kresťanského (Nový
zákon) náboženstva, iný názov Sväté písmo
Biblická kritika (gr. krinein =
triedenie, posudzovanie) - v novo
veku spoločný názov pre historické
metódy skúmania pôvodu, formy
a obsahu biblických kníh
Biblistika (gr.) - náuka o Biblii
Birmovanie (lat.) - v katolíckej
cirkvi sviatosť, ktorú udeľuje biskup
dorastajúcej mládeži a dospelým
vkladaním rúk a pomazaním olejom,

Anastasis: 8TAČI TAK MÁLO
Náboženské vydavateľstvo
PETRA, Prešov, 2002

Staro - nová bohoslovecká
skupina Anastasis v zmenenej
zostave prichádza v týchto
dňoch s projektom Stačí tak
málo, ktoiý obsahuje 13 pies
ní. CD, na ktorom sú piesne
z autorskej dielne viacerých jej
členov, je pozoruhodné aj vyni
kajúcimi vokálmi Denisy Chanáthovej a Petry Porubcovej,
ako aj inštrumentálnym preve
dením hostí zo skupiny Nuda
a Tretí deň. Okrem známych
sólistov z bývalej zostavy vás
určite očarí skvelý spevácky, ale
aj textársky výkon Mikuláša
Chanátha. Toto dielo je nev
šedné aj po hudobnej stránke,
kde sa prelínajú rôzne štýly
a zaznie aj zobcová flauta či
bongo. Jedna pieseň je dokon
ca unikátnym pokusom o spo
jenie moderného gospelu s by
zantským isónom. CD nosič,
ktoiý vznikol vďaka ArtLumenu
a vydavateľstvu Petra, by určite
nemal chýbať vo vašej zbierke.
Lenka Frigová

ktorý sa volá krizma; v grécko
katolíckej cirkvi sa táto sviatosť nazýva
myropomazanie a udeľuje ju kňaz
hneď po krste deťom olejom - myrom
Biskup (gr. episkop = dozorca)
- vedúci cirkevný hodnostár; v No
vom zákone a v prvotnej cirkvi
vedúci miestneho zboru; v katolíckej
cirkvi nástupca apoštolov
Biskupstvo - diecéza
Bludné učenie - učenie, ktoré
odporuje zmyslu Božieho slova
alebo zásadám (dogmám) niektorej
cirkvi; volá sa aj heréza
Spracovala: A. Ondovčíková
slovo - jún/2002
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Zasmejme sa

Minitest Učiteľ to preháňa
1. Učiteľ to preháňa:
a) robí hnusné protekcie
b) je veími prísny
c) napomína ma, ked klebetím
2. Prečo to robí?
a) pretože je „mimo“
b) pretože je skorumpovaný
c) opýtame sa ho na to
3. Ako dosiahnuť, aby prestal?
a) požiadame ho o vysvetlenie
b) porozprávame o tom inému učiteľovi
c) štrajkom
4. Ideálny učiteľby mal byť:
a) mierny pri známkovaní
b) málo „otravný“
c) prísny, ale čestný
BODOVANIE
1
2
4
7
a)
4
10
b)
7
10
c)

3
10
7
4

4
4
7
10

Od 16 do 20 bodov
O. K , učiteľov nemáš veľmi v obľube. Si si však istý,
že máš na to dobrý dôvod? Učitelia by ti mohli
pomôcť rozvíjať sa. Veď s nimi dialóg, možno zmeníš
názor.
Od 21 do 30 bodov
Učiteľ, ktorý robí protekciu, sa ti nepáči (ešte šťastie!).
Vyrieš problém, porozprávaj sa s ním o tom, je to
ťažké? Nie. Ak to urobíš s úctou a dobre odôvodníš,
čo povieš, vypočuje ťa.
Od 31 do 40 bodov
Vieš, že vzťah s učitelom je založený na vzájomnej
úcte. Nikdy na to nezabudni. Ak budú študenti čestní
a úprimní, všetko sa obráti na dobré.
(E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato,
Horúce témy, 1998)
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Malý Jožinko sa díva večer na oblohu a pýta sa ocka:
- Oci! Čo myslíš, je na tej hviezde život?
- Čo sa tak hlúpo pýtaš, čo nevidíš, že sa tam svieti?
- Ocko, máš dobrú optickú pamäť?
- To mám synček. Prečo sa pýtaš?
- Práve som ti rozbil zrkadlo na holenie.
Viete, aký je najlacnejší prostriedok na farbenie nechtov?
No predsa kladivo!
Aké je najrýchlejšie auto slovenských ciest?
Avia. Vždy je na čele kolóny.
- Tato, pozri sa, prosím ťa, aké je tam vonku počasie!
- Moment, už to píšem: http://weather.yahoo.com .
Rozhovor:
- Ty, boli sme v Egypte na dovolenke. A vieš, akú tam mali
najväčšiu pamätihodnosť?
- To je jasné, pyramídy...
- Nie. Náš autobus!
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Legenda: AGFA, ALPA. AMEN, ESER ESTER, FARA, FÍGEĽ,
FLOTILA, GALÉRIA, GITA, GONG, KASTA, KEFA, KIMONO,
KOZINA, KRAS, KREMEŇ, LONO, LOSOS, MADONA, MASA
MASÉR, MÉTA, MIER, MÍNOMET, MLOK, MRAK, MRAV,
NORKA, ODRA, PARTIE, POTECHA, POZADIE, REGATA,
ROBOT, SENO, SIEŇ, SIEŤ, SILON, SIRUP, SLAMA, SLON,
SOCHA, SONET, STAN, ŠALVIA, ŠAMAN, ŠÍPY, ŠUPINA,
TIARA, TONA, TRAPÉZ, TRAPISTI, ZIMA, ZLATO,
ZRANENIE
Tajničku osemsmerovky tvorí 20 nevyškrtnutých písmen.
Autor osemsmerovky: p. Marek Pataky z Bardejova

Chcete sa zahrať?
Tvorenie sôch

•o

O m a lo v a č k a

Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Sk
Peter a Pavol“) na vymaľovanie do vašej
série sviatkov.

Deti sa rozdelia do skupín po štyroch. Každá skupina si určí medzi sebou
jedného sochára.
Ostatní sú sochárov ..materiál“. Sochár vytiahne kartičku, na ktorej stojí
stav, charakteristický určitým konkrétnym pocitom, napr.: rozlúčková scéna,
stretnutie po dlhých rokoch, pripadne môžeme zadať nejakú biblickú scénu,
ktoráje známa všetkým účastníkom. Bez toho, že by hov oril, sa sochár pokúsi
vložiť to, čo stojí na kartičke do sochy, ktorú zhotoví zo zvyšných troch detí
svojej mini - skupinky. Ostatné skupinky sa potom pokúsia uhádnuť, čo sochár
vyjadril. V nasledujúcom kole sa vymienia úlohy. (Pri mladších deťoch
odporúčame dovoliť sochárovi hovoriť. Takmôžu aj deti. ktoré noria ..materiál",
poradiť, ako by mala socha vyzerať; hra je možná s minim. počtom 8 detí).
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Podľa biblického
citátu doplňte, čo
tvorí výzbroj vojaka
Božej armády.

P o z n á m e B i b li u ?
-----------------B_____

o ______
P______

M
D .
B _____

S____

1. Ktorý svätý spadol na ceste? (Šavol
- Pavol, pred Damaskom).
2. Čie kosti sa 40 rokov potĺkali po
púšti? (Jozefa Egyptského - E x 13, 19).
3. Mohol J ó b už vtedy poznať Ško
ricu ? (Bola to Jóbova dcéra - Jób 42,14).
4. Kto sa narodil a nezomrel? (Eliáš,
Henoch a my).
5. Ktorého muža Biblie rozplakal
bozk? (Jakuba Gn 29, 11).
6. Kto podal najdlhodobejšie pred
povede počasia? (Jozef Egyptský 14
rokov (Gn 41, 25-27) a Eliáš - sucho 3
roky a 6 mesiacov (Lk 4,25).
7. Ktorý Obed by slušný človek za nič
na svete nejedol? (Obeda - syna Bóza
a Rút).
8. Bola Ester v Izraeli hviezdou?
(Áno, Ester =Hviezda, Est 2, 7).
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A ko sa v o lá š?

Ocko

UDISIAV

(nebojím sa, keď je velká tma)

meniny: 27. júna

(Arka Noego)

Meno slovanského pôvodu, varianta
mena Vladislav, vykladá sa ako „slávna vláda,
slávny vládou“.
Domáce podoby: Lado, Ladko, Ladislavko
Patrón: Sv. Ladislav Uhorský
Ladislav bol kráľom. Narodil sa okolo
roku 1040 v Uhrách a zomrel 29. júla 1095
v Nitre. V roku 1077 ho zvolila šľachta
a duchovenstvo za kráľa. Usiloval sa upev
ňovať kresťanstvo a kresťanské mravy. Dal
vystavať mnoho chrámov a založil nové
biskupstvo v Kalocsi. Na sklonku života
zatúžil po križiackej výprave do Svätej zeme,
ale smrť mu v tom zabránila. Pochovali ho
v chráme Panny Márie vo Veľkom Varadíne,
ktorý dal postaviť. Pápež Celestín III. ho
v roku 1192 svätorečil. Je znázorňovaný
skoro vždy ako kráľ v rytierskej zbroji a často
na koni. Jeho pamiatku slávi cirkev 27. júna.

LAURA

Kap. V.
C
G
C F
G
(C)
R ef.: Nebojím sa. keď je velká tma, ocko za rúčku, vždy drží ma. 2x
Ami
C
F
C
1. Ďakujem ti ocko, za všetko, čo robíš, hrávaš sa so mnou, na rukách ma
G
nosíš,
Ami
C
F
G
ďakujem ti ocko a viem to s istotou, po celý deň, ty bedlíš nado mnou.
Nebojím sa ...
2. Niekedy sa trápim, niečo ešte neviem, ty ma potešíš, ty mi rozumieš.
Smejem sa nahlas, keď ty žartuješ, veľmi ťa ľúbim a potrebujem.
F
C
G F
C G
Náš Ocko v nebi býva, ľúbi mňa i teba.
F
C F
G
E
On nás ľúbi, ľúbi mňa i teba.
Nebojím sa ...

Meno latinského pôvodu (laurus) zna
mená „ vavrín, vavrínové drevo“. Blízky
pôvodný význam majú mená Štefan, Viktor,
Vincent
D om áce podoby: Laurka, Laurenka,
Laurička, Laurita, Lola, Lolina
Patrón: BI. Laura Vicuňa
Pochádzala zo Santiaga de Chile. V det
skom veku, keď bola v jej vlasti revolúcia, sa
presťahovala rodina do Argentíny. Tam jej
zomrel otec. Jej matka začala žiť s mužom,
u ktorého pracovala. Hoci sama žila v hrie
chu, predsa veľmi dbala o náboženskú vý
chovu Laury. Lauru dala do internátnej
saleziánskej školy, kde sa prehĺbila viera
mladej dievčiny. Keď sa vrátila do domu
svojej matky, našla tam matkinho priateľa,
ktorý ju kruto zbil. Neskoršie ochorela na
chorobu pľúc. Vrátila sa k sestrám a zomrela
ako 13-ročná. Pred smrťou ju navštívila
m atka a oslovená vierou svojej dcéry,
rozhodla sa skoncovať so svojím hriešnym
životom. Mladé dievča pápež Ján Pavol II.
3. septembra 1988 vyhlásil za blahoslavenú.
Zobrazuje sa ako jednoduché dievča.
Jej liturgická spomienka je 21. januára.
Spracovala Anna Ondovčiková
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3. V zime sú sánky, v lete je „kupko“, mamka to nie je to isté čo tatko.

extra sútáž s PETROU
Kupón 6 © © ©
Dnešné otázky:
1. Ktoré výročie biskupskej vysviacky ThDr. Vasiľa Hopká t. r. slávime?
a) 50; b) 55; c) 60
2. Do celoexarchátneho kola V ročníka biblickej súťaže sa zapojilo:
a) 58 farností; b) 35 farností; c) 27 farností
3. Najnovšia kniha krátkych príbehov od Bruna Ferrera má názov:
a) Vôňa ruže; b) Spev svrčka; c) Kruhy na vode
4. Citát tohtoročného stretnutia mladých so Svätým otcom ,,Vy ste soízeme...
Vy ste svetlo sveta “nájdeme v evanjeliu podľa
a) Lukáša; b) Marka; c) Matúša
5. BI. Laura Vicuňová zomrela ako
a) 15 ročná; b) 13 ročná; c) 20 ročná
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie
s označením: extra súťaž do 3 0 . 0 6 . 2 0 0 2 . alebo ich doručte do redakcie na
adresu Hlavná 3, Prešov. Nezabudnite pripísaťVašu spiatočnú adresu.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v augustovom čísle.
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorízískajú knižné
tituly z nášho vydavateľstva.

Pomôcky:
Otí, oar,
dorso

Ruské
mesto

Začiatok
tajničky

Hlavné
mesto
Turecka

Čistiaci
prostriedok

Mesto
v Čade

Koniec taj
ničky

Afričania

Španielska
bona

Väčšia
mucha

ilúzie

Člen vlády

Bitka s mečami

Kozmetika
Domáce
zvieratá
Africký štát
Papagáj

Orgány
sluchu

Na rube

Leňochod
Turecký
dôstojník

Základná
číslovka

Koralový
ostrov

Hrob
Brva
Primát
Ponáraj
spojovacia
súčiastka
Rímsky
peniaz

Časť dňa

Textilný
stroj

Veslo, po
anglicky

Sála, po
nemecky

Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z Humenného. Správne znenie tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Priateľmiluje v každý čas. “
MYŠLIENKY O RADOSTI
„Radujte sa, spravodliví, v Pánovi
a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce
úprimné“
(2 32 11 )
’
'

„Velebí moja duša Pána a môj duch
Jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo
zhliadol na poníženosť svojej služobnice“
(Lk 1,46-48).

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za
čím túži tvoje srdce“
(Ž 37, 4).
„Ustavične sa radujte v Pánovi!
Opakujem: Radujte sa!“
(Flp 4,4).
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Náboženské vysielanie
Slovenského rozhlasu

Mopitolsfea 2, f 74 01, Banské Sysfcrko
tel: 048 / 41 25 739, fox: 048 / 41 25 737

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

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, M W 1530-A B kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

S lo ven ská televízia
Nedeľa 2.6. S T V 1 o 13:20hod. - Dobrá zvesť - Rodinný
magazín pre kresťanov venovaný sviatku Božieho Tela,
rádu karmelitánov, vatikánskym novinkám a výhercovi
súťaže Toronto 2002.
Streda 5.6. S T V 2 o 22:45hod - Dejiny kresťanstva - V
Metodovej brázde - Filmový dokument o gréckokato
líckom kňazovi, profesorovi, teológovi, zakladateľovi
Diela koncilovej obnovy v bývalom Československu ThDr.
Jánovi Murínovi, ktorý za svoje presvedčenie, neúplatnosť
a nepoddajnosť boľševickému režimu bol zo Slovenska
deportovaný do Čiech, kde vykonával práce pastiera oviec
a pracoval v uhoľných baniach. Jeho odvahu a statočnosť
ocenili pápeži Pavol VI. a Ján Pavol II., ktorí mu boli
nápom ocní pri rehabilitácii gréckokatolíckej cirkvi
v bývalom Československu.

Úvodník od o. Michala Hospodára
na tému sv. Cyril a Metod,
výsledky ankety - ako vnímate Slovo
a rozhovor o multimediálnej
Detskej biblii
s Ing. Mariánom Fedákom
Prečítajte si to o mesiac!
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e-mail: m<arkefcmg@i«men.sl<
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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
1 1 .0 0 -Zaostrené 1 2 .0 0 -H udobný aperitív 1 3 .0 0 -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
2 0.00 - 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 .3 0 ,1 2 .0 0 ,1 5 .1 4
Krátke správy: 7 .0 0 ,8 .0 0 ,9 .0 0 ,1 0 .0 0 ,1 1 .0 0 ,1 3 .0 0 ,1 5 .0 0 ,2 4 .0 0
r. - repríza

Úmysly apoštolátu modlitby
na mesiac jún
• A b y vo d co via i člen o v ia ro zličných náboženstiev
spolupracovali v úsilí o pokoj vo svete, ktorého základom je
obrátenie sŕdc a bratský dialóg.
• A by veriaci laici, verní záväzkom krstu, zo všetkých síl sa
usilovali b yť soľou zeme a svetlom sveta.
• Za zasvätenie rodín Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby žili zodpovedné
rodičovstvo.

Prípravné stretnutie animátorov
KDE?
KEDY?

Jusková Vola - Škola v prírode (okres Vranov n/Topľou)
2 1 .- 2 3 . júna 2002
ZAČO? Cena pravdepodobne iba 200,- Sk, ostatné výdavky hradí Sekcia pre mládež. Je potrebné priniesť si „spacák“,
karimatka nie je potrebná.
Prihláste sa telefonicky /e-m ailom , SM S / do 10. júna 2002.
Štefan K eruľ- Kmec, Gr. kat. farský úrad, 0 7 8 01 Sečovce

tel.: 056-678 2502 mob.: 0905-644 258, stefan@ grk-secovce.sk

POZOR BYSTRÁ! POZOR BYSTRÁ! POZOR BYSTRÁ!

Stretnutie gréckokatolíckej mládeže Bystrá 2002:
I. turnus:
I I . turnus:
I I I . turnus:
I V turnus:

29. 7. 1. 8. 5. 8. 12. 8 .-

1. 8. 2002 deti vo veku 9 - 1 1 rokov
5. 8. 2002 mládež vo veku 1 2 - 1 4 rokov
9. 8. 2002 mládež vo veku 1 5 - 1 8 rokov
16. 8. 2002 mládež vo veku 19 a viac rokov

Rekreačne' zariadenie MH Bystrá pri Humennom.
Prihlásiť sa môžeš najneskôr do 30. júna 2002 na svojom Gréckokatolíckom farskom úrade.
Poplatok za turnus bude oznámený plagátmi a farskými úradmi.
Dones si: kartičku poistenca, potvrdenie o svojom zdravotnom stave od rodičov, karimatku, spací vak (príp. stan potrebné napísať do prihlášky), modlitebnú knižku, Sväté písmo, písacie a osobné potreby.
Upozornenie: Je nutné dodržať termín prihlásenia. Po tomto termíne je účastnícky poplatok zvýšený o 500 Sk. Striktne
dodržať vek! Musí sa zhodovať s údajmi na kartičke poistenca.
Všetkým možným návštevám počas stretnutia je vyhradený čas: denne od 13.00 h. do 15.30 h.
Podrobné informácie získaš u svojho duchovného otca.
Kontakt:
Prešov: o. Rastislav Višňovský, Gréckokatolícky farský úrad Remeniny,
tel.: 057/4452989, 0907/938099
Košice: o. Štefan Keruľ - Kmec, Gréckokatolícky farský úrad Sečovce,
tel.: 056/6782502, 0905/644258

BL AHOŽ E L ÁME
Dňa 2 9.5.2 00 2 sa náš duchovný
otec ThLic. Martin Jurašek, správca
gréckokatolíckej farnosti Dávidov dožil
požehnaných 30. rokov. K tomuto
životnému jubileu mu z úprimného
srdca blahoželáme. Prajeme mnoho
dobrého zdravia a v našich modlitbách
vyprosujeme hojnosf Božieho požeh
nania a ochranu Matky Božej.
Sme vďační zato, čo pre nás s veľ
kou láskou a oddanosťou vykonáva.
Nech mu Pán znásobuje jeho sily a dá
mu hojnosť milostí, aby mohol ešte
dlho pôsobiť medzi nami a tešiť sa
z výsledkov všetkých nás.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci z farnosti Dávidov

SPOMÍ NAME
Dňa 4. mája 2002 po ťažkom utrpení prekročila prah večnosti
jedna z nás, sestra Justína Júlia Sidlárová, SSNPM. V týždni
po nedeli Samaritánky šiju Pán, ako mohutná a tajomná rieka
Božej slávy, ticho a pokojne previedol k sebe. Nech sa naša
milovaná spolusestra, ktorá neustále túžila po Vode živej, teší
v nebi večnému životu.
Narodila sa 14. októbra 1913 v Kapišovej. Dňa 14. júla 1932
vstúpila do Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie. Doživotnými sľubmi 28. augusta 1940 navždy zasvätila
svoj život Pánovi.
Rozlúčka so s. Justínou bola v stredu 8. mája 2002 o 10.00 hod. v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Telesné ostatky boh uložené na mestskom
cintoríne v Prešove. Pohrebné obrady vykonal otec biskup Mons. Ján Hirka.
Vičnaja jej pamjať, blaženyj pokoj!
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a príbuzní
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Prvé CD skupiny Anastasis Vás určite nenec
chladným. Zapáli vo vás živý oheň, veď

stačí tak málo.
CD : 2 7 0 ,- Sk; M C: 150,- Sk.
Objednávajte na adrese redakcie,
alebo na č.t.: 051/77 333 23.

transportbetón
štrkopiesky
exteriérové
dlažby
betónové ¿s*
výrobky

Južná trieda 115, 040 01 Košice
tel.: 055/ 622 96 93-8
fax: 055/ 622 96 94, 8
e-mail: betox@betox.sk
www.betox.sk

