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Utorok 1 . 1 0 . -  Ochrana Presvätej Bohorodičky; Rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva I teraz, 
kondák, p rok lm en, a le lu ja  a p rlčasten  zo svia tku. 
Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Zvelebuj“ a IX. Irmos. 
Pomazanie o lejom  z lítie. Hebr. 9 ,1 -7 , zač. 320; Lk 10, 
38-42; 11, 27-28, zač. 54.

Streda 2 . 1 0 . -  Cyprián, hieromučeník 
-Justína, mučenica;

Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. Flp 2 ,2 4 -  
30, zač. 243; Lk 6, 46-49; 7 ,1 , zač. 28.

Štvrtok 3 .1 0 . -  Hieromučeník Dionýz Areopagita
-  Prepodobná Terézia z Lisieux;

Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtka alebo o prepo- 
dobnej. Flp 3 ,1  -8, zač. 244; Lk 7 ,1 7 -3 0 , zač. 31.

Piatok4 .1 0 . —Hierotej, hieromučeník, biskup aténsky
-  Prepodobný František, Assiský;

M enlivé  časti z piatku (rúcho pôstnej fa rby) a lebo 
o prepodobnom (rúcho svetlé). Flp 3, 8-19, zač. 245; 
Lk 7, 31-35, zač. 32.

Sobota 5. 10. -  Mučenica Charitína; Rúcho svetlé. 
Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 1, 8-11, zač. 168; Lk 5, 
27-32, zač. 20.

Nedeľa 6 . 1 0 . -  Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici
-  Svätý a slávny apoštol Tomáš;

Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni je deviate. Antifóny 
nedeľné. Tropárz hlasu a o apoštolovi, kondák z hlasu. Sláva: 
kondáko apoštolovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimenz hlasu 
a potom o apoštolovi, podobne aleluja a pričasten. Gal 1, 
11-19, zač. 200; Lk 7,11 -16, zač. 30. Apoštolovi: 1 Kor 4, 
9-16, zač. 131; Jn 20,19-31, zač. 65.

Pondelok 7 .1 0 .  -  Svätí mučeníci Sergej a Bakchus;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka. Flp 4 ,1 0 -2 3 , 
zač. 248; Lk 7, 36-50, zač. 33.

Utorok8 . 1 0 .-N a š a  prepodobná matka Pelágia; Rúcho 
svetlé. Menlivé časti z utorka. Kol 1 ,1 -2 .7 -1 1 , zač. 249; 
Lk 8 ,1 -3 , zač. 34.

Streda 9 . 1 0 . -  Svätý apoštol Jakub Alfejov; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva: kondák o apošto
lovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o apoštolovi. Kol 1 ,1 8 -2 3 , zač. 251; Lk 8, 22-25, zač. 
37. Apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16, zač. 131; Lk 1 0 ,1 6 -2 1 , 
zač. 51a.

Štvrtok 1 0 .1 0 .-S v ä t í  mučeníci Eulampiosa Eulampia;
Menlivé časti zo štvrtka. Rúcho svetlé. Kol 1 ,2 4 -2 9 , zač. 
252; Lk 9, 7-11, zač. 41.

Piatok 1 1 . 1 0 . -  Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich 
diakonov; Rúcho svetlé. Menlivé časti o apoštolovi. Kol 
2 ,1 -7 , zač. 253; Lk 9 ,1 2 -1 8a, zač. 42. Apoštolovi: Sk 
8, 20-40, zač. 20; Lk 1 0 ,1 -1 5 , zač. 50.

Sobota 1 2 .10 .—Svätľ mučeníci Probus, Tarach a Andronik;
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 3, 12-18, 
zač. 174; Lk 6 ,1  -10, zač. 22; Lk 10,1  -15, zač. 50.

Nedeľa 1 3 .10 . -  Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici
-  Svätých otcov siedmeho ekumenického snemu
-  Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonik;

Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je desiate. 
Rúcho svetlé. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o Otcoch.
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Kondák z hlasu, Sláva: kondák o Otcoch, i teraz: podľa 
predpisu. Gal 2 ,1 6 -2 0 , zač. 203; Lk 8, 5-15, zač. 35. 
Otcom: Hebr 13, 7-16, zač. 334; Jn 17 ,1  -13, zač. 56.

Pondelok 1 4 .1 0 . -  Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, 
Protasiosa Celzius
-  Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská;

Menlivé časti o prepodobnej. Kol 2 ,1 3 -2 0 , zač. 255; Lk 
9 ,1 8 -2 2 , zač. 43. Prepodobnej: Gal 3 ,2 3 -2 9 , zač. 208; 
M t 2 5 ,1 -1 3 , zač. 104.

Utorok 1 5 .1 0 . -  Náš prepodobný otec Eutymios Nový
-  Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter 
veľkej Antiochie;

Menlivé časti z utorka. Rúcho svetlé. Kol 2 ,2 0 -2 3 ; 3 ,1 -  
3, zač. 256; Lk 9, 23-27, zač. 44.

Streda 1 6 . 1 0 , -  Svätý mučeník Longin Stotník; Rúcho 
pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. Kol 3 ,1 7 -2 5 ; 4,
1, zač. 259; Lk 9, 44-50, zač. 47.

Štvrtok 1 7 . 1 0 . -  Svätý prorok Ozeáš
-  Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky;

Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtku. Kol 4, 2-9, zač. 
260; Lk 9, 49-56, zač. 48.

Piatok 1 8 .1 0 . -  Svätý apoštol a evanjelista Lukáš; Rúcho 
svetlé. Menlivé časti o Lukášovi. Kol 4 ,5 -1 8 , zač. 260b 
a 261 (radové čítanie sa prekrýva s čítaním ap. Lukášovi, 
bude len jeden apoštol). Apoštolovi: Lk 1 0 ,1 -1 5 , zač. 
50; Lk 1 0 ,1 6 -2 1 , zač. 51.

Sobota 1 9 . 1 0 . -  Svätý prorok Joei 
-Svätý mučeník Varus;

Rúcho svetlé. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 5 , 1-10a, 
zač. 178; Lk 7 ,1  b-10, zač. 29.

Nedeľa 2 0 .10 . -  Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
-  Svätý veíkomučeníkArtemios;

Rúcho svetlé. Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni 
je  jedenáste. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva: 
kondákz hiasu, I teraz: kondák podľa predpisu. Prokimen,

aleluja a pričasten z hlasu. Gal 6 ,1 1 -1 8 , zač. 215; Lk 
1 6 ,19 -31 , zač. 83.

Pondelok 2 1 .1 0 . -  Náš prepodobný otec Hilárion Veľký;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka. 1 Sol 1 ,1 -5 , 
zač. 262; Lk 10, 22-24, zač. 52.

Utorok 22. 10. -  Svätý apoštolom rovný Aberkios 
Divotvorca, hierapolský biskup; Rúcho svetlé. Menlivé časti 
z utorka. 1 Sol 1 ,6 -1 0 , zač. 263; Lk 11,1 -10, zač. 55.

Streda 2 3 .1 0 ,—Svätý apoštol Jakub, podľa tela F^nov brat;
Rúcho červené. Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva: 
kondák o apoštolovi. Prokimen, aleluja a pričasten o apoš
tolovi. 1 Sol 2, 1-8, zač. 264; Lk 10, 9-13, zač. 56. 
Apoštolovi: Gal 1 ,11-19, zač. 200; Mt 13,54-58, zač. 56.

Štvrtok 2 4 .1 0 . -  Svätý mučeník Aretas a spoločníci;
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtku. 1 Sol 2, 9 -14a, 
zač. 265; Lk 1 1 ,14 -23 , zač. 57.

Piatok 25. 10. -  Svätí mučeníci a notári Marcián 
a Martyrios; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku.
1 Sol 2 ,1 4 -1 9 ; zač. 266; Lk 11, 23-26, zač. 58.

Sobota 2 6 .1 0 . -  Svätý a slávny veíkomučeník Demeter 
Myromvonný
-  Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie 
v Carihrade;

Rúcho červené. Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva: 
kondák o mučeníkovi. I teraz: kondák podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten o mučeníkovi. Zemetrase
niu: Hebr 1 2 ,6 -1 3 ; 25-27, zač. 331 b; M t 8 ,2 3 -2 7 , zač. 
27. Svätému: 2 Tim 2,1  -10, zač. 292; Jn 15 ,17 -27 ; 16, 
1-2, zač. 52.

Nedeľa 2 7 .10 . -  Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici 
-Svätý mučeník Nestor
-  Svätý mučenica Kapitol ína a jej otrokyňa, 
Eroteida;

Rúcho svetlé. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni 
je prvé. Tropár z hlasu, Sláva: kondák z hlasu, I teraz: 
kondák podľa predpisu. Prokimen, a leluja a pričasten 
z hlasu. Ef 2, 4-10, zač. 220; Lk 8, 26-39, zač. 38.

Pondelok 2 8 .1 0 , -  Svätí mučeníci Terencius a Neonilla
-  Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan 
Svätosávsky
-  Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia;

Rúcho červené. Menlivé časti zo služby o Paraskeve. 1 
Sol 2 ,20; 3,1 -8, zač. 267; Lk 11,29-33, zač. 59. (Svätej:
2 Kor 6 ,1 -1 0 , zač. 181; Lk 7, 36-50, zač. 33).

Utorok 2 9 .1 0 . -  Svätá prepodobná mučenica Anastázia
-  Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ
-  Odchod do večnosti nášho prepodobného otca 
Abramia archimandritu, rostovského divotvorcu;

Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. 1 Sol 3 ,9 -1 3 , zač, 
268; Lk 11, 34-41; zač. 60.

Streda 3 0 .1 0 . -  Svätí mučeníci Zenóbios a jeho sestra 
Zenóbia; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy, 1 
Sol 4 ,1 -1 2 , zač. 269; Lk 11, 42-46, zač. 61.

Štvrtok 3 1 .1 0 . -  Svätí apoštoli Stachys, Amplias 
a spoločníci
-Svätý mučeník Epimach;

Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtka. 1 Sol 5 ,1 -8 , zač. 
271; Lk 11, 47-54; 1 2 ,1 , zač. 62.
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B o h o r o d ič k a  a  j e j  o c h r a n a

ThLic. František Puci
protopresbyter michalovského 

protopresbyterátu

Mesiac október si nevieme ako 
kresťania predstaviť bez modlitby 
k Presvätej Bohorodičke. Nebude azda 
od veci pripomenúť, prečo Bohorodička 
je tak uctievaná a v čom je jej ochrana.

Základom velkej hodnosti Panny 
Márie je to, že sa stala Matkou Božieho 
Syna. Ked jej Boh oznámil svoje roz
hodnutie, prijala ho slobodne a bez 
výhrad. Týmto svojím činom dostala 
hodnosť, ktorú nikto zo stvorenia 
nedostane - je Božou Matkou.

Druhá veľkosť Matky Božej spočíva 
v spoluúčasti na utrpení Vykupiteľa 
sveta. Po hriechu prvých ľudí medzi 
Bohom a ľuďmi vznikla priepasť, ktorú 
Boh chcel odstrániť. Mária sa stala 
pilierom mosta, cez ktorý Boží Syn 
prišiel k ľudom a my môžeme prísť 
k nemu. Cez mosty sa chodí dvoma 
smermi. V Božom Synovi sa priblížil 
Boh k človeku a človek sa môže priblížiť 
k Bohu. Možno plným právom povedať, 
že Boží Syn sa stal človekom cez Pannu 
Máriu. Z nej si vzal telo, z nej sa narodil, 
ona mu bola matkou. Krásne to vyjad
ruje modlitba ku cti Bohorodičky: 
„Raduj sa, Bohorodička..., požehnaný 
je piod tvojho života, lebo si porodila 
Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich 
duší“, ktorú sa viackrát denne modlíme.

Božiu Matku prosíme o ochranu, lebo 
cez ňu prišlo vykúpenie, cez ňu prichádza
jú ďalšie Božie dobrodenia. Naše modlitby, 
Lase prosby prednáša Bohu a od neho 
nám sprostredkuje vypočutie. Jej prihovor 
je u Boha najmocnejší. Veď koho by mal 
Boh vypočuť, ak nie svoju Matku?

Božiu Matku aj preto prosíme o ochra
nu, lebo sa jej dostalo vrcholnej pocty

od samého Boha. „Po skončení 
pozemského života bola vzatá s telom 
i dušou do nebeskej slávy, čo Východná 
cirkev vyjadrila slovom usnutie -  us- 
penie a Pán ju povýšil za Kráľovnú 
vesmíru...“ (KKC 966) a „svojím usta
vičným orodovaním nám sprostredkúva 
dary večnej spásy... Preto sa Preblaho- 
slavená Panna vyzýva v Cirkvi pod titul
mi Orodovnica, Ochrankyňa, Pomoc - 
nica, Prostrednica“ (porov. KKC 969).

Bohoslužby sviatku Pokrova Ochra
ny Presvätej Bohorodičky odzrkadľujú 
hlbokú vieru, cez stáročia vyznávanú 
Východnou Cirkvou a veriacimi, v po
moc a ochranu Presvätej Bohorodičky.

V stichirach na malej večierni Cirkev 
vyzýva všetkých veriacich, aby osla
vovali sviatok Pokrova -  ochrany: 
„Poďte všetci milujúci sviatok, a osla
vujme čestnú Ochranu Božej Matky. 
Lebo k Synovi svojmu prosebne ruky 
rozprestrela, a svätým plášťom chce 
pokryť svet. Ústami a srdcom, piesňami 
a spevom duchovným, so všetkými, čo 
prichádzajú, oslavujme svetlo“.

Svätý Otec Ján Pavol II. o nej hovorí: 
„Drahí, na začiatku mojej služby 
všetkých vás zverujem Kristovej Matke. 
Je mojou túžbou, aby ste všetci spolu 
so mnou našli v Márii Matku, ktorú 
máme od Krista.“

Po takomto uvažovaní vidíme jej veľ
kosť a dôvod jej oslavy. Zapamätajme 
si, že najkrajšou oslavou Panny Márie 
je nasledovanie jej života a neochvejná 
dôvera v jej pomoc. Je málo ochoty po
starať sa o druhých, ako nás vyzýva 
Evanjelium. Mária žila pre Krista tak na 
Kalvárii, ako aj po Ježišovom Nanebo
vstúpení a aj dnes žije pre Kristovo dielo 
v Cirkvi. Co nám bráni, aby sme nasle
dovali jej príklad? Znamená to žiť tak, 
ako žila ona. II. vatikánsky koncil nám 
hovorí: „Veriaci nech pamätajú, že 
opravdivá nábožnosť nespočíva v jalo
vých a nestálych citoch, ani v akejsi már
nej ľahkovernosti, ale že vychádza z pra
vej viery, ktorá nás privádza k uznaniu 
vznešenosti Božej Rodičky a pobáda 
nás k synovskej láske voči našej Matke 
a k nasledovaniu jej čnosti“ (LG 67).

Vo filme „Človek do každej nepo
hody“ Tomáš Morus hovorí zaťovi: 
„Pred dvoma rokmi ste sa stali katolí
kom. Boli ste úplne zapálený pre veci

Božie. Teraz sa z vás stal fanatický 
anglikán! Musíme sa modliť za vás, aby 
sa vám hlava pozerala dopredu a nekrú- 
tila sa podľa situácie a výhod!“

Všetci dobre vieme, že Panna Mária 
je vynikajúcim vzorom všetkých čností. 
Predsa však špeciálne v pokore, posluš
nosti a čistote. Tieto čnosti sú najmä 
dnes veľmi potrebné. Bez nich nemožno 
žiť plným kresťanským životom. Panna 
Mária o tom hovorí: „ Velebí moja duša 
Pána a môj duch jasá v Bohu mojom  
Spasiteľovi, lebo zhliadolna poníženosť 
svojej služobnice“ (Lk 1, 46-48).

Vo východných chrámoch na prednej 
stene vo svätyni je často umiestnená ikona 
Presvätej Bohorodičky. Ikona má názov 
Oranta -  Modliaca sa. Presvätá Boho
rodička má zdvihnuté ruky k modlitbe. Na 
jej hrudi v kruhu je ikona Ježiša Krista. Istý 
kňaz, ktorý dlhší čas rozjímal pozerajúc 
na túto ikonu, povedal: „Oranta -  
modliaca sa -  nie je azda najsprávnejší 
názov. Ja to vnímam inak. Keď vojdem 
do chrámu, vidím Presvätú Bohorodičku, 
ktorá má zdvihnuté ruky nie k modlitbe, 
ale k objatiu. Cítim, že ma chce objať, 
privinúť na svoju hruď, kde je Ježiš Kristus. 
Chce ma k nemu privinúť čo najtesnejšie“ 
/Miron Keruľ-Kmec, Homilie R , Casp, 
spol. s.r o., Košice 2002, s. 102/.

Október je sviatkom Matky Božej. 
Z evanjelia si zapamätajme vetu: Mária 
všetko čo videla a počula, ukladala vo 
svojom srdci a uvažovala o tom. (porov. 
Lk 2,51b) To znamená, že z minulosti sa 
učila. Sledovala, ako žil krutý Herodes 
a ako biedne skončil. Spomínala, aký bol 
zbabelý Pilát a ako to s ním zle dopadlo. 
Overovala si, čo trpel jej Syn, akú slávu 
mu priniesol kríž a zmŕtvychvstanie a že 
sa splnili jeho slova -  Boh zosadí pyšných 
z trónu a povýši ponížených. Z minulosti 
sa máme učiť, čo je chvíľkové a čo je trvalé, 
čo je nám prospešné a čo nám škodí.

A nech nám vyprosí milosť, aby sme 
zlepšovali svoj život. Panna Mária nech 
nám pomáha ostávať verne pri Kristovi 
aj v ťažkých chvíľach života, aby sme 
prišli k nášmu Otcovi, ktorý je na 
nebesiach.

r. ÍLkÁ-
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V priebehu posledných rokov sa 
mimoriadne veľa Palestínčanov 
priklonilo ku kresťanstvu. Infor
movala o tom agentúra Baptist Press 
koncom júla 2002. Palestínčania túto 
zmenu viery uskutočňujú v skrytosti, 
pretože sa musia obávať represálií.
V roku 2001 sa v Izraeli a Palestíne 
stovky moslimov obrátili na kres
ťanstvo. Väčšina z nich sa stretáva 
v malých skupinách s členmi rodiny 
alebo so svojimi ženami na mod
litbách a biblických hodinách. „Žijem 
tu už 30 rokov, ale ešte som nič

podobné nevidel,“ hovorí baptista, 
ktorý chce zostať v anonymite. Aj noví 
kresťania chcú byť anonymní, pretože 
sa obávajú zneuctenia v spoločnosti, 
ba dokonca aj násilia. Podľa Baptist 
Press neznášanliví moslimovia hodili 
v máji 2001 dokonca bomby na dom, 
v ktorom žili noví kresťania. Napriek 
týmto útokom počet konvertitov 
rastie. Násilie v tejto oblasti vedie 
mnohých k hľadaniu nových odpo
vedí na zmysel života.

KIPA/TKKBS

Severotalianska diecéza Belluno 
začala proces blahorečenia pápeža 
Jána Pavla I., ktorý zomrel pred 24 
rokmi po 33 dňoch na pápežskom 
stolci. Oznámil to biskup Vincenzo

Savio v Canale de 
Agordo, rodisku Al
bína Lucianiho. „Svo
jou skromnosťou ude
lil tento pápež lekciu 
všetkým,“ odôvodnil 
proces blahorečenia 
biskup. V regióne Ve- 
neto zozbierali v pros
pech blahorečenia už 
300 000 podpisov.

Ján Pavol I. bol zvo
lený za pápeža a ná
stupcu Pavla VI. dňa
26. augusta v prvom 
konkláve roku 1978. 
Okolo príčiny jeho 
smrti boli rôzne do
hady. Dnes prevláda 
názor, že benátsky pa
triarcha, ktorý trpel na 
problémy so srdcom, 

zomrel na preťaženosť z výkonu 
úradu a rytmu práce Rímskej kúrie.

K P/TK K BS

Slovenská katolícka charita
vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc ľuďom postihnutým povodňami v Českej 
republike a Rakúsku.
Peniaze budú použité po dohode so Sdružením Česká katolícka charita a s Caritas 
Österreich pri odstraňovaní následkov povodní.
Číslo účtu je 10006-55615010/4900, Istrobanka Bratislava, Vs 137 pre ČR a VS 
138 pre Rakúsko.

Ďakujeme!



PÁPEŽ KRITIZUJE VYTLAČENIE 
NÁBOŽENSTVA Z EURÓPSKEJ 
KONVENCIE

V pondelok 3. septembra sa pápež 
Ján Pavol II. kriticky vyjadril o vytláčaní 
náboženských spoločenstiev na okraj 
v rámci Európskej konvencie, ktorá má 
byť podkladom pre budúcu európsku 
ústavu. Svätý Otec znovu vyjadril svoju 
ustarostenosť a ľútosť nad tým, že „toto 
koncom februára vzniknuté politické 
a občianske fórum preferuje vytláčanie 
náboženstiev, ktoré prispievali ku 
kultúre a humanizmu a stále ešte 
prispievajú, na čo môže byť Európa 
hrdá“. „Zdá sa mi, že je to nespravodli
vosť a súčasne nesprávny uhol po
hľadu“, povedal Ján Pavol II. pri 
audiencii pre nového veľvyslanca Gréc
ka pri Svätej stolici Christosa Botziosa. 
„Uznať nepopierateľnú historickú

skutočnosť neznam ená v žiadnom 
prípade zaznávať potrebu správne 
chápanej laicity štátov a tým aj Európy.“ 
Túto svoju starosť Svätý Otec vyjadril 
už 10. januára 2002. Oznámil aj svoju 
podporu rozširovaniu EÚ najmä o bal
kánske štáty: „Otvorenie sa rôznym 
európskym národom celkom jedno
značne umožní trvalé zníženie rizika 
konfliktov v týchto krajinách, takže sa 
už nebudú opakovať krvavé konflikty 
z konca 20. storočia.“ Podľa názoru 
Jána Pavla II. „postupné priberanie 
európskych krajín do Európskej únie 
skonsoliduje kultúru pokoja a solidarity, 
čo bude veľkým plus pre celý európsky 
projekt“.

ERC SR - SRo/TK KBS

JÁN PAVOL II. VYZÝVA 
K SOLIDARITE S OBEŤAMI ZÁPLAV

Pápež Ján Pavol II. vyzval k solidarite 
s obeťami tohotoročných záplav. Na 
generálnej audiencii v stredu 28. augusta 
v Castel Gandolfe povedal, že má účasť 
na osude ľudí v Rakúsku, Nemecku, 
Česku a Číne, ktorí po tomto ničení 
začali s dlhodobými prácami na znovu- 
vybudovaní zničených objektov: „Pov
zbudzujem a žehnám snahy o solidaritu 
s národmi postihnutými záplavami“.

V kázni v siedmich jazykoch pre nie
koľko tisíc pútnikov potom Svätý Otec 
poukázal na zameranie ľudského života 
k Bohu: „Veriaci chápe celú svoju exis
tenciu ako cestu púte, jeho život pre
bieha v prostredí odstraňovania napätia 
medzi blízkosťou Boha a vzdialením sa 
od neho“. Potom si aj zaspieval s počet
nými poľskými pútnikmi.

KP/TKKBS

KARDINÁL VLK VIDÍ V ZÁPLAVÁCH PONAUČENIE
Nedávne záplavy v Českej republike sú 

„znamením, ktoré hovorí, že nie sme 
pánmi prírody“, hovorí pražský arcibiskup 
kardinál Miloslav Vlk. Kardinál popisuje 
škody, ktoré napáchali vody strhujúce 
všetko, ktoré zničili domy a zaplavili 
farnosti a ako na to reagovala Cirkev: 
„Tento jav vyzýva človeka, aby rešpektoval 
zákony, ktoré stanovilo stvorenie. Ak 
namiesto toho pokračujeme vo svojej 
arogancii a agresivite voči prírode, nara
zíme na harmóniu, ktorú nemožno vyhodiť 
z rovnováhy. To, čo sa stalo, nie je Božím 
trestom, ale znamením, ktoré volá po

ekologickom obrátení, k úcte voči prírode 
a k pokore“. Česká biskupská konferencia 
vyzvala na zbierku vo všetkých farnostiach. 
„Cirkev v okamihu zmobilizovala diecézne 
charity, ktoré vytvorili komisie na pomoc 
obetiam záplav a na zbierku potrebných 
prostriedkov“, povedal kardinál. „Ale 
predovšetkým sme požiadali kňazov, aby 
sa sami dah do služby ľuďom. Je dôležité, 
aby sme boli prítomní medzi ľuďmi 
a dodávali im nádej“. V záplavách prišlo 
o život 16 ľudí a škody v 505 mestách 
a dedinách dosiahli 2,8 milióna dolárov.

Z/TK K B S
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Klokočovský odpust
Pútnický Klokočov je najznámejším 

miestom v Košickom exarcháte, kde sa 
už vyše 300 rokov stretávajú mariánski 
ctitelia k oslave tajomstva narodenia 
Presvätej Bohorodičky pre nebo. Svojou 
polohou ležiaci vedľa Zemplínskej 
Šíravy, kde rekreanti osviežujú v letnom 
období svoje telá, klokočovský chrám 
s areálom symbolicky naznačujú, že 
chcú byť tichou oázou duchovného 
osvieženia pre každého návštevníka.

Tohtoročná celoexarchátna odpus
tová slávnosť ku cti Matky Božej Uspen- 
skej začala v sobotu podvečer 17. au
gusta, kedy už spovednice v areáli 
pútnického chrámu boli obliehané 
zástupmi kajúcnikov. Veď dôležitým 
aspektom púte je očistenie vlastného 
vnútra od hriechov a príprava na 
stretnutie s Pánom. V bohatom duchov
nom programe sa vystriedal Akatist 
k Presvätej Bohorodičke, svätenie vody, 
ktoré viedol o. Milan Mojžiš z Rakovca 
nad Ondavou, modlitba posvätného 
ruženca a pásmo pre mladých v podaní 
mládežníckeho zboru z Ľutiny. Srdcia 
pútnikov si vo večernom programe 
získala najmä archijerejská sv. liturgia
o 20. 00 hod., ktorej predsedal du
chovný pastier exarchátu -  vladyka 
Milan. Homiliu zameranú na oživenie 
nášho vzťahu k Bohu cez Máriu pred
niesol protosynkel o. Vladimír Tomko. 
Čas po sv. liturgii bol venovaný otázkam

mladých, na ktoré 
spolu s novokňazmi 
v besede odpovedal 
vladyka Milan.

Vyvrcholením od
pustovej slávnosti bo
la archijerejská sv. li
turgia v nedeľu
o 10.00 hodine. Za 
prítom nosti asi 80 
koncelebrujúcich kňa
zov ju slávil hierarcha 
exarchátu, vladyka 
Milan Chautur, CSsR.
Sv. liturgia bola vý
razom spoločenstva 
a jednoty Božieho ľu
du s hierarchickým 
kňazstvom.

V homílii sa vla
dyka Milan zameral 
na povzbudenie veria
cich k plnému kresťan
skému životu chápa
nému v celosti podľa 
príkladu Panny Márie, 
ktorá dala celý svoj 
život Bohu k dispo
zícii, t. j. civilná spo
ločnosť očakáva mo
rálne odovzdanie práve od aktívneho 
postoja nás kresťanov -  katolíkov, ktorí 
tvoríme väčšiu populáciu národa. Len 
celostne chápaný kresťanský život nám

pripravuje stretnutie s Ježišom a Má
riou v nebi, zdôraznil vladyka Milan.

Sv. liturgiu spevom doprevádzal Zbor 
sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vede
ním Lucie Lovašovej. Tohtoročná sláv
nosť mala ešte jednu zvláštnosť. Svätý 
Otec Ján Pavol II. práve v nedeľu 
dopoludnia paralelne slávil Eucharistiu 
v Krakove (Poľsko) a posvätil novo
postavený, veľkolepý chrám zasvätený 
Božiemu milosrdenstvu. Na tejto výz
namnej slávnosti bol prítomný aj 
apoštolský nuncius Jozef H. Nowacki, 
ktorého vladyka Milan v závere ospra
vedlnil za neúčasť v Klokočové.

Na záver bolo myrovanie a slávenie sa 
ukončilo liturgickým sprievodom okolo 
chrámu -  obchodom a poďakovaním.

Vďaku všetkým skupinám ochotných 
spolupracovníkov tlmočil miestny 
klokočovský farár o. Slavomír Gereg.

Z Božej priazne k podujatiu prispelo 
aj ideálne počasie počas obidvoch 
odpustových dní.

Michal Hospodár
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Lutinský odpust
Ľutina -  práve s názvom tejto 

dedinky sa určite mnohým 
gre'ckokatolíkom spája snáď 
najväčšia eparchiálna odpustová 
slávnosť k sviatku Nanebovzatia 
Presvätej Bohorodičky. V tomto 
roku slávnosť pripadla na 24. 8.
-  25. 8. Už v sobotu prichádzali 
stovky pútnikov do tejto maleb
nej dedinky, aby mohli pristúpiť 
k sviatosti pokánia a aby si mohli 
očistiť svoje srdcia od hriechov.
Snáď každý potom zavítal do 
známeho ľutinského chrámu, 
ktorý Svätý Otec Ján Pavol II. 
povýšil na „Baziliku minor“.
Počas Molebenu k Presvätej Bo
horodičke, či Molebenu k nášmu 
blahoslavenému biskupovi-mu- 
čeníkovi Pavlovi Petrovi Goj- 
dičovi si určite každý vyprosoval 
potrebné milosti a duchovnú 
pomoc do ďalších dní. Odpus
tová slávnosť vyvrcholila sláv
nostnou svätou liturgiu v nedeľu o 10.
00 hod. na Mariánskej hore, ktorej 
predsedal Mons. Ján Hirka, prešovský 
sídelný biskup, kocelebrantmi boli 
Mons. Henryk Jozef Nowacki, arci
biskup a apoštolský nuncius na Slo
vensku a Mons. Edward Nowak, arci
biskup a sekretár Kongregácie pre kauzy

svätých, ktoiý bol zároveň kazatelom. Vo 
svojej homílii arcibiskup Edward pou
kázal na Máriu ako vzor pre všetkých 
nás a to v dvoch ponímaniach. Mária, 
ktorá je vzorom pozemského života, 
pretože stále bola ochotná povedať svoje 
áno na Božie zámery a Mária, Nanebo
vzatá, ktorá je vzorom veriacemu v tom,

A. Ondovčiková 
Snímky: M. Baran

že tak ako ona bola s dušou i telom vzatá 
do neba, tak to má očakávať každý 
kresťan. Povzbudil pútnikov k nasle
dovaniu Márie a k pochopeniu pravdy, 
že človek sa dostáva do neba po zemi, 
teda v službe Bohu a blížnemu všade 
tam, kde bol postavený. Po sv. liturgii 
sa k pútnikom prihovoril Mons. Henryk 

Jozef Nowacki, apoštolský nun
cius na Slovensku, ktorý vyjadril 
svoju veľkú radosť z množstva prí
tomných pútnikov a zveril ich pod 
ochranu Presvätej Bohorodičky. 
Potom  sa všetkým pútnikom 
poďakoval sídelný prešovský 
biskup Mons. Ján Hirka a vyjadril 
nádej, že to čo, tu načerpali, nech 
odovzdávajú ďalej vo svojich 
domovoch, na pracoviskách 
a všade tam kde sú poslaní.

Na záver slávnostnej sv. liturgie 
biskupský vikár pre Bratislavský 
vikariát Mgr. Peter Sabol prečítal 
pozdravný list Svätému Otcovi 
Jánovi Pavlovi II.. Veriaci sa 
rozlúčili s tohtoročnou púťou 
spevom pápežskej hymny, po 
ktorej nasledovalo myrovanie.
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Letný kresťanský tábor 
v Kalinové

KOŠICE - PROGRAM APOŠTOL
SKÉHO EXARCHU:

10.8.2002 - v Slávkovciach slúžil 
vladyka Milan sv. liturgiu spojenú 
s posviackou ikonostasu, obnovenej 
svätyne, kaplnky Matky Božej Usta
vičnej Pomoci a kríža pri ceste. Slávnosti 
boli usporiadané pri príležitosti 700. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci.

11.8.- slávil v Malých Ozorovciach sv. 
liturgiu spojenú s posviackou ikonostasu.

14.8. -  sa vladyka Milan zúčastnil 
stretnutia s gréckokatolíckou mládežou 
na Bystrej, kde slúžil sv. liturgiu. 
Popoludní sa zúčastnil športového 
podujatia, potom viedol dialógy s mlá
dežou na tému Svetové stretnutie 
mládeže v Toronte.

15.8. -  na sviatok Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky slávil v Košiciach sv. liturgiu.

17.8. -vladyka Milan bol účastný na 
posviacke svätyne Božieho Milosrden
stva so Svätým Otcom v Krakove.

18.8. -  slávil slávnostnú sv. liturgiu 
na celoexarchátnej odpustovej sláv
nosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Klokočové.

19.8-29.8. - Dovolenka.
29.8. -  v Pinkovciach posvätil kaplnku.

(GKAE)

VEĽATY, ĽUTINA, LITMANOVÁ -
V rámci osláv dvestoročnice chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky vo 
Vefatoch veriaci farnosti uskutočnili 
v mesiaci august dve púte.

Dňa 8. augusta vykonali veriaci na 
čele so svojím duchovným otcom 
Andrejom Slodičkom púť do Ľutiny. 
Pridali sa k nim aj veriaci so susednej 
obce Veľká Tŕňa so svojím duchovným 
otcom Marekom Kovaľom.

V Bazilike sv. Michala bola sv. litur
gia, počas ktorej si vykonali mnohí 
pútnici svätú spoveď. Po sv. liturgii vyšli 
pútnici na Svätú horu. V kaplnke 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa 
pomodlili Moleben k Presvätej Boho
rodičke a v kaplnke sv. Mikuláša sa 
pútnici osviežili vodou z prameňa. Na 
spiatočnej ceste sa zastavili v Ka
tedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove. Tu sa pomodlili Moleben 
k blahoslaveném u Petrovi Pavlovi 
Gojdičovi v kaplnke, v ktorej sú uložené 
jeho pozostatky a nesie jeho meno.

Dňa 27. augusta vykonali veriaci 
farnosti púť do Litmanovej. Po ceste sa 
zastavili v chráme Matky ustavičnej 
pomoci, kde bola svätá liturgia. Tu si
000

Vyše 80 detí strávilo v prvý prázd
ninový mesiac v tzv. Letnom kres
ťanskom tábore v Kalinové, ktorý počas 
týchto prázdnin oslávil už svoju 9 -  
ročnú históriu. Konal sa v dňoch 2.-17. 
júla v dvoch týždenných turnusoch 
pre deti od 12 -  15 rokov a 15 -  18 
rokov. Boli to deti základných 
a stredných škôl, nielen z laboreckej 
doliny patriacich do skautskej 
organizácie v Medzilaborciach, ale 
takmer z celého rusínskeho regiónu 
severovýchodného Slovenska, ale 
tiež aj z Bratislavy. Záujem detí
o pobyt v tábore z roka na rok 
stúpa. Program v tábore, v ktorom 
dominovali športové súťaže, túry v pre
krásnej prírode, večery pri táboráku, ale 
aj modlitby a duchovné piesne mali na 
starosti o. ThLic. František Krajňák 
z Medzilaboriec a 11 animátori, medzi

27. júla t. r. sa vybrali veriaci micha
lovskej farnosti -  filálka Oreské pod 
vedením duchovného o. Jozefa Fabišíka, 
kaplána farnosti a o. Vasiľa Douhuňa, 
duchovného na odpočinku v Michalov
ciach na duchovnú púť do Litmanovej.

Naša púť začala pobožnosťou S v. 
ruženca a duchovnými piesňami v auto
buse, kde sme prosili o príhovor našu 
Matku a požehnanie na našu cestu.

Počas výstupu na horu Zvir sme si 
vykonali rozjímavú krížovú cestu, ktorú 
viedol o. Jozef Fabišík.

Na hore Zvir sme sa stretli s pútnikmi 
gréckokatolíckej filiálnej obce Trnávka 
z farnosti Sečovce v sprievode duchov
ného otca Michala Krajňáka, kaplána zo 
Sečoviec.

Mnohí z pútnikov si vykonali sviatosť 
zmierenia.

Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol 
o. Michal Krajňák, duchovné slovo nám 
povedal o. VasiľDouhuň. Po sv. liturgii sme 
zotrvali v tomto krásnom prostredí 
a v osobných modlitbách v kaplnke 
Presvätej Bohorodičky.

Druhou zastávkou bola Bazilika Minor 
vĽutine, kde sme sa pomodlili Moleben 
k Matke Božej. S týmto nádherným

ktorými boli kňazi, ale aj bohoslovci. 
Medzi účastníkov tábora zavítala aj 
redaktorka Slovenského rozhlasu Ná- 
rodnostno -  etnického vysielania v Pre
šove, ktorá spracovala pre rozhlasové

vysielanie reportáž z pobytu medzi 
mladými skautmi v tábore, ktorú si 
mohli poslucháči rozhlasu vypočuť 
v jednej z prázdninových relácií.

P Krajňák

miestom sme sa lúčili piesňou „0 Mária, 
Matka Božia, prečistá...“ s úmyslom, aby 
Matka Božia prosila za nás svojho Syna, 
lebo na jeho pomoc sme veľmi odkázaní.

Treťou zastávkou bol Katedrálny 
chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Tam 
v hlbokom rozjímaní sme vzdali úctu 
nášmu blahoslavenému biskupovi-mu-

čeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi a vy
počuli sme si príhovor o. Rastislava Baku, 
prešovského kaplána.

V kútiku srdca, ale i v duši bolo na 
každom z nás vidieť trochu smútku, ale
i radosti a pokoja. Človek, ktoiý navštívi 
tieto miesta pokoja a modlitby, nemôže 
opísať to, čo skutočne zažil, lebo to musí 
prežiť každý sám, precítiť a nájsť pokoj 
duše, pokoj svojho vnútra.

veriaci z  Oreského

Návšteva u Matky Božej
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Vďaka Ti Pane za krásy 
prírody

Leto -  čas výletov, poznávania, Keďže sme počas plavby dosť vy-
oddychu a radosti. Každý v tento čas hladli, záver sme zavŕšili opekaním
chce toho spoznať čo najviac. slaniny a iných dobrôt. Tí, ktorí ešte

Naša gréckokatolícka farnosť Se- neboli unavení, si mohli zahrať futbal,
čovská Polianka so svojím duchovným alebo ináč zašportovať v krásnej prírode.

otcom, usporiadala pre deti a mládež 
jednodňový poznávací výlet. Konal sa 
v stredu 21. augusta 2002. V tento deň 
už skoro ráno sme sa zišli pred naším 
chrámom, kde nás na parkovisku čakal 
autobus. Výlet sme začali modlitbou 
k Nebeskému Otcovi. V modlitbe sme 
tiež prosili Presvätú Bohorodičku, 
svätých anjelov i blahoslavených -  
biskupa-mučeníka P.P. Gojdiča a rehoľ
ného kňaza mučeníka M.D. Trčku
o ochranu a zdarný priebeh cesty.

Posvätenie ikonostasu, ktorý je 
typickým prvkom gréckokatolíckych 
chrámov, je udalosťou, ktorá sa zapí
sala do sŕdc veriacich z obce Rokytov 
pri Humennom. V nedeľu 8. 9. 2002 
pri sv. liturgii o 10.00 hod. posvätil 
tento ikonostas generálny vikár Pre
šovského biskupstva Ján Zavac- 
ký. Ikonostas je stenou pozostá-

Aj keď sa nám odtiaľ nechcelo, no čas sa 
zastaviť nedá, nasadli sme do autobusu, 
a ujo šofér nás šťastne priviezol domov.
V závere cesty sme sa poďakovali tým, 
ktorých sme na začiatku prosili o šťastný 
priebeh dňa.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nám 
pomohli i po stránke materiálnej tento 
výlet uskutočniť. Zvlášť ďakujeme nášmu 
duchovnému otcovi Marekovi Petrovi, 
ktorý prišiel s myšlienkou tento výlet 
uskutočniť a s pomocou našej katechétky 
Mariky Hreňovej ho aj zrealizoval.

deti a mládež zo Sečovskej Polianky

vajúcou z niekoľkých radov ikon 
usporiadaných podľa určitých p ra
vidiel s troma dverami. Dve sú dia
konské a potom hlavné, tzv. cárske, cez 
ktoré prechádza iba kňaz. Táto iko
nická stena oddeľuje svätyňu chrámu 
od chrámovej lode.

(ISPB)

vykonali svätú spoveď. Potom sa vydali 
do Litmanovej na horu Zvir. Pri výstupe 
na horu sa modlili pobožnosť Krížovej 
cesty. Na Svätej hore sa pomodlili 
Moleben k Presvätej Bohorodičke. Na 
spiatočnej ceste navštívili pútnici hrad 
Stará Ľubovňa, kde sa oboznámili 
s dávnou históriou tohoto kraia.

(im)

VARHANOVCE - Festival rómskej 
duchovnej piesne sa tohto roku vo 
Varhaňovciach uskutočnil 27. júla, 
v priestoroch obecného úradu. Na tento 
festival a jeho VI. ročník sme sa veľmi 
tešili a snažili sme sa ho pripraviť čo 
najlepšie. Ako každý rok sa tohoto 
festivalu zúčastnili spevácke skupiny 
z okolitých obcí. Tento rok naše po
zvanie prijali zbory z Keceroviec, 
Mirkoviec, Abranoviec, Žehni, Červe- 
nice a Bardejova -  Poštárky. Všetky 
zbory predviedli hodnotný program 
a bolo vidieť i počuť výrazné zlepšenie 
oproti minulému roku. Pôsobivé bolo 
vystúpenie zboru z Červenice, ale srdce 
publika si získali najmä dievčatká 
z Bardejova. Spevácke vystúpenia boli 
spestrené i dramatickými vsuvkami, 
ktoré pripravili mládežníci zo Žehne a 
Varhaňoviec. Celkový počet zúčast
nených či už účinkujúcich alebo divákov 
bol okolo 600 osôb a kultúrny dom 
praskal vo švíkoch.

Tohtoročný festival bol poctený
i vzácnymi hosťami. Zavítal k nám 
generálny vikár Prešovského biskupstva 
o. Ján Zavacký, ktorý predsedal svätej 
liturgii, ktorou sme vstúpili do Božej 
prítomnosti i do celého programu. 
Pozvanie prijali i bývalý správca farnosti 
Varhaňovce o. František Fedor, du
chovný správca farnosti Fulianka, Sestry 
baziliánky z Prešova i Bardejova. Veľmi 
sme ocenili i prítomnosť p. Alexandra 
Mušinky, ktorý mnohými spôsobmi 
pomohol nám i mnohým iným ochot
níkom v práci s rómskymi komunitami. 
Do hľadiska zavítali i zverenci Grécko
katolíckej charity z Prešova. Program 
bol pestrý a zaujímavý a zakončili sme 
ho spoločnými modlitbami, ktoré viedli 
mládežníci z Varhaňoviec. Tento ročník 
mal i svoju hymnu, pieseň „Miro 
Devla“, ktorú už dozaista vedia spievať 
všetci zúčastnení. A samozrejme na 
záver, ako je zvykom, bolo radostné 
pohostenie - agapé pre všetkých, ktorí 
vytrvali až do konca.

z>oz>

Posviacka v Rokytove pri H u m e n n o m
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Z Varhaňoviec na Domašu
Za podporu tejto aktivity vďačíme 

nadácii NPOA.
(Martin Mekel)

STANČA, ROKYTOV PRI HU- 
MENNOM - Najkrajším obdobím pre 
všetkých žiakov a študentov sú letné 
prázdniny -  čas, kedy si môžeme 
odpočinúť duševne i telesne, nabrať 
nových síl. Každý rok my, mladí z far
nosti Stanča trávime prázdniny na výlete 
v Rokytove pri Humennom. Ani v tomto 
roku tomu nebolo inak. Dohodnúť si 
výlet nie je pre nás problémom. Náš 
duchovný otec Peter Orenič nám ozná
mil termín a miesto stretnutia. Cestovali 
sme vlakom a autobusom. Vyrazili sme 
ráno. Vo vlaku sme podriemkávali, ale 
v autobuse sme už veselo spievali. Na 
fare v Rokytove sme sa rýchlo vybalili 
a občerstvila nás čerstvá polievka. 
Okolie dedinky Rokytov je veľmi pekné, 
lesy, rozkvitnuté lúky, čisté potôčiky, 
svieži vzduch. Náš prvý výlet smeroval 
k riečke. V čistej a priezračnej vode sme 
sa okúpali a príjemne ochladili. Po 
návrate sme sa prezliekli a pripravili 
na účasti na svätej liturgii, lebo bez 
stretnutia s Ježišom by boli prázdniny 
smutné. Po dobrej večeri sme hrali 
volejbal a futbal. Vôbec nezáležalo na 
tom, kto vyhrá. Športové súboje ustúpili 
pred priateľstvom a príjemnými zá
žitkami. Za spokojne prežitý deň sme 
s naším duchovným otcom poďakovali 
Bohu spoločnou modlitbou. Podobne 
sme prežili aj druhý deň výletu. A večer 
po svätej liturgii sme si posedeli pri vatre 
a rozprávali si rôzne príhody. Ráno sme 
sa pobalili a šťastní sa vracali domov, 
ale trochu smutní, že opúšťame také 
krásne miesto.

(účastníčka Zuzka)

VELATY - V nedeľu 8.septembra 
2002 sa konala v chráme Narodenia 
presvätej Bohorodičky odpustová 
slávnosť. Slávnosť sa konala v jubilej
nom roku chrámu.

Už od stredy 5.septembra boli vo 
farnosti dni duchovnej obnovy. Každý 
deň sa až do soboty konali pred sv. 
liturgiou pobožnosti. Mnohí veriaci pri
stúpili k sv. spovedi. Homílie celebrujúci 
kňazi zamerali na blížiaci sa sviatok 
a výročie chrámu.

V nedeľu slávnostnú sv. liturgiu 
celebroval generálny vikár košického 
exarchátu o. Vladimír Tomko. Kon- 
celebranťami boli: miestny správca

O O O

V pondelok ráno 15.7.2002 o desiatej 
hodine sme prišli na faru nabalení 
a spolu s „bielymi“ chlapcami sme začali 
ukladať ruksaky a tašky do auta pre 8 
osôb. Ide sa na výlet!
Posádku auta tvorilo 7 
rómskych a 7 bielych 
chlapcov a o. Martin.
O niekolko minút sme 
vyrazili, ale keď sme vy
rážali z dediny, auto 
nechcelo ťahať. Ne
vedeli sme čo je s ním a 
takto sme išli asi štyri 
kilometre. Potom sme 
pred Šarišskými Boh
danovcami zastali a za
volali sme Ferkovi, ktoiý 
sa k nám neskôr 
pripojil, či nevie, čo je 
s autom. Ferko tvrdil, že 
auto je v poriadku. Už 
sme nevedeli, čo robiť 
a tak sme sa začali 
modliť. A asi po 20. 
minútach modlitby, keď 
sme prosili, aby Pán 
pridal ešte dva valce, 
sme znova vyrazili.
A On tie dva valce sku
točne pridal, lebo auto 
už potom išlo normál
ne. Pán Ježiš sa posta
ral, že sme sa na Do
mašu dostali zdraví. Keď sme tam prišli, 
najprv sme si našli miesto na stanovanie 
a postavili sme si stany (3) a išli sme sa 
kúpať. Prvý deň nebol ničím dôležitý, ale 
druhý už bol.

Na druhý deň ráno o desiatej prišli 
nakrúcať Vylomeniny. Nakrúcali rôzne 
súťaže a my sme boli pri tom. Nakrúcali 
až do obeda. Naobedovali sme sa, aj 
pomodlili a s o. Martinom sme išli 
požičať čln. Zašli sme ním až doprostred 
priehrady. Neskoro večer prišiel aj 
tamojší farár a dal nám kľúče od cerkvi. 
Kým sme ho čakali, zahrali sme sa nejakú 
hru. Cestou do cerkvi sa veľmi blýskalo 
a vyzeralo to na búrku. Do cerkvi sme 
išli na liturgiu. Kým sa niektorí chlapci 
spovedali, iní zaspali a nechali sme ich 
spať i počas liturgie. Po liturgii sme sa 
všetci rýchlo vracali do stanov. Báli sme 
sa, že zmokneme. Keď sme už boli pri 
Stanoch, začalo veľmi pršať, rýchlo sme

vošli dnu a uložili sme sa spať. No zrazu 
o. Martin zbadal, že nám tečie do stanú. 
Trochu spanikáril a rýchlo zachraňoval 
stan. Niektorí mu pomáhali, ale niektorí

spali. Keď už veľmi dlho pršalo a v stane 
bolo mokro, išli sme spať do auta. 
V stane s o. Martinom zostali iba dvaja 
chlapci. Dva stany však búrku prežili bez 
problémov.

Ráno sme začali sušiť veci a baliť sa 
domov. Keď sme opäť všetko natlačili 
do auta, vyrazili sme do Stropkova. Tam 
sme boli v ZOO a videli sme mnoho 
zvierat. Najlepší bol tiger a medveď. 
Najedli sme sa na parkovisku a po
kračovali sme do Prešova, kde sme išli 
na liturgiu. Bolo tam fajn.

Keď sa to všetko skončilo, išli sme na 
zmrzlinu, a potom šťastne domov bez 
jedného Ferkovho sandálu.

Tešíme sa na ďalší podobný výlet a na 
nezabudnuteľné príhody.

Tento výlet sa mohol uskutočniť 
i vďaka podpore nadácie NPOA.

Ján Maco, Emil Balog
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Vojaci na púti
V dňoch 4. až 16. augusta sa zúčast

nila skupinka vojakov z povolania 
z prešovských a michalovských kasárni 
pod vedením svojich vojenských du
chovných Medzinárodnej vojenskej púti 
z Varšavy do Čenstochovej. Spolu 
s poľskými a nemeckými vojakmi a poľ
skou mládežou počas 10-tich dní sme 
prešli 350 kilometrov. Hlavnou „výz
brojou“ v rukách vojakov počas týchto 
dní bola najmocnejšia zbraň -  Svätý 
ruženec. Aj keď s odretými nohami 
a unavení po desiatich dňoch puto
vania, ale s radosťou v srdci mladí muži 
v zelenom vstupovali na posvätnú Jasnú 
horu k obrazom Čenstochovskej Panny 
Márie, kde sme spolu s poľským vojen
ským biskupom generálom Slawojom 
Glódžom slávili ďakovnú sv. liturgiu. 
Cestou domov sme sa zastavili v múzeu

Mária vždy bola a je ochrankyňou tých, 
ktorí sa k nej utiekajú. Takto vždy bolo 
a tak je to aj v týchto moderných časoch.

Preto sme sa aj my rozhodli v dňoch 
13.-14. júla 2002 uskutočniť takúto púť 
k našej Nebeskej matke z farnosti 
Stanča do Čenstochovej v susednom 
Poľsku. Organizátorom púte bol náš 
duchovný otec Peter Orenič. Tejto púte 
sa zúčastnili aj veriaci prevažne z filiálky 
Úpor, no svoje zastú
penie tu mali aj veriaci zo 
Zemplínskeho Kleče- 
nova a Stanče. Túto 
cestu spríjemnil svojou 
účasťou aj duchovný 
otec Jozef Orenič. Po 
celých 10 mesiacoch od 
púte do francúzskych 
Lúrd, ktorej sa títo ve
riaci zúčastnili v októbri 
minulého roku, sa znovu 
mohli tešiť z prekrásnych 
chvíľ strávených na 
ďalšom mariánskom 
mieste.

Program bol nasle
dovný: V sobotu t. j. 13. júla sa v pre
plnenej katedrále ľubozvučne niesol spev 
Akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorý 
celebroval náš duchovný otec Peter. Po

koncentračného tábora v Osvienčime 
a v predvečer príchodu Svätého Otca do 
Poľska sme si prezreli miesta, ktoré mal 
navštíviť. Ostáva veriť, že pot, námaha

i bolesť našich vojakov neboli vyna
ložené nadarm o, ale že cez ne sa 
upevnila duchovno-mravná identita 
aspoň tých tridsiatich príslušníkov 
Ozbrojených síl, ktorí sa zúčastnili tejto 
púte.

tnjr. Jozef Michalov

tejto nádhernej východnej mod
litbe nasledovala ceremónia 
obrazu za účasti biskupov, 

kňazov a tisíc veriacich. V nedeľu slúžil 
otec Peter a otec Jozef slávnostnú sv. 
liturgiu v kaplnke Panny Márie Ružen
covej. Aj tu nás otec Peter povzbudzoval 
k nasledovaniu Panny Márie a cez ňu, 
aby sme milovali jej Syna.

Cestou domov sme sa ešte zastavili 
v starobylom Krakove, kde sme navští
vili Wawel, sídlo poľských kráľov.

Aj táto púť nás ešte viac utvrdila v 
presvedčení, že nasledovať našu Matku 
sa vždy oplatí.

Jarko Lajčiak

o. Andrej Slodička, o. Vojtech Biačko 
a o. Ľubo Petričko.

V homílii sa o. Vladimír venoval téme 
lásky, pričom zdôraznil potrebu lásku 
v rodine. Zároveň vyslovil obdiv budo
vateľom chrámu, ktorí pred dvesto 
rokmi pri skromných podmienkach 
dokázali vybudovať krásne dielo.

Slávnosť po sv. liturgii pokračovala 
večierňou a myrovaním. Na záver sa 
konal obchod okolo chrámu.

(jm )
TELGÁRT - VIII. ročník ekume

nického festivalu viachlasového a ľudo
vého spevu „Ozveny staroslovienčiny 
pod Kráľovou hoľou“ sa uskutočnil 
v dňoch 17. - 18. 8. 2002 v grécko
katolíckej farnosti Telgárt. Festival sa 
začal v sobotu o 10.00 hod. stretnutím 
pri prameni Hrona, pokračoval výstu
pom na Kráľovu hoľu a poobede o 15.00 
hod. začal samotný program festivalu 
chrámovými spevmi. Nasledoval scé
nický program a o 19.30 hod. po
kračoval galaprogram festivalu. V ne
deľu o 9.30 hod. nasledovala slávnostná 
sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, 
ktorú slúžil generálny vikár Prešovského 
biskupstva Ján Zavacký. Vo svojej ho
mílii povzbudil veriacich k hlbokému 
prežívaniu svojej viery, ktorá je pre
viazaná práve s tradíciami a duchov
nými piesňami, ktoré festival nanovo 
vynáša na svetlo a to všetko pod 
ochranou a na príhovor Panny Márie.

PREŠOV - 27.8. t.r. sa na Gréckokato
líckom biskupskom úrade v Prešove 
uskutočnila návšteva primátora mesta 
Prešov Ing. Juraja Kopčáka. Primátora 
prijal sídelný prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka. Rozhovor bol zameraný na ďalšiu 
spoluprácu mesta Prešov a Gréckokato
líckej cirkvi, ktorá aj naďalej chce byť 
prínosom v duchovnej oblasti pre všetkých 
obyvateľov mesta. Zo strany cirkvi bola 
ocenená stála pripravenosť mesta a pri
mátora byť nápomocný v jej potrebách. 
Je potrebné osobitne zdôrazniť fakt, že 
táto cirkev vložila nesmierny dar pre 
všetkých obyvateľov v tom, že jej bývalý 
dušpastier blahoslavený biskup-mučenik 
P. P. Gojdič, ktorý bol sídelným pre
šovským biskupom, duchovne i ma
teriálne obohacoval Prešovčanov počas 
svojho pozemského života. Dnes, keď je 
povýšený k úcte na oltároch, je príkladom 
kresťanského života pre všetkých a oro
dovníkom u nebeského Otca.

(ISPB)

Pút do Č enstochovej
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K R ESTA N STVO  N A N O V O  O B JA VEN E

Milujte sa navzajom, 
ako som vás ja miloval.
HOVORIA K NAM PROROCI

Pokračujme v našich úvahách nad 
knihou proroka Amosa, aby sme videli, ako 
je Božie slovo aktuálne vo všetkých časoch. 
Minule sme si vysvetlili, že prorok v Izraeli 
nebol nikdy učitelom abstraktných právd 
odtrhnutých od života. Jeho pôsobenie 
bolo hlboko zakotvené vo faktoch života. 
Na ne vrhal prorok svetlo Božieho slova, 
aby sa ukázala ich pravdivosť alebo 
falošnosť. Proroci vždy boli Božím hlasom, 
ktorý nedovoloval zotrvávať v klamstvách.

Amosovo poslanie malo dva zámery: 
demaskovať hriechy Izraela proti spravod
livosti a láske i jeho falošnú zbožnosť. Teraz 
sa zamerajme na prvú skutočnosť: spolo
čenské pomery v Izraeli.

Spoločenské pomery v Izraeli_________
Pod povrchom dojmu dobre usporia
daného politického a spoločenského života 
skrývala sa velká nespravodlivosť bohatých 
voči chudobným. Bol to absolútny nedos

tatok milosrdenstva, v ktorom žili vyššie 
vrstvy spoločnosti. V jednom zo svojich 
prejavov Amos ostro ironicky kritizuje tento 
stav. Navrhuje svojim poslucháčom, aby 
poslali po znalcov do pohanských krajín, 
aby im títo úradne potvrdili túto nespra
vodlivosť, ktorá vládne v Božom ľude: 
„ Oznámte v palácoch Asýrska aj v palá
coch egyptskej krajiny a vravte: «Zhro
maždite sa na vrchoch Samáríe a všimnite 
si v nej velkýzhon a utláčanie v jej strede! 
Nevedia konať priamo, hovorí Pán, hro
madia násilie a lúpež vo svojich palácoch»,, 
(3,9-10).

Na inom mieste je Amos ešte konkrét
nejší. Hovorí priamo o bezstarostnom 
a luxusnom živote boháčov a chudobe
i krivdách, ktoré musia znášať slabí: „Beda 
bezstarostným na Sione a bezpečným na 
vrchu Samáríe, váženým prvého národa, ku 
ktorým prichádza Izraelov dom. Oddáujete 
zlý deň, ale trón násilia približujete. Sedíte 
na pohovkách zo slonoviny, vyvaľujete sa mi 
lôžkách, jete baránky zo stáda a teľce 
z  prostriedku čriedy. Vyspevujú si pri zvuku 
harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako 
Dávid. Pijú víno z  krčahov, natierajú sa 
najlepším olejom, ale pre podlomenie Jozefa 
sa netrápia“ (6,1.3-6).

Pri inej príležitosti zasa ohromil ľud 
takto: „Čujte toto, vy, čo šliapete po 
chudákoch a nivočíte bedárov krajiny. 
Hovoríte: «Kedy prejde novmesiac, aby 
sme mohli predávať obilie; a sobota, aby 
sme otvoríĽ sýpky, aby sme zmenšili efu, 
zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe? 
Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chu
dobných za pár topánok a smeti predať ako 
obilie»“ (8,4-6).

Hla, toto bol skutočný obraz Izraela! 
Kto sa raz dostal k peniazom, kŕčovito sa 
ich držal. Nato, aby sa majetok stále 
zväčšoval, bol dobrýkaždýpodvod: falošné 
miery a váhy, či predaj podradného tovaru. 
Sviatočný odpočinok, svätý príkaz ich 
zákona, bol považovaný iba za stratu času. 
Taktiež človek sa mohol stať predmetom 
obchodu. Za malé dlhy platili chudobní 
stratou slobody a museli ich odrobiť na 
nútených prácach u boháčov. Nejestvovala 
žiadna inštitúcia, ktorá by zabraňovala 
týmto krivdám. Súdy aj oficiálne spo
ločenské chápanie spravodlivosti boli na 
strane bohatých. Aj o tom hovorí Amos:

„Obracajú právo na palinu a spra
vodlivosť hádžu na zem. Nenávidia toho, 
kto karhá v bráne, odporný im je, kto 
hovorí pravdu. Pretože šliapete po 
maličkom a beriete od neho dávky obilia, 
tak hoci ste postavili domy z  kresaného
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kameňa, bývať v nich nebudete, hoci ste 
vysadili rozkošné vinice, vúio z  nich pif 
nebudete. Veď viem, že mnoho je vašich 
hríechov a ťažké sú vaše zločiny, ubíjate 
spravodlivého, beriete výkupné a chudáka 
utláčate pri bráne. Nenávidte zlo a milujte 
dobro a uplatňujte právo v bráne, azda sa 
zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami 
Jozefa“ (5,7.10-12.15).

Amosove proroctvá a dnešná doba
Teraz na chvíu opusťme Amosa a skúsme 
porozmýšľať, čo chce Boh, týmito tvrdými 
slovami, povedať nám? Myslím, že v pr
vom rade to, že láska, spravodlivosť 
a milosrdenstvo sú centrom celého ná
boženstva jeho srdcom, zrenicou jeho oka!
V týchto troch prejavoch sú obsiahnuté 
všetky Božie prikázania. Preto je potrebné, 
všetky obradové praktiky a náboženské 
úkony, merať podľa lásky. Tu je bod, 
v ktorom sa podľa Boha, má odlišovať ná
boženstvo Starého zákona a teraz kres
ťanstvo, od všetkých iných ideológií 
a praktík tohto sveta! Lenže my, keď 
počujeme slová „láska“, „spravodlivosť“, 
hneď ironicky pokyvujeme hlavou: „Že by 
mňa iní milovali?“, „Moje práva nikto ne
šliape?“ Ale Ježišovo evanjelium hovorí 
niečo úplne iné: „Ako chcete, aby ludia 
robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6,31). 
Vy sa nedopúšťajte nespravodlivostí, 
milujte druhých!

A keď nám oni ubližujú? Keď sú oni 
k nám nespravodliví?

V tomto bode začína kresťanstvo 
revolúciu, ktorá ho odlišuje od všetkého 
na svete, ale tiež vyvolá náš odpor. M i
lujte svojich nepriateľov a modhte sa za 
tých, čo vás prenasledujú... Lebo ak mi
lujete tých, ktorí vás milujú, čím sa hsite 
od ostatných ? Vari to nerobia aj mýtnici? 
A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo 
zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 
Milujte svojich nepriateľov, dobre robte 
tým, čo vás nenávidia, modlite sa za tých, 
ktorí vás prenasledujú a ohovárajú (porov. 
Mt 5,44-47).

Ad’aiej:
„Počuli ste, že bolo povedané: «Oko 

za oko a zub za zub.» No ja vám hovo
rím: «Neodporujte zlému!, (t.j. krivde, 
ktorá vás postihla). Ak ťa niekto udrie po 
pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, 
kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty 
nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, 
aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním 
dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj 
sa od toho, kto si chce od teba niečo 
požičať»“ (Mt 5,38-42).

Povedzme to vlastnými slovami: Láska,
o ktorej je tu reč, prestala mať nároky na 
obranu svojich práv, mlčky berie na seba 
nespravodlivosti páchané nanás. Takáto láska 
je srdcom kresťanstva!

Tomu, kto teraz povie: „To je nemožné, 
to je neľudské, o tom predsa nehovorí, ani 
Amos, ani ostatní proroci!“, treba odpo
vedať: To je pravda. Ale tiež treba dodať, že 
vtedy Boh ešte nepovedal konečné stano
visko na túto tému. U prorokov a v ostat
ných knihách Starého zákona sa iba začína 
rozvíjať myšlienka, ktorá dosiahne svoj 
vrchol v slovách a v živote Ježiša Krista. 
Náš hriech a naša nespravodlivosť dopadli 
na neho, a on sa ich nezbavil, ale vzal ich 
na seba. Zdrvený našou nespravodlivos
ťou zomrel dobrovoľne na kríži a keď 
zomieral, nezlorečil, ale prihováral sa za 
nás: „Otče, odpustím, lebo nevedia, čo 
robia“ (Lk 23, 34). Takáto bola Kristova

láska, a taká má byť aj láska kresťana, ak sa 
nemá kresťanstvo stať iba prázdnou 
nálepkou! Lásku, ktorá ide do takejto 
krajnosti, nikde na svete nevidno. Nikto jej 
nie je schopný, lebo takto miluje iba Kristus, 
a ten v kom Kristus žije! Toto je kresťan! 
Láska tohto rozmeru totiž nie je výsledkom 
našich sú, ale prirodzeným a spontánnym 
ovocím života v Kristovi, nášho trvalého 
spoločenstva s ním.

Máme takúto lásku?
Chápeme jej potrebnosť?
Nehovoríme s celým svetom, že taká 

láska je absurdnosťou a nezmyslom?
Ak áno, je to znak, že ešte nie sme 

obrátení na kresťanstvo!
Vtedy nás dnešné slovo proroka Amosa, 

„Nenáviďte zlo a milujte dobro“, volá 
k tomuto obráteniu!

Alfréd Cholewinski, SJ 
Preložil Peter Rusnák

slovo - október/2002 »13



W m o d l e n á  v ý h r a
Byť na Svetových dňoch mládeže a znovu sa stretnúť so Svätým Otcom, 

bolo veľkou túžbou Moniky Sterankovej z Kružlova, ktorá, ako sama tvrdí, si 
výhru vymodlila. A tak prostredníctvom úspechu v súťaži mohla absolvovať 
cestu, o ktorú sa tak dlhodobo zaujímala. O okolnostiach pobytu v Toronte, 
zážitkoch a dojmoch čitateľom Slova ochotne prezradila viac.

Na začiatku Tvojej cesty do 
Toronta bola výhra, môžeš upresnitjej 
podrobnosti?

Mojou najväčšou túžbou bolo ešte 
raz sa stretnúť so Svätým Otcom. 
Cestovala som za ním dvakrát, v júli 
a auguste v roku 1994. Moja každo
denná prosba bola, aby som ho ešte raz

videla, pokiaľ žije. Dobrá zvesť vyhlásila 
súťaž o pobyt na Svetových dňoch 
mládeže, bolo potrebné zodpovedať 4. 
otázky o minulosti SDM. Začala som 
teda písať. Stihla som odpovedať iba na
3. A vyšlo to! Keď zatelefonoval pán 
Kováčik z relácie, že vyhrávam, tak som 
tomu nechcela uveriť. Ale keď už išlo do 

tuhého, že treba 
poslať pas, tak som 
konečne pochopi
la, že ja som tou 
výherkyňou.

O S v e to 
vých dňoch mlá
deže, o ich náplni, 
si už teda niečo 
vedela...

Prvýkrát som 
sa SDM zúčast
nila až teraz. Ne
bola som ani v Rí
me, ani v Paríži, 
ale zaujímala som 
sa o ich dianie. 
Sledovala som ci
táty, heslo, ktoré 
si vybral Svätý O- 
tec každý rok. To 
isté heslo bolo aj 
na Bystrej, o tom 
som vedela.

ä  Bola si zara
dená do nejakej 
slovenskej skupi
ny, alebo si bola 
odkázaná sama 
na seba?

Bola som prira
dená medzi Koši
čanov, hoci som 
letela z Bratislavy. 
Konferencia bis
kupov Slovenska

určila mladých do skupín. Ja som bola 
vKBS 4.

Čo konkrétne Ťa z  programu 
oslovilo?

Najviac ma oslovilo privítanie 
s pápežom vo štvrtok 25. 7.2002. My, 
Slováci sme sa dostali tesne k prí
jazdovej ceste, po ktorej prichádzal 
Svätý Otec na „papamobile.“ Videla 
som ho úplne zblízka. To bol môj 
najsilnejší zážitok. Pozorovala som 
úsmevy mladých ľudí a najmä úsmev 
na tvári u Svätého Otca, ktorý hovoril, 
že je už starý, nato sme my kričali, že 
nie, že je mladý.

Vynikajúce boli katechézy našich 
otcov biskupov, Milana Chautura 
a Tomáša Galisa na tému „Vy ste soľ 
zeme -  Vy ste svetlo sveta.“ Prednáš
kami nás pripravovali na vyvrcholenie 
so Svätým Otcom.

ä  Mala si možnosízapojiť sa aj Ty 
do prípravy programu ?

Ano. Spievala som v zbore, ktorý sme 
si vytvorili my, mladí pri slúžení sv. 
liturgií a sv. omší. Pripravovali sme 
scénky na témy SDM. Vymysleli sme si
i tanec so zástavami na hudbu hymny.

ä  A čo kontakt s inými národ
nosťami, vytvorili sa m edzi vami
i nejaké medzinárodné priateľstvá?

Po príchode do Kanady bola naša 
vlajka známa tým, že sme vyhrali 
hokej. Každý vedel, kto sme a veľa 
mladých z iných krajín si k nám pri
chádzalo po podpis na pamiatku. Naj
intenzívnejšie sme sa stretávali s Fran
cúzmi. Talianmi a Indmi.

S tými poslednými sme si rozumeli 
najviac a vytvorili sa medzi nami
i priateľstvá.

ä  Opíšeš nám atmosféru stretnu
tia uprostred „masy“ mladých ľudí?

Vládla tam nesmierna spolupatrič
nosť. Rozprávali sme sa vo vlakoch, 
električkách, autobusoch. Spievali 
sme niektoré piesne známe v každej 
krajine, postupne sa zapájali ostatní 
vo svojom jazyku. Bolo cítiť jednotu,



okolo nás sanitky, davy ľudí 
sa na nás tlačili, museli sme 
uvoľňovať miesto.

Chýbalo mi, že sa nám 
viac nevenovali gréckokato
lícky kňazi, tak ako sme to 
videli u iných skupín. Na 
druhej strane možno pove
dať, že vladyka Milan Chau- 
tur a o. Pavol Medvid, nám 
vynahradili i to, kedže nám 
poskytli veľa starostlivosti.

£ b Zažila si skutočnosť, 
ktorá zanecháva v človeku 
hlboké a nezabudnuteľné 
zážitky. Čo bolo pre Teba 
tým najsilnejším, nevyma- 
zatelhým, čo v Tebe utkvelo?

Nikdy nezabudnem na 
stretnutie so Svätým Otcom. 
To je nevymazateľné. Na tú 
úžasnú atm osféru s tre t
nutia... Zo soboty na nedeľu 
sme čakali na Svätého Otca 
vonku a nadránom nás zo
budila veľká búrka, mali sme 
všetko mokré. Neuvedomo
vali sme si to však. Zbalili 
sme si veci pod veľké prši
plášte, ktoré sme mali od 
našich Slovákov. Potom, ked 
prišiel Svätý Otec, pri slo-

Taký neskôr už veselší zážitok vzni
kol pri spiatočnej ceste na letisko. Šo
fér autobusu dostal hlásenie o nejakej 
chybe na ceste. Vysadil nás 7 ki
lometrov pred letiskom. Naša skupina 
sa naň teda nemala ako dostať. A to 
sme museli byť už 2. hodiny pred 
odletom zaevidovaní na letisku. Prišli 
sme k nejakému hotelu, kde sme sa 
chceli opýtať na cestu. Ľudia, ktorí sa 
tam nachádzali, vytiahli limuzíny, 
s tým že nás odvezú. V troch limu
zínach sme dorazili na letisko, niektorí 
z cestujúcich s fotoaparátom v rukách 
čakali, kto známy asi vystúpi. No 
a vystúpili sme my. Odviezli nás 
presne pred náš terminál, z ktorého 
sme mali odlet.

^  Prečo by si mladým ľudom 
odporúčala podujatia tohto druhu?

Mladí sa medzi sebou spoznajú, 
svoje krajiny, národnosti. N ajdô
ležitejší je však ten duchovný zážitok, 
ktorý je odtiaľ veľmi silný. Nádherná 
spolupatričnosť. Na začiatku má 
každý národ svoj úvod, obohacujúce 
je vnímať tie katechézy, piesne... 
Chýbalo mi preto na stretnutí v Bys
trej, že sa tam málo hovorilo o SDM, 
hoci Bystrá niesla ich motto.

ä  Adriana Dolinská 
Sním ky z  archívu M. Sterankovej

obetavosť, vychádzanie si v ústrety, 
záujem o toho druhého... Ohľadu
plnosť bola velká. Spolu sme jedli, 
mali sme lístky na stravu. Jeden vzal 
viac lístkov a doniesol väčšie množ
stvo porcií, aby si o s ta tn í mohli 
odýchnuť a pod.

Čo na Teba zapôsobilo po  prí
chode kladne a čo negatívne?

Vynikajúce bolo pohostinné pri
jatie. Rodina, u ktorej som bývala, sa 
ku mne správala, ako by šlo o ich 
vlastnú dcéru. Najskôr som bývala 
pod torontskou katedrálou. Nevedela 
som si predstaviť, aké to bude, pretože 
nás tam malo byť asi 80. Bolo tam však 
výborne. Mali sme vždy všetko pri
chystané, ústretovosť zahraničných 
Slovákov k nám bola maximálna.

A to negatívne? Myslela som si, že 
to bude lepšie cez víkend zorgani
zované. Nedostali sme sa do sektora, 
ktorý nám bol určený. Prechádzali

vách piesne 
„m račná sa 
r o z p ly n ú “ , 
mraky sa roz
tiahli a zasvie
tilo slnko.

Silné zážit
ky som mala 
aj zo slávenia 
sv. liturgie 
v to ron tskej 
katedrále. Po
lovica bola 
v anglickom  
a p o lo v ic a  
v s t a r o s lo 
vienskom ja 
zyku. Vtedy 
som sa cítila 
vo svojom živ
le, išlo o našu 
liturgiu, náš 
chrám.
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Q/Úiclrosti 
Wtcov púšte

O  LÁ SK E
Abba Pimen povedal: „Niet väčšej lásky, 

ako keď niekto položí svoj život za svojho 
blížneho. Keď počuješ niekoho, ako sa na teba 
sťažuje, a ty bojuješ so sebou a neodpovieš 
mu sťažnosťou na neho, ak ti ublížil a ty to 
trpezlivo nesieš a nehľadáš pomstu, vtedy 
kladieš život za svojho blížneho.“

Jeden z Kristových miláčikov, ktoiý mal dar 
milosrdenstva, hovorieval: „Ten kto je naplnený 
milosrdenstvom, musí ho dávať v takej miere, 
v akej ho prijal, lebo také je Božie milo
srdenstvo.“

Abba Anton povedal: „Už sa nebojím  
Boha Ja  ho milujem, veď láska vyháňa všetok 
strach“ (1 Jn 4, 18).

Abba Agathon povedal: „Ak by som mohol 
stretnúť malomocného, dať mu svoje telo 
a vziať si jeho, bol by som veľmi šťastný.“ To 
je dokonalá láska.

Tiež sa o ňom hovorilo, že keď raz zišiel 
do mesta predávať svoj tovar, našiel chorého 
pútnika ležiaceho na verejnom mieste, o kto
rého sa nemal kto postarať. Starec si prenajal 
izbu, býval tam s ním a pracoval vlastnými 
rukami, aby mohol zaplatiť nájomné a zvyšok 
peňazí minul na potreby chorého. Ostal tam 
štyri mesiace, kým chorý nevyzdravel. Potom 
sa v pokoji vrátil do svojej kélie.

Vojak sa pýtal abbu Mia, či Boh prijal jeho 
pokánie. Keď mu starec vysvetlil mnohé veci, 
povedal: „Povedz mi, môj milý, ak sa ti 
roztrhá plášť, odhodíš ho preč?“ On odvetil: 
„Nie, zaplátam ho a znovu ho nosím.“ Starec 
mu povedal: „Ak sa ty tak staráš o svoj plášť, 
nebude sa Boh rovnako starať o svoje 
stvorenia?“

Abba Ján Trpaslík povedal: „Dom sa 
nezačína stavať zhora nadol. Musíte začať od 
základov, aby ste dosiahli vrchol.“ Pýtali sa 
ho: „Čo znamená toto príslovie?“ On po
vedal: „Základom je tvoj blížny, ktorého si 
musíš získať. Tu je začiatok. Všetky Kristove 
príkazy sú závislé na tomto.“

Istý brat sa pýtal abbu Matúša: „Ako je to 
možné, že bratia v skíte robili viac, ako 
prikazovalo Písmo o milovaní svojich nepria
teľov viac ako seba? “ Abba Matúš im povedal: 
„Čo sa mňa týka, zatiaľ sa mi nepodarilo ani 
tých, čo milujú mňa, milovať tak ako seba.“

-int-

0, P ravda, Bože! Zjednoť ma

SO SEBOU USTAVIČNOU LÁSKOU!
Prišiel k nám pred 3 

rokmi a zaujal hneď 
prvými slovami, kto
rými sa po uvedení 
o. protosynkelom 
Tomkom do funkcie 
farára farnosti Jaseňov 
a filiálky Ruskovce pri
hovoril veriacim: „Pri
šiel som k svojej druhej 
láske...“ Veľmi skoro 
sme pochopili, že jeho prvou, výlučnou 
láskou je bezpochyby Boh. Jeho pri- 
mičným mottom z roku 1996 je nád
herná prosba vyslaná k Bohu, prevzatá 
od T H. Kempenského z knihy Nasle
dovanie Krista: „Ó, Pravda, Bože! 
Zjednoť ma so sebou ustavičnou 
láskou!“ A Pán Boh túto jeho túžbu
i prosbu zároveň naozaj spĺňa, lebo 
s týmto svojím kňazským krédom je 
akoby stotožnený. Vidieť, poznať, cítiť to 
z každého jeho prejavu -  ako kňaza i ako 
človeka. Dnes, po vyše trojročnom 
pôsobení v našej farnosti, ak by sme ho 
chceli výstižne charakterizovať, stačili by 
dve slová -  kňaz lásky.

Kto je týmto kňazom? Náš duchovný 
otec Mgr. Štefan Blanár.

Áno, otec Štefan Blanár -  tak ako ho 
vnímame my, veriaci -  je výnimočným 
kňazom a osobnosťou s vysokým 
morálnym kreditom. Už na pohľad 
vyžaruje z neho dobrota. Je pokorným, 
skromným, láskavým a citlivým člove
kom. Fascinuje svojou vnútornou 
vyrovnanosťou, pokojom a úprimnos
ťou. Pán Boh ho obdaril velkou schop
nosťou oslovovať a pretvárať srdce 
veriaceho človeka. Jeho prekrásne, 
láskou k Bohu preplnené homílie, 
ohlasovanie Božieho slova, majú takú 
velkú duchovnú hĺbku, múdrosť a pre
svedčivosť, že ten, kto ho naozaj srdcom 
počúva, ten nemôže ostať naďalej 
vlažným, či dokonca ľahostajným 
kresťanom, ten nemôže neodpustiť, ten 
nemôže naďalej ubližovať, ten musí 
pochopiť a svoje správanie i konanie 
podriadiť najvyššiemu zákonu Božiemu
-  zákonu lásky.

Mimoriadne mu záleží na výchove 
mladej generácie, na jej vedení k Bohu. 
Práca s mládežou nemala v našej 
farnosti žiadnu tradíciu, dal sa takpo
vediac na „priekopnícku“ prácu, kde je 
však -  ako neustále zdôrazňuje -  
potrebná podpora a spolupráca rodičov. 
Zaviedol pravidelné piatkové mládež

nícke liturgie, kde sa 
osvedčuje ako vyni
kajúci pedagóg a veru 
aj pre starších sú tieto 
liturgie velkou du
chovnou školou. Vďa
ka tomuto jeho vede
niu mládež sa už kaž
doročne zúčastňuje 
biblických súťaží vo 
všetkých vekových 

kategóriách, a nás všetkých úprimne teší, 
ak sa svojimi vedomosťami presadia 
a úspešne reprezentujú našu farnosť. Cez 
pôstne obdobie deti svojou účasťou na 
sv. liturgii a konaním dobrých skutkov 
„bojujú“ o body, pričom je dojímavé 
sledovať týchto malých „drobcov“ a ich 
snahu zapáčiť sa Pánu Bohu. Každo
ročne k nám zavíta aj sv. Mikuláš, v čase 
Vianoc organizuje náš duchovný otec 
krásnu jasličkovú slávnosť, v pôstnom 
čase mládežnícke nedelné krížové cesty.

Mládeži sa o. Štefan venuje aj mimo 
chrámu. Kedže má blízky vzťah k športu
-  a len tak mimochodom, on sám je 
najväčšou oporou miestneho futbalu - 
priamo pri fare majú svoje mládežnícke 
futbalové ihrisko, kde sa takmer derme 
stretávajú. Organizuje s nimi posedenia 
pri vatre, opekám, cyklistické túry za 
poznávaním Božej prírody a v závere 
končia krásne pred krížom v ďakovnej 
modlitbe. A tak je dnes hádam najkrajší 
pohlád na jeho „malú armádu“ miniš
trantov, ktorá denne nastupuje k oltáru 
posluhovať Pánovi.

Vo výpočte tých našich premien, či 
už duchovných, hodnotových, chrá
mových, za ktoré vďačíme o. Štefanovi, 
by sme mohli pokračovať, no na tak 
malom priestore sa však nedajú všetky 
obsiahnuť.

Otec Štefan 8. októbra 2002 oslávi 30. 
rokov svojho života. V mene všetkých 
veriacich z Jasenova, Ruskoviec, ale 
zaiste i všetkých tých, ktorí sa s ním na 
jeho kňazskej ceste stretli, mu želáme 
pevné zdravie a prosíme Pána:

„Pane, vďaka Ti, že si za svojho 
služobníka povolal otca Štefana. Žehnaj 
jeho prácu a obdaruj ho svojimi milos
ťami, aby svoju službu lásky vykonával 
stále v bázni Božej a na Tvoju slávu. 
Nech Svätý Duch, ktorý prebýva v jeho 
srdci a ktorého je velkým ctitelom vedie 
jeho kňazské kroky pod ochranou Matky 
Božej.

Mnoho rokov, šťastných rokov!“
Vaši veriaci
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Náš prepodobný otec 
Hilarión Veľký
(21. október)

Hilarión sa narodil roku 291 v obci 
Tabata neďaleko palestínskeho mesta 
Gaza. Keďže bol veľmi talentovaný, 
rodičia ho poslali na štúdiá do egypt
skej Alexandrie. Tam sa oboznámil 
nielen s vtedajšou vedou, ale tiež 
s kresťanstvom a prijal svätý krst.

V nasledujúcom období často pri
chádzal do chrámu, pozorne vnímal 
bohoslužobné texty a stále viac uvažo
val o živote úplne odovzdanom Bohu. 
V roku 306 odišiel k prepodobnému 
Antonovi Velkému (17. január), no 
neskôr sa s jeho požehnaním vrátil do 
vlasti, lebo vzhľadom na jeho slávu 
nenachádzal pri ňom samotu, po ktorej 
túžil. V roku 328 rozdal všetok zdedený 
majetok iným ľudom, totiž polovicu 
príbuzným a polovicu chudobným, 
a sám odišiel do púšte, ktorá sa nachá
dzala približne 8 kilometrov od prístav
ného mesta Majuma. Ľuďom, ktorí ho 
od toho odhovárali kvôli nebezpečen
stvu prepadnutia zločincami, povedal: 
„Treba utekať pred zločincami, ktorí 
zabíjajú dušu. Tých, ktorí zabíjajú telo, 
sa nebojím, veď «Pán je moje osvietenie 
a môj záchranca, koho sa budem báť? 
Pán je ochranca môjho života, koho sa 
budem ľakať?»“ (Ž 26, 1 podľa gréc
keho textu Septuaginta).

V prvej ľáze asketického života veľmi 
často prenasledovali Hilarióna nečisté 
myšlienky. Vtedy ešte viac sprísnil svoj 
beztak tvrdý pôst, takže aj celé tri alebo 
štyri dni nejedol, zdvojnásobil pra
covnú činnosť a takto sa prihováral 
svojmu telu: „Ja ťa skrotím, osol. 
Nebudem ťa kŕmiť jačmeňom, ale 
plevami, umorím ťa hladom a smädom, 
zaťažím ťa veľkým nákladom, aby si 
viac rozmýšľal o pokrme, než o nečis
tote.“ Uvedené slová napĺňal do takej 
miery, že z neho zostali iba kosti 
pokryté kožou.

V ďalšom období veľa vytrpel zo 
strany diabla, ktorý sa usiloval nahnať 
mu strach rozličnými prízrakmi alebo 
vidinami, ba dokonca ho fyzicky

napadol a zbil. On sa však prežehnal 
a toto všetko modlitbou odohnal.

Po dvadsiatich dvoch rokoch sa
mostatného pustovníckeho života 
začali za Hilariónom prichádzať ľudia 
z celej Palestíny. Na jeho príhovor 
bola napríklad jedna žena oslobodená 
od neplodnosti, pre ktorú ju manžel 
veľmi ponižoval a trápil, boli uzdra
vení traja muži, ktorí už zomierali, 
znova začala vidieť istá osoba, ktorá 
svojho času celkom oslepla. Pod 
Hilariónovým vplyvom sa m nohí 
pohania obrátili ku kresťanstvu, ba 
viacerí zostávali pri ňom ako nasle
dovníci. Takto sa prepodobný Hila- 
rión stal prvým vodcom mníchov 
v Palestíne podobne ako prepodobný 
Anton Velký v Egypte. V monas- 
tieroch, ktoré H ilarión postupne 
pozakladal, žilo okolo tritisíc mníchov.

Keď sa o Hilariónovi a jeho záz
rakoch dopočul prepodobný Anton 
Velký, nesmierne sa radoval a často 
mu písal. Ľudom, ktorí prichádzali za 
ním zo Sýrie, hovorieval: „Načo sa tak 
namáhate dlhým cestovaním ku mne, 
keď blízko seba máte Hilarióna, môjho 
syna v Kristovi, ktorý dostal od Boha 
dar uzdravovať každú chorobu?“

Od roku 354 Hilarión stále viac 
túžil po stratenej samote a napokon 
sa rozhodol odísť do Egypta na 
m iesta, kde svojho času žil p re 
podobný Anton Velký (zomrel v roku 
356). Vtedy sa okolo neho zh ro 
maždilo asi desaťtisíc ľudí z celého 
okolia, aby ho zadržali, no on pove
dal: „Deti moje, prečo trápite moje 
srdce? Nech je vám známe, že som 
neodišiel bez súhlasnej Pánovej vôle. 
Modlil som sa k Pánovi a on mi pri
kázal odísť odtiaľto, aby som nevidel 
trápenie, ktoré postihne Božiu Cirkev, 
aby som nehľadel na zničenie svätých 
chrámov, na zrúcanie oltárov a na 
preliatie krvi mojich detí. Deti moje, 
nezadržiavajte ma!“ Hilarión mal na 
mysli obdobie cisára Juliána Apostatu

(361 - 363), obnovovateľa pohanských 
kultov.

Hilarión však nenašiel vytúženú 
samotu ani v Egypte, preto odišiel na 
líbyjskú púšť Oasim. Keďže po smrti 
spomínaného cisára Juliána Apostatu 
ho ľudia začali vyhľadávať aj tam, 
odplavil sa na Sicíliu. Nezatajil sa ani 
na Sicílii, a tak odišiel najprv do 
dalmátskeho mesta Apidauros (zničené 
v 6. storočí) a potom na Cyprus, kde
21. októbra 371 alebo 372 odovzdal 
v pokoji svoju dušu Pánovi. Jeho učeník 
Hésychios po desiatich mesiacoch 
vykopal Hilariónovo telo, ktoré bolo 
celkom neporušené a previezol ho 
naspäť do Palestíny.

Marcel Gajdoš
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N echajte zažiariť v o  vašich 
živo to ch  K risto vo  svetlo !

Milí mladí priatelia!
Ked som kedysi dávno v roku 1985 

chcel začať so Svetovými dňami mlá
deže, mal som v srdci slová svätého Jána 
apoštola, ktoré sme si dnes večer 
vypočuli: Čo bolo od počiatku, čo sme 
počuli, čo sme na vlastné oči videli, na 
čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života... 
zvestujeme ho aj vám (por. 1 Jn 1,1,3). 
A predstavoval som si Svetové dni 
mládeže ako dôležitý moment, kde by 
mladí celého sveta mohli stretnúť Krista, 
večne mladého a naučiť sa od neho stať 
sa evanjelizátormi svojich vrstovníkov.

Dnes večer spolu s vami dobrorečím 
a dakujem Pánovi za dar, ktorý dal 
Cirkvi skrze Svetové dni mládeže. 
Zúčastnili sa na nich milióny mladých 
ľudí a povzbudili sa k ďalšej aktivite a 
ku kresťanskému svedectvu. Osobitne 
dakujem vám, ktorí ste prijali moje 
pozvanie, a prišli sem do Toronta, aby 
ste prišli 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! 
(Posolstvo pre 17. SDM, č. 5).

Nové tisícročie sa začalo dvomi proti
chodnými udalosťami: množstvom pút
nikov, čo prišli do Ríma v Roku Veľkého 
jubilea, aby prešli Svätou bránou, ktorou 
je Kristus a hrozným teroristickým 
útokom v New Yorku ako obrazom sveta, 
kde sa zdá, že má prevahu nepriateľstvo 
a nenávisť. Otázka, ktorá tu vyvstáva, je 
veľmi dramatická. Na akých základoch je 
treba stavať nové historické obdobie, ktoré 
vychádza z veľkých zmien v 20. storočí? 
Bude stačiť, ak ho založíme na techno
logickej revolúcii, ktorá, ako sa zdá, je 
riadená iba kritériami produktivity a úči
nnosti, bez vzťahu s náboženským roz
merom človeka a bez etického všeobecne 
platného rozlišovania? Je správne uspo
kojiť sa s povrchnými odpoveďami na 
základné problémy a nechať, aby život bol 
ponechaný iba na pudové sklony, krát
kodobé senzácie a chvílkové nadšenia?

Otázka sa stále vracia: Na akých zákla
doch, na akých istotách založíme vlastnú 
existenciu i existenciu spoločenstva, do 
ktorého patrime?

Drahí priatelia, v nadšení vašej mla
dosti intenzívne v sebe cítite a svedčíte 
o tom aj vašou prítomnosťou tu dnes 
večer, že iba Kristus je tým základným ka
meňom, na ktorom sa dá pevne postaviť 
budúcnosť vlastného života. Iba Kristus, 
poznaný, kontemplovaný a milovaný, je 
verný priateľ, ktorý nesklame, ktoiý je 
spoločníkom na ceste a ktorého slová 
hrejú pri srdci (por. Lk 24,13-35).

V 20. storočí sa často stalo, že človek 
si myslel, že sa môže zaobísť bez tohto 
základného kameňa a pokúsiť sa vybu
dovať civilizáciu bez Boha, a skončilo 
to tak, že človek ju postavil proti sebe! 
No kresťania vedia, že nemožno odmie
tať a vyháňať Boha zo života bez rizika 
poníženia človeka. Očakávanie, ktoré 
ľudstvo prežíva uprostred toľkých 
nespravodlivostí a utrpení, sa splní 
v novej civilizácii v znamení slobody 
a pokoja. No na jej realizáciu je pot
rebná nová generácia budovateľov, ktorí 
budú hnaní nie strachom či násilím, ale 
naliehavou potrebou pravej lásky 
a dokážu tak stavať kameň na kameň, 
aby budovali Mesto človeka, mesto 
Boha. Dovoľte, milí mladí priatelia, aby 
som povedal, že verím, že týmito 
budovateľmi musíte byť vy! Vy ste muži 
a ženy zajtrajška, vo vašich srdciach 
a rukách spočíva budúcnosť. Vám Boh 
zveruje úlohu. Je ťažká, ale vznešená - 
spolupracovať s ním na budovaní 
civilizácie lásky.

Z Jánovho listu - najmladšieho 
z apoštolov a možno aj z tohto dôvodu 
najmilovanejšieho u Pána - sme počuli 
tieto slová: Boh je svetlo a niet v ňom 
nijakej tmy. Ale Ján poznamenáva, že 
ešte nikto nevidel Boha. Je to Ježiš, 
jediný Syn Otca, ktorý nám ho zjavil 
(por. Jn 1, 18). A keď nám Ježiš zjavil 
Boha, zjavil nám svetlo. S Kristom 
naozaj prišlo na svet pravé svetlo, ktoré 
osvecuje každého človeka (Jn 1,9).

Drahí mladí, nechajte sa preniknúť 
svetlom Krista a roznášajte ho všade, 
tam kde ste. „Svetlo Ježišovho pohľadu“
- hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi
- „osvecuje zrak nášho srdca. Učí nás 
vidieť všetko vo svetle jeho pravdy a jeho 
súcitu so všetkými ľuďmi“ (č. 2715).

Ak vaše priateľstvo s Kristom, vaše 
poznanie jeho tajomstva, vaše odovzda
nie sa mu sú pravé a hlboké, budete deťmi 
svetla, a stanete sa svetlom sveta. Preto 
vám opakujem slová evanjelia: „Nech tak 
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 
vaše dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorýje na nebesiach “ (Mt 5,16).

Dnes večer pápež spolu s vami 
všetkými, mladými z každého konti
nentu, opäť zdôrazňuje pred svetom 
vieru, ktorá udržiava život Cirkvi. 
Kristus je svetlo národov. Zomrel a vstal 
z mŕtvych, aby vrátil tým, čo sú na ceste 
v tomto čase, nádej večného života.

Jeho evanjelium nijako neumŕtvuje 
človeka, naopak, každá pravá hodnota, 
ktorá sa objaví v ktorejkolVek kultúre, je 
Kristom prijatá a vyzdvihovaná. Vedomí 
si tejto skutočnosti kresťania nemôžu vo 
svojich srdciach zabudnúť na hrdosť 
a zodpovednosť svojho povolania byť 
svedkami svetla Evanjelia. Práve aj preto 
vám dnes večer zdôrazňujem: Nechajte 
zažiariť vo vašich životoch Kristovo 
svetlo! Nečakajte kým zostarnete, aby ste 
sa dali na cestu k svätosti! Svätosť je stále 
mladá, práve tak, ako večná je mladosť 
Boha. Zvestujte všetkým krásu stretnutia 
s Bohom, ktorá dáva zmysel vášmu 
životu. Nech vás nikto neprevýši v túžbe 
po spravodlivosti, v šírení pokoja, vo 
vašom úsilí bratstva a solidarity!

Aká je nádherná pieseň, ktorú sme 
počúvali počas týchto dní: Svetlo sveta! 
Soľ zeme! Buďte výrazom lásky pre 
tento svet! Buďte pre túto zem odrazom 
jeho svetla!

Toto je najkrajší a najcennejší dar, 
ktorý môžete dať Cirkvi a svetu. Vy viete, 
že pápež je s vami so svojimi modlitbami 
a láskavým požehnaním.

Ján Pavol II.
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Pod hlavným názvom: „Soľ zeme, dni mládeže (ďalej SDM) so Svätým nom Pavlom II.. Ich cieľom je dať 
svetlo sveta“ vyvrcholili v dňoch 23. -  Otcom. Tieto stretnutia boli v osemde- mladým ľuďom príležitosť objavovať 
28. júla v kanadskom Toronte Svetové siatych rokoch iniciované pápežom Já- aktuálne tajomstvo Cirkvi v spoločnom
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a francúzštine začal zreteľným hlasom, 
stále prerušovaný ováciami. Po dvoch 
pristupovali mladí z rôznych krajín pred 
Svätého Otca na pódium v tradičných 
odevoch a so svojou zástavou, pokľakli 
pred ním a odovzdali mu pozdrav 
svojho národa. Skupina Spirit Movers 
spievala pieseň „Na svätom vrchu“ 
a postihnutí mávajúci šatkami pred
viedli tanec dojatému pápežovi. Po

buje, aby mohol uskutočniť svoj plán 
spásy.“ „John Paul two, we love you! 
Juan Pablo segundo -  te quiere el 
mundo! Johannes Paul II. wir sind auf 
deiner Seite! (Ján Pavol II. milujeme ťa, 
celý svet ťa miluje, sme na tvojej 
strane! ) Tak znela odpoveď účastníkov 
SDM na Exhibition Plače. Opäť raz 
nedbajúc na protokol odvetil: „Pápež 
vás má rád.“ Svoj príhovor v angličtine

prežívaní modlitby, medi
tácie, putovaní a slávení 
bohoslužieb.

Aj keď sú u terajšieho 
pápeža badateľné telesné 
ťažkosti, po prílete na me
dzinárodné letisko v Toronte 
odmietol výťah a sám po
malým krokom zostupoval 
po schodoch na kanadskú 
pôdu. Stretnutie s mladými 
ľuďmi celého sveta akoby 
opäť zázračne účinkovalo 
na jeho choroby. Svätý Otec 
na letisku Kanaďanom pri
pomenul ich kresťanské de
dičstvo: „Jadrom dedičstva 
Kanady je na kresťanskom 
zjavení a učení založený 
pohľad na život.“ Kanadský 
premiér Jean Chretién vo 
svojom príhovore vyzdvihol 
osobu pápeža a jeho cesty, 
ktoré majú napomáhať vyt
váraniu lepšieho sveta na 
kresťanskom základe. Hneď po svojom 
príchode a krátkom privítaní odletel 
pápež na Jahodový ostrov na jazere 
Somcoe, ktorý je vzdialený menej ako 
100 km od Toronta. Aj keď jeho zdra
votný stav mu už nedovolil byť po celý 
čas s mladými, chcel byť aspoň v ich 
blízkosti.

17. Svetové dni mládeže v Toronte síce 
nedosahovali veľkosť predošlých v Ma
nile či Ríme, kde sa rátalo na 
milióny, tohtoročná nižšia 
účasť však určite bola aj 
dôsledkom minuloročných 
teroristických útokov v U SA.
Do posledných dní pred 
oficiálnym začiatkom bolo 
prihlásených sotva 300 000 
mladých.

Na prvom stretnutí 
s mladými vo štvrtok 25. 
júla predstavil vo svojom 
príhovore Svätý Otec slová 
Ježiša ako Nositeľa nádeje 
v násilníckom a nespravod
livom svete. Starý, v po
kročilom veku, ale v srdci 
mladý pápež, ako sa sám 
opisuje, si zasa raz pod
manil srdcia mladých zo 
169 krajín sveta: „Odpo
vedajte Pánovi mocne a veľ
kým srdcom. On sa na vás 
spolieha, nikdy na to neza
budnite! Kristus vás potre
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22. hod. prišla procesia pred 
Kráľovské múzeum Ontária. 
Mladými hercami živo 
stvárnený priebeh uchvátil 
aj mnohých (len) sa prize
rajúcich obyvateľov Toron- 
ta. Táto krížová cesta po 
teroristických útokoch 
účastníkov mimoriadne hl
boko zasiahla. Keď potom 
Svätý Otec pokračoval v prí- 
hovore, tiekli mladým 
z USA slzy: „V minulom 
roku sme s dramatickou 
jasnosťou hľadeli do tragic
kej tváre ľudskej zloby. Videli 
sme, čo sa stane, keď ne
návisť, hriech a smrť pre
vezmú kontrolu nad svetom. 
Ale dnes zaznieva hlas Je
žiša uprostred nás. Je to 
hlas života, nádeje, odpus
tenia, hlas spravodlivosti 
a pokoja. Počúvajme ho!“ 
Po tomto prvom stretnutí sa

pozdrave biskupa Jacquesa Bertheleta, Toronta, pozdĺž University Avenue, Ján Pavol II. vrátil na Jahodový ostrov, 
predsedu Biskupskej konferencie Ka- popri mrakodrapoch hypermodernej Vyjadril sa však, že sa už teší na vigíliu s 
nady Ján Pavol II. povedal: „Netrpezlivo metropoly. Mnohí ju mohli sledovať na mladými.
som čakal na toto stretnutie.“ Potom pristavených velkoplošných obrazov- Od stredy do piatku viedli biskupi 
mládež z celého sveta vydávala svoje kách. Začala sa pred radnicou na v torontských chrámoch katechézy, 
svedectvá a spievala veselé piesne, Nathan Philips Square, keď štyria mladí ktoré sa vždy končili slávením Eucha- 
pretože Svätý Otec ich v príhovore zažali večný oheň Parku pokoja. Tento ristie. Na nich bolo rozoberané hlavné 
žiadal, aby boli veselí a síce celkom symbol zaviedol Svätý Otec pri návšteve motto SDM: „Soľ zeme -  svetlo sveta“ 
konkrétnym spôsobom -  blahosla- Kanady v roku 1984 a odvodený je od ä taktiež téma zmierenia, pokánia, 
venstvami z Horskej kázne: „Človek bol Memoriálu pokoja v Hirošime. Okolo 
stvorený pre šťastie, preto je 
váš smäd po šťastí opráv
nený a Kristus má odpoveď 
na vaše želanie, ale on chce, 
aby ste mu dôverovali. Sku
točná radosť je víťazstvo, 
ktoré nemožno dosiahnuť 
bez dlhých a ťažkých bojov 
a Kristus skrýva tajomstvo 
tohto víťazstva.“

Keď Ján Pavol II. zmĺkol, 
mladí priniesli v procesii na 
svojich pleciach kríž Sveto
vého dňa mládeže (SDM), 
kríž, ktorý od roku 1984 
cestuje po svete. Tento kríž 
niesli mladí v piatok 26. júla 
cez nemocnice, väznice, 
kostoly a uličky Kanady, ba 
kríž sa dostal i na Ground 
Zero, kde kedysi stálo World 
Trade Center v New Yorku.
Táto krížová cesta bola jed
nou z najdojímavejších uda
lostí SDM. Viedla ulicami

slovo - október/2002 »21



Pápež Ján Pavol II. sa v sobotu 27. 
júla stretol so 600 000 mladými na 
modlitbovej vigílii v Downsview Park. 
Už od skorého rána putovali mladí ľudia 
z celého sveta na staré letisko za 
Torontom. Boli nabalení batohmi, 
spacími vakmi, karimatkami..., lebo po 
dve a pol hodinovej večernej m od
litbovej slávnosti so Svätým Otcom 
museli stráviť noc pod holým nebom. 
Niektorí si priniesli aj malé stany, iní si 
spravili provizórne miesta na spanie 
z fólií či kartónov.

Svätý Otec bol v dobrej telesnej 
kondícii a neskrýval svoju radosť pri 
pohľade na mnohofarebný oceán mla
dých, ktorí ho počúvali. Pri príchode do 
Downsview Parku bol prijatý nekoneč
ným potleskom a nadšeným volaním, 
keď sa „papamobil“ predieral masou 
ľudí s vlajúcimi zástavami z tolkých 
krajín sveta, vrátane slovenských. Na 
pódiu dominoval 55 m vysoký pur

purový kríž, ktorý svoje svetlo vyžaroval 
na celé priestranstvo. Bol orientačným 
bodom celého zhromaždenia. Dojímavé 
bolo svedectvo troch mladých -  kanad
ského Indiána, Kanaďanky a Peruánca, 
ktorí rozprávali, ako bola moc viery 
rozhodujúca pre ich životnú cestu, ktorá 
sa utvárala v situáciách vylúčenia zo 
spoločnosti, sekularizácie, chudoby 
a násilia. Pri ukončení vigílie odovzdal 
Svätý Otec 12 párom 12 vreciek soli, 
ktoré symbolizovali ich poslanie, byť 
soľou zeme a svetlom sveta. Znova 
zaimprovizoval a s úsmevom zaželal 
všetkým dobrú noc. Potom sa odobral 
na odpočinok do Generálneho domu 
Sestier sv. Jozefa. Mladí strávili noc 
v parku, kde ich nadránom zastihla 
búrka, mnohými považovaná za „očist
ný kúpeľ“ pred slávením záverečnej 
Eucharistie so Svätým Otcom ako 
vrchol SDM v nedeľu 28. júla. Zre
teľným hlasom a so žiariacimi očami Ján

Pavol II. viackrát priznal svoje uspo
kojenie nad 800 000 mladými, ktorí sa 
zišli pri slávení liturgie. Tá síce začala 
prudkým lejakom a silným fúkaním 
vetra, no mladí ľudia pripravili pápežovi 
aj tak slávnostné prijatie. Po niekoľkých 
minútach však opäť vyšlo slnko. S po
hľadom na túto scénu Ján Pavol II. 
v homílii povedal:

„Milí mladí lúdia 17. Svetových dní 
mládeže! Milí bratia a sestiy!

Na jednom kopci v blízkosti Gene- 
zaretského jazera počuli Ježišovi učeníci 
jemný a naliehavý hlas, taký jemný ako 
Galilejská krajina, taký naliehavý ako 
volanie rozhodnúť sa medzi životom 
a smrťou, medzi pravdou a nepravdou. 
Pán vyslovil slová života, ktoré navždy 
nájdu odozvu jeho prívržencov. Dnes 
hovorí tie isté slová vám, mladým ľudom 
z Toronta a Ontaria, z celej Kanady, 
z USA, z Karibskej oblasti, zo španiel
skej Ameriky a portugalskej Ameriky, 
z Európy, Afriky, Azie a Oceánie. 
Počúvajte v hĺbke svojich sŕdc tento 
hlas! Jeho slová vám hovoria, kým ako 
kresťania vlastne ste. Jeho slová vám 
hovoria, čo musíte robiť, aby ste 
zostávali v jeho láske.

Ale Ježiš ponúka jedno a „duch tohto 
sveta“ ponúka iné. V dnešnom čítaní 
z Listu Efezanom nám sv. Pavol hovorí, 
že Ježiš nás vedie z tmy do svetla 
(porov. Ef 5, 8). Možno veľký apoštol 
myslel na svetlo, ktoré jeho, prena
sledovateľa kresťanov, oslepilo na ceste 
do Damasku. Keď neskôr znovu získal 
zrak, už nič nebolo také ako predtým. 
Nanovo sa narodil, a nič už mu nikdy 
jeho novú nájdenú radosť nevezme. Aj 
vy ste povolám premeniť sa. „Prebuďsa, 
ty, čo spíš, vstaň z  mŕtvych a bude ti 
svietiť Kristus“ (Ef 5, 14), hovorí sv. 
Pavol. „Duch sveta“ ponúka mnohé 
falošné ilúzie a paródie šťastia. Pravde
podobne neexistuje hlbšia tma ako tá, 
ktorá zachvacuje duše mladých ľudí, keď 
falošní proroci v nich vyhasnú svetlo 
viery, nádeje a lásky. Veľkým sklamaním 
a najhlbšou príčinou nešťastia je ilúzia, 
že nájdeme život s vylúčením Boha, že 
nájdeme slobodu s vylúčením morál
nych právd a osobnej zodpovednosti.

Pán vás povoláva zvoliť si medzi 
týmito dvoma hlasmi, ktoré sa snažia 
získať vašu dušu. Toto rozhodnutie je 
jadrom a výzvou Svetových dní mlá
deže. Prečo ste sa zišli zo všetkých častí 
sveta? Aby ste vo svojich srdciach 
povedali: „Pane, a ku komu by sme išli?
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Ty máš slová večného živo
ta“ (Jn 6, 68). Ježiš - blízky 
priateľ mladých ľudí - má 
slová života. Svet, ktorý 
dedíte, je svetom, ktorý 
zúfalo potrebuje nový výz
nam bratstva a ľudskej soli
darity. Je to svet, ktorý musí 
byť zasiahnutý a vyliečený 
krásou a bohatstvom Božej 
lásky. Potrebuje svedkov 
tejto lásky. Potrebuje vás - 
aby bol „soľou zeme a svet
lom sveta“.

Soľ sa používa na ucho
vávanie a konzervovanie.
Ako apoštolov tretieho tisíc
ročia je vašou úlohou ucho
vať vedomie prítomnosti 
nášho Vykupiteľa Ježiša Kris
ta a udržiavať ho živé, najmä 
v slávení Eucharistie, slávení 
pamiatky jeho spásnej smrti 
a jeho slávneho zmŕtvych
vstania. Musíte udržiavať 
živú spomienku na jeho slová života, 
ktoré vyslovil, na nádherné skutky milo
srdenstva a dobroty, ktoré vykonal. 
Musíte svetu neustále pripomínať moc 
evanjelia na spásu každému (porov. Rim 
1,16)! Soľ korení a zlepšuje chuť stravy. 
Nasledovaním Ježiša musíte meniť 
a zlepšovať — chuť — ľudskej histórie. 
Svojou vierou, nádejou a láskou, svojou 
inteligenciou, odvahou a vytrvalosťou

musíte svet, v ktorom žijeme, robiť 
ľudskejším spôsobom, ktorý naznačuje 
dnešné čítanie z Knihy Izaiáša: „... 
rozlámať každé jarm o... lámať chudob
ným svoj chlieb ... odstrániť sprostred 
seba jarmo, kývanie prstami, reči zlo
činné... potom vyjde vo tme tvoje svetlo“ 
(Iz 58, 6-10).

Dokonca aj maličký plamienok dvíha 
ťažké viečka noci. O koľko viac svetla

budete vy šíriť, vy všetci spolu, keď sa 
spojíte v spoločenstve Cirkvi! Keď 
milujete Ježiša, tak milujte Cirkev! 
Nedajte sa odradiť hriechmi a chybami 
niektorých jej členov. Utrpenie, ktoré 
niektorí kňazi a rehoľníci priniesli 
mladým a zraniteľným, nás všetkých 
naplňuje hlbokým pocitom smútku 
a hanby. Ale myslite na tú obrovskú 
väčšinu zasvätených, veľkodušných 

kňazov a rehoľníkov, ktorí 
iba slúžia a chcú robiť dob
ro! Dnes existuje veľa kňa
zov, seminaristov a zasväte
ných osôb. Buďte im blízko 
a podporujte ich! A ak 
v hĺbke svojho srdca pocítite 
to isté volanie ku kňazstvu 
alebo k zasvätenému životu, 
nebojte sa nasledovať Krista 
na jeho kráľovskej ceste 
kríža! V ťažkých chvíľach 
v živote Cirkvi sa snaha 
o svätosť stáva o to nalieha
vejšou. A svätosť nie je otáz
kou veku, je to záležitosť 
života vo Svätom Duchu 
tak, ako to robila Kateri 
Tekakwitha a toľkí iní mladí 
ľudia. Vy ste mladí a pápež 
je starý a trochu unavený. 
Ale on sa ešte stále úplne 
stotožňuje s vašimi náde
jami a túžbami. Hoci som 
žil počas tolkej temnoty, pod
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tvrdým totalitným režimom, videl som dostatok dôkazov 
neochvejnosti a presvedčenia, že žiadne ťažkosti, žiaden 
strach nemôže byť tak veľký, aby dokázal úplne udusiť 
nádej, ktorá večne prýšti v srdciach mladých. Nedajte 
umrieť nádeji! Zaviažte jej svoje životy! Nie sme sumou 
našich slabostí a omylov, my sme sumou lásky Otca 
k nám a našej skutočnej schopnosti stať sa obrazom jeho 
Syna.

Ó, Pane Ježišu Kriste, uchovaj týchto mladých ľudí 
vo svojej láske. Daj im počuť tvoj hlas a uveriť, čo hovoríš, 
pretože iba ty sám máš slová večného života. Nauč ich, 
ako majú presadzovať svoju vieru, obdaruj ich lásku 
a sprostredkuj ich nádej iným. Urob ich vo svete, ktorý 
tak veľmi potrebuje tvoju spásnu dobrotu, presvedčivými 
svedkami tvojho evanjelia. Urob ich novými ľuďmi 
blahoslavenstiev, aby sa stali solou zeme a svetlom sveta 
na začiatku tretieho tisícročia! Matka Cirkvi, ochraňuj 
a veď týchto mladých 21. storočia. Zachovaj nás 
všetkých v blízkosti tvojho materinského srdca.“

SDM boli opäť naplnené charizmou terajšieho 
pápeža. Novinári sa mladých neustále pýtali: „Prečo 
oslavujú tohto podlomeného starého muža v bielom, 
ktorý má 82 rokov, ako nejakú hudobnú hviezdu? Čo 
za tým stojí?“ A odpoveďou im bolo: „Obdiv starému 
mužovi, ktorý napriek svojej chorľavosti pevne zastáva 
svoj post; vďačnosť, že mladých ľudí považuje za 
budúcnosť Cirkvi, za tvorcov lepšieho sveta, že im 
dôveruje.“ Pritom nešlo len o emocionálny súhlas 
obdivovanému človekovi, ale hlavne jeho posolstvu, 
ktoré im priniesol. Pre Svätého Otca boli účastníci 
tohoročných SDM pravou studnicou mladosti, sviežosti 
a nádeje.

Miroslav Macko 
Snímky: M. Čajka

g  Pokrova -  Ochrany 
Sq Presvätej Bohorodičky

Zaiste poznáš tú kratučkú stať z evanjelia: ,,Pri Ježišovom 
kríži stála jeh o  m a tka ...“ (Jn 19, 25). Práve táto dráma 
a tragédia z kalvárie, ktorú poznáš, nás všetkých isto vovádza 
do Máriinej ochrany, do Máriinej úžasnej služby ľudstvu -  
pomáhať každému Božiemu dieťaťu.

Všetci sme sa tam pod krížom stali je j  deťmi a Ježišovými 
bratmi a sestrami.

Či môže matka urobiť niečo iné, keď  vidí, že je j  dieťa 
potrebuje pomoc, že je j dieťa trpí, že má bolesti, že je j dieťa sa 
dostalo do zložitých životných peripetií, že je j  dieťa vstúpilo na 
zlý chodník, kráča po zlej ceste, že je j  dieťa hreší? Či nebude 
je j  prvotným záujmom pomôcť svojmu dieťaťu, ochrániť ho? 
Každá matka zo všetkých svojich síl a podľa možnosti ochraňuje.

Keď pozeráš na ikonu Pokrova, nech ti v mysli neuviazne 
iba tá jediná udalosť, na ktorú sa ikona vzťahuje a síce ochrana 
Konšatntinopola v 10. storočí, lebo Presvätá Bohorodička ti 
pomáha a ochraňuje ťa svojím príhovorom teraz. Problémov 
a ťažkostí s čím Ti treba pomôcť máš vyše hlavy a Panna Mária 
je  U’oja Matka, s tebou cíti a je  najbližšie k Ježišovi.

Poznáš Sväté písmo? Iba niekoľko statí, či viet je  tam o Panne 
Márii. Iba niekoľko slov, ktoré vyslovila, je  zaznamenaných, 
ale veľmi dôležitých na to, aby si vedel, že ti Mária pomôže aj 
z najväčšej šlamastiky hriechu. Iba zopár slov, avšak všetko 
vystihujúcich. Bohu povedala svoje „áno" a pozýva aj teba 
urobiť tento krok, lebo sám si slabý. Božie slovo počúvala 
a zachovávala vo svojom srdci, premýšľala nad ním (porov. Lk
2, 19; 51). Skús to aj ty! Veď Pánov sv. apoštol Jakub v svojom 
liste píše, ž e : ( B o ž i e )  slovo má moc spasiť naše duše“ (porov. 
Jak 1, 21).

S  bolesťou v  srdci ťa hľadá, keď sa stratíš v zákutiach svojich 
kľukatých chodníkov. Túži po tom, aby ti nič nechýbalo, tak 
ako na svadbe v Káne. A tu ti aj hovorí, čo je  pilierom jej 
ochrany: „Urob všetko, čo ti povie Ježiš“. Zakúsila strašnú 
bolesť a najviac pocítila, čo spôsobí hriech, hoci ani jeho tieň 
sa je j nedotkol. To však, že spôsobuje utrpenie, bolesť, smrť. 
prežívala počas celej svojej pozemskej púte až na Golgotu.

Myslím, že na záver stačí iba toľko:
„Je tvoja Matka a chce ti pomôcť q ochrániť ťa. “

Jozef Gača
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Sloboda lásky

vednosť a povinnosť. Rozchod vždy 
bolí, aj keďje vyvolaný hádkou, nevraži
vosťou, zradou, pretože každý krok proti 
láske ubližuje obom. Odporúčam mla
dým, ktorí cítia, že sa k sebe nehodia 
a ich vzťah trvá z tejto zotrvačnosti, aby 
našli dosť síl a odvahy slobodne sa rozísť 
za cenu následkov, ako je pretrpená 
bolesť samoty, odkryté ublíženia a zra
nenia, ktoré si musí každý sám s pomo
cou Božou liečiť.

Vzťahy telesné spôsobujú väčšie 
zranenie. Pravda však človeka oslo
bodzuje za cenu kríža, osobnej obety. 
Je potrebné prosiť Boha o odpustenie 
hriechov a začať odznova. Boh dáva 
milosť tým, ktorí ho prosia. Žiť život 
lásky a viery znamená nežiť v tme, ale 
prijať svetlo. Skutky tmy vytvárajú chaos 
a zranenia.

Boh môže všetko. On kriesi a uzdra
vuje. Prosme ho o nový život. Žime vo 
svetle ako deti svetla, aby náš život bol
oslavou Boha. „ , TrFavol Hudak

roku rozišli, dosť ma to zobralo. Teraz 
mám strach vytvoriť si ďalší vzťah. Bojím 
sa, že opäť príde sklamanie, bolesť 
samoty. Pri každom zoznámení s neja
kým chlapcom sa správam placho 
a vyhýbavo“ (Lenka, 22).

Ak človek investuje do vzťahu čas 
a osobnú obetu, prirodzene vznikajú 
väzby. Preto rozchody bolia a ťažko sa 
im v živote vyhneme. Život človeka je 
zápas o lásku, preto s ranami musíme 
počítať. Ako však prežiť oslobodenie 
z nesprávneho vzťahu a ako sa zbaviť 
strachu z vytvorenia nového vzťahu?

Ak ľudia spolu prežili čosi pekné, 
citová väzba sa prejavuje vzájomnou 
toleranciou a osobným záväzkom 
zodpovednosti a z nej vyplývajúcej 
ľudskej povinnosti. Ak aj príde kríza do 
vzťahu, ľudia sa zmierujú na základe 
tejto citovej väzby. Je nebezpečím, že 
vzťah sa tým umelo živí a trvá ďalej len 
zo zotrvačnosti -  zo strachu zo samoty, 
zo súcitu, ktorý vyvoláva osobná zodpo

Zžpaso lásku____________________
„Mala som chlapca. Verila som, že náš 
vzťah má perspektívu. Keď sme sa po

„Už neviem, koho milujem.
Často sa hádam so svojím 
chlapcom. Viackrát sme sa 
rozišli, no vždy sme sa vrátili 
k sebe. Medzitým som si 
našla iného. Veľmi ma lúbi, no 
ja sa stále vraciam k tomu 
prvému a v slabosti s ním 
padám. Neviem sa od neho 
odpútať, asi to nikdy nedo
kážem“ (Milka, 24).

„Samota je zlým spoloč
níkom. Mal som vzťah. Veľa 
času sme spolu trávili. Pre
chádzky, výlety, nekonečné 
rozhovory. Zaplietol sa však do 
vzťahu iný človek. Teraz je moja 
samota neznesiteľná. Tiché 
večery a vikendy bez programu.
Pýtam sa Boha, prečo práve ja 
sa tak musím trápiť. Prečo som 
sám?“ (Michal, 26).

Každý z nás je Bohom neko
nečne obdarovaný. Medzi naše 
dary patrí celá ľudská priro
dzenosť, bytie, život, rozum, cit 
a láska obdarovaná svojím ča
som, zdravím tela i duše. Ne
stačí iba existovať, človek chce 
žiť, chce milovať. Vraj väščina 
ľudí iba existuje. Preto človek 
hľadá niekoho, s kým bude tráviť svoj čas, 
s kým bude zdieľať radosti i bolesti 
osobného života. Niekoho, koho bude 
milovať a kým bude milovaný. Ak človek 
pocíti prítomnosť takejto osoby, prebudí 
sa v ňom citový hlad.

„Tridsať rokov som dokázal žiť sám. 
Stretol som jednu úžasnú ženu, ktorá ma 
oslovila celým svojím bytím“ (Ladislav, 36).

Človek je velkým tajomstvom, je 
nositeľom poznania, preto je aj cestou 
k radosti, k Bohu, k naplneniu života. 
Ľudia sú si vzájomne vzácnym darom, 
ak dokážu žiť vzťah lásky. Je to akoby 
modlitba vďaky Bohu Stvoriteľovi. Preto 
ak sa stane, že niekomu vzťah krachuje, 
prežíva hrozné duševné muky samoty 
a pocit neistoty sa zakoreňuje do jeho 
života. Najväčšie pozemské bohatstvo 
je ukryté v lúdskom srdci.
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„ ...n a  c© sttte hľadeli a čoho 
sa naše ruJky d o týk a li9 to 
zvestujem e: Slovo ž ivo ta “

( 1  J n  I ,  1 ) .
Dotkol si sa už Ježiša? Počul si jeho 

hlas? Dostali sme jedno veľké poverenie, 
ísť do celého sveta, hovoriť o Ježišovi 
a vychovávať učeníkov (porov. Mt 28,19- 
20). Všetci vieme, že je potrebné ohla
sovať evanjelium. Mnohí z nás si myslia, 
že je to len úloha kňazov a rehoľníkov, 
no sú i takí, čo vedia, že sa to týka 
každého z nás. Kto môže a má hovoriť

o Ježišovi? „...čo sme počuli, čo sme na 
vlastné oči videli, na čo sme hľadeli 
a čoho sa naše ruky dotýkali, to zves
tujeme... “ (1 Jn 1, 1). Ten, kto s ním má 
osobnú skúsenosť.

Možno sa ti už stalo, že si bol v situácii, 
keď si vedel, že je potrebné niečo povedať 
alebo urobiť, aby si naznačil, že s tým, čo 
sa teraz okolo teba deje, nesúhlasíš, a že

je to zjavné zlo. No nedokázal si to a bolo 
ti z toho nanič. Teraz sa nechcem obracať 
na tých, ktorí už majú s evanjelizáciou 
bohaté skúsenosti, ani na tých, ktorí sa 
týmto problémom nezaoberajú a myslia 
si, že sa ich netýka. Chcem hovoriť s tými, 
ktorí v skrytosti srdca bojujú s pocitmi viny 
a bolesti nad tým, že nie sú schopní 
a hodní svedčiť o Kristovi. Sú neistí 
a neveria si, „závidia“ tým, ktorí sú 
slobodní vo vyjadrovaní, schopní bri
lantne viesť rozhovory s neveriacimi. 
Svedok je ten, kto má osobnú skúsenosť. 
A to je prvý predpoklad účinného sve
dectva. Božie slovo hovorí, že mi nehlá
same sami seba, „ale Ježiša Krista, Pána;“ 
(2 Kor 4, 5). Svedectvom nie sú v prvom 
rade úžasné vyjadrovacie schopnosti, 
primeraná mimika a gestikulácia, tón 
hlasu a celkový dojem. Svedectvo je 
pravdivá zvesť o tom, čo pre mňa Ježiš 
urobil. Svedok hovorí o tom, čo sám 
prežil, nielen to, čo počul, že zažili iní. 
Spoznal Boha a túži, aby aj iní mali 
podobnú skúsenosť. Že nevieš vydávať 
svedectvo? Začni sa deliť s tým „málom“, 
ktoré máš. Hovor druhým, čo Boh pre 
teba urobil, ako odpovedal na tvoje 
modlitby, ako ťa potešil napr. cez ľudí 
v spoločenstve, posilnil cez svoje Slovo, 
postaral sa o teba. A ak si ešte nezažil Boží 
dotyk a túžiš po ňom, volaj na Boha, aby 
sa ti dal poznať. Povedz mu, že chceš 
zakúsiť, že je živý, že ho chceš poznať 
osobne. Je ľahké premárniť čas a ja ťa 
prosím, nemámi ho plačom nad svojou 
neschopnosťou. Viera prichádza cez 
ohlasovanie (porov. Rim 10,17). Ale ako 
môžu ľudia uveriť, ak tu nie je niekto, kto 
by hlásal? (porov. Rim 10, 14). Celé 
stvorenie „túžobne očakáva, že sa zjavia 
Boží synovia" (Rim 8, 19). Svet túžobne 
očakáva teba!

Co hovorí Božie slovo o svedkoch 
Ježiša Krista? Nehanbia sa za evanjelium 
(porov. Rim 1, 16), majú osobnú skú
senosť s Ježišom, vedia komu uverili
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VAŠE OTÁZKY
NAŠE ODPOVEDE

Zakázať v rozvojových krajinách mať deti 
z dôvodu poolačoej explózie?

(porov. 2 Tim 1, 12), poznajú moc 
Božieho slova. Evanjelium im horí 
v srdci a oni nemôžu nehovoriť o tom, 
čo počuli a zažili (porov. Sk 4, 20). 
Poznať moc evanjelia znamená vedieť, 
že najväčším problémom každého 
človeka je jeho hriech, ktorý ho oddeľuje 
od Boha, že každý človek v hĺbke svojho 
srdca túži po obnovení svojho vzťahu 
s Bohom a po jeho láske, že má dosť 
klamstva, strachu a pretvárky a je hladný 
po pokoji, čistote, pravde -  po Ježišovi.

No Pavol ide ešte ďalej, keď hovorí: 
„Svoj život si všakveľminecením, len aby 
som dokončil svoj beh a službu, ktorú 
som dostal od Pána Ježiša: svedčiť
0 evanjeliu Božej milosti“ (Sk 20, 24). 
A svojho syna vo viere, Timoteja, povz
budzuje: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod
1 nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj 
so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 
Lebo príde čas, keď neznesú zdravé 
učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa 
svojich chúťok, abyimšteklUiuši. Odvrátia 
sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 
Ty však buď vo všetkom tríezvy, znášaj 
útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju 
službu “(2 Tim 4,2-5). Pavol upozorňuje 
Timoteja na to, že príde čas, keď ľudia 
neznesú zdravé učenie, ale nájdu si 
učitelov podlá svojich predstáv. Je dôležité 
hlásať zdravé učenie. Svedok neponúka 
seba, svoje názory, vlastnú teológiu, ale 
Ježiša, o ktorom hovorí Písmo! Učenie, 
ktoré hlása, nepodlieha móde, neovplyvní 
ho kdejaký závan nových duchovných 
a filozofických smerov.

Nie je ľahké vydávať svedectvo o ži
vote s Bohom. Kniha Múdrosti veľmi 
trefne popisuje reakcie okolia na život 
svedka: „Stal sa obžalobou nášho 
zmýšľania, je nám na ťarchu čo i len sa 
na neho pozrieť, pretože jeho život sa 
nepodobá životu druhých a jeho sprá
vanie je úplne odhšné. ...Vyskúšajme ho 
tupením a mučením, nech spoznáme 
jeho miernosť a presvedčíme sa o jeho 
trpezlivosti“ (Múdr 2,14-15, ek. prekl.). 
Avšak! „Duše spravodlivých sú v Božej 
ruke a trýzeň smrti sa ich nedotkne. ...Po 
malom utrpem dosiahnu veľké dobro
denie, lebo Boh ich vyskúšal a uznal hod
nými seba. V čase Božieho navštívenia 
zažiaria... “ (Múdr 3,1.5-7, ek. prekl.). Ide 
nám o uznanie u ľudí alebo u Pána? Byť 
„iný“ pre Ježiša stojí zato. Želám ti, aby 
si obstál a Pán ťa uznal hodným seba.

Schopnosť vyznať Ježiša je vážna vec. 
Myslím si, že každý z nás má skúsenosť 
s vlastnou zbabelosťou v tejto oblasti. No

V súčasnosti sa vyvíja velký nátlak na 
rozvojové krajiny, aby znížili hladinu 
pôrodnosti. Často sa to dosahuje 
prostriedkami absolútne nerešpektu
júcimi človeka.

Napr., ak chcete dostať prácu v ta
kejto krajine, musíte predložiť doklad 
o sterilnosti.

„Sú veľmi biedni, lebo sú veľmi 
početní.“ Toto tvrdenie podporuje 
maltuziánska teória (od mena anglic
kého ekonóma Malthusa z XVIII. stor.), 
ktorá je ešte aj dnes veľmi rozšírená. 
Východiskom by teda bola menej po
četná populácia, ktorá by mohla sme
rovať k lepšej životnej úrovni.

Iste, veľký demografický rozvoj môže 
brzdiť vývoj krajiny. Jej vývoj však už od 
počiatku brzdí nespravodlivá eko
nomická situácia, chronická zaostalosť 
poľnohospodárstva a nedostačujúca 
politická vôľa.

Skúsme opačné tvrdenie: „Sú príliš 
početní, lebo sú veľmi chudobní.“ Vie
me, že v mnohých civilizáciách sa deti 
považovali za hlavný prameň bohatstva. 
Teraz sú najvýhodnejšou pracovnou 
silou a v budúcnosti zasa zabezpečia 
prežitie svojim starnúcim rodičom. Ako 
hovorí jeden dokument z nemeckej 
biskupskej konferencie: „Znížiť počet

uvedome si, čo nás čaká, ak to dokážeme: 
„Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná 
pred ľuďmi, aj syn človeka vyzná pred 
Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, bude zaprený pred Božími an
jelm i“ (Lk 12, 8-9).

Sú to veľmi vysoké nároky. Kto ich 
môže splniť? Len ten, kto sa nechá 
naplniť Božím Duchom, ktorý je Du
chom svedectva. Bol poslaný, aby 
vydával svedectvo o Ježišovi a zmoc
ňoval sa jeho učeníkov: „ale keď zostúpi

detí a neodstrániť príčiny, ktoré nútia 
rodičov, aby si želali mať veľa detí, 
znam ená odlúčiť biednych od ich 
poslednej nádeje.“

Je v takomto ponímaní tabletka 
dobrým riešením?

Sme presvedčení, že reklamná propa
gácia v týchto krajinách sa opiera 
o značne zdeformovanú predstavu 
slobody a solidarity. Navyše, ženy nie sú 
vždy informované o účinkoch výrobkov, 
ktoré používajú. Niektoré antikoncepčné 
prostriedky sú v treťom svete bežne 
v predaji, zatiaľ čo v USA alebo v Eu
rópe sú zakázané. Jestvuje azda dvojaká 
spravodlivosť? Jedna pre krajiny bohaté, 
druhá pre tie chudobné?

Cirkev sa neobmedzuje len na kritiku, 
ale živo a účinne povzbudzuje k prakti
zovaniu prirodzeného plánovania rodi
čovstva, ktoré stojí na serióznych 
vedeckých podkladoch. Matka Terézia 
napríklad bežne vyučovala tento spôsob 
medzi najbiednejšími. To je východisko, 
ktoré kladie človeka na prvé miesto.

-red-

Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi 
poznali odpoveď, čakáme na našej 
adrese.

na vás Svätý Duch, dostanete silu 
a budete m i svedkami v Jeruzaleme 
a v celej Judei aj v Samárii a až po samý 
kraj zem e“ (Sk 1, 8). Prosil si už niekedy 
Svätého Ducha o zmocnenie pri vydá
vam svedectva, alebo si sa spoliehal len 
na svoje schopnosti? Veríš, že Svätý 
Duch bude svedčiť skrze teba, a že ťa 
v pravý čas naučí, čo máš povedať? 
(porov. Lk 12, 11). Ak áno, čakajú ťa 
úžasné skúsenosti s Bohom zázrakov.

Zuzana Samecká
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A k o  so m  p r e s t a l  f a jč iť
Čítal a počul som už veľa svedectiev 

o tom, ako Pán uzdravil fajčiara a z mi
núty na minútu sa z fajčiara stal nefaj
čiar. Hned na úvod musím povedať, že 
toto nie je môj prípad, hoci som to chcel...

Fajčiť som začal na ZŠ ako siedmak. 
Bolo to z túžby zapadnúť do kolektívu. 
Ešte aj dnes spomínam s úsmevom na 
toto obdobie.

Dlho sa mi zdalo, že to mám pod 
kontrolou -  ked chcem, tak si zapálim, 
keď nie, tak nie, že nie som na cigare
tách závislý. Takto akosi som skončil 
strednú školu... Na vysokej som sa do
stal do partie nefajčiarov. Zrazu som 
zistil, že bez cigarety neviem vydržať. 
S hrôzou som si uvedomil, že som na 
cigarete závislý. A bol tu ďalší problém. 
Zo strachu z odsúdenia medzi priatelím 
som svoje fajčenie skrýval. Darilo sa mi 
to niekoľko rokov. Po čase som mal 
skutočne veľmi zlý pocit z tejto mojej 
viactvámosti. Vedel som, že je to pre
tvárka. V tom čase som začal Pána pro
siť, aby ma zbavil tohto môjho zlozvy
ku. Vo vnútri som však akoby vnímal 
Boží hlas: To by sa ti teda hodilo v taj
nosti začať aj prestať fajčiť... Lenže ja 
som Bohom svetla a nie tmy. A tak som 
svoju túžbu prestať fajčiť zahrabal 
niekam hlboko do svojho vnútra...

No po nejakom čase sa moje sve
domie znova začalo intenzívne hlásiť. 
Bolo to v období, keď sme sa stretávali 
pri modlitbách malá skupinka priateľov.
V tomto úzkom spoločenstve priateľov 
bola pre mňa pretvárka veľmi ťažká. Tak 
som sa s tým celým priznal. Na moje 
velké prekvapenie, kamaráti mi nedávali 
prednášky o nevhodnosti fajčenia, ani 
ma nevylúčili zo svojho stredu. Priam 
naopak -  nútili ma fajčiť v ich blízkosti. 
Pre mňa to znamenalo veľmi veľa. Bol 
to prvý krok k môjmu sebaprijatiu. 
Druhý urobila moja, teraz už manželka, 
ked mi dávala najavo, že ma prijíma aj 
s mojou cigaretkou.

Tieto skúsenosti ma postupne viedli 
k tomu, že som začal chápať, že Boh ma 
prijíma aj s mojím hriechom. Bol som 
Bohu veľmi vďačný, keď som pochopil, 
že v Jeho očiach nie som menej ako môj 
kamarát, ktorý nefajčí.

Postupom času som znova začal túžiť 
po tom, aby som nefajčil. A tak som

začal Boha intenzívne prosiť... Mal som 
nádej, že raz sa to stane.

Svoje fajčenie som vnímal ako hriech. 
Preto som ho pravidelne vyznával vo 
sviatosti zmierenia. Veril som, že Pán vo 
sviatosti zmierenia uzdravuje naše 
zranené telá, keď nám odpúšťa hriechy. 
Preto som dúfal, že budem oslobodený 
od fajčenia práve vo sviatosti zmierenia.

Dlhú dobu neprichádzal očakávaný 
výsledok. Samozrejme okrem modlenia 
som sa aj snažil nefajčiť. Skúšal som 
nikotínové žuvačky a náplaste.... Nikdy

som však nevydržal nefajčiť dlhšie ako 
niekolko dní. Túžba po cigarete bola 
silnejšia ako moje odhodlanie nefajčiť.

V tomto pomerne ťažkom období mi 
zase veľmi pomohla moja manželka. 
Nikdy ma nenútila, ani nerobila výčitky. 
Viem, že sa za mňa prihovárala 
v modlitbách.

Raz som bol na spovedi u jedného 
staršieho kňaza. Na môj problém mi 
povedal: „Vieš, ja už 50 rokov neve- 
čeriam. Prvé dva dni to bolo nepríjemné, 
ale potom si na to telo zvyklo, a už to 
šlo bez problémov. Tak aj ty vydrž 2 dni 
a bude to v poriadku.“

Hlavou mi vírili myšlienky: tento 
človek asi nevie, čo je to závislosť, inak 
by mi to asi neradil. Veď už koľkokrát 
som 2 dni nefajčil, ale dlhšie som to 
nevydržal....

Po spovedi som ostal ešte na svätej 
liturgii. Okolo premenenia som akoby

počul vnútorný hlas: „Neskúsiš to, ani 
ak ti to hovorím ja ústami tohto kňaza?“ 

Ostal som prekvapený. Pripomínalo 
mi to situáciu Petra, ktorému Ježiš po 
noci neúspešného rybolovu povedal, 
aby to skúsil ešte raz. A tak moja 
odpoveď bola: „Dobre Pane, Ty vieš, že 
som takýchto pokusov už urobil mnoho, 
ale ak ty chceš, skúsim to znova.“ 

Keďže tretí deň bol piatok, rozhodol 
som sa, že k tým dvom dňom, o ktorých 
hovoril kňaz, pridám ešte aj ten piatok. 
Zároveň som sa však rozhodol, že ak 
v sobotu budem mať neprekonateľnú 
túžbu si zapáliť, tak to urobím.

Na moje velké prekvapenie, v sobotu, 
hoci mi cigareta napadla, vôbec nebol 
problém si nezapáliť. Začal som tušiť, 
že sa stal zázrak. Samozrejme, že som 
sa tešil a ďakoval.

Vydržalo mi to 2 mesiace. Potom 
manželka musela ísť do nemocnice, ja 
som ostal doma sám a nervózny. 
Samozrejme, že som si hned kúpil 
cigarety. A fajčil som ako „turek“.

Po niekoľkých týždňoch sa manželka 
vrátila z nemocnice aj s naším prvým 
synom. Vtom som si uvedomil 2 veci. 
Jednak, že nechcem synovi dávať zlý 
príklad a že som premrhal Božiu milosť. 
Po nejakom čase som teda znova skúsil 
prestať fajčiť. Prišlo nové prekvapenie. 
Prestať fajčiť bolo totiž opäť také 
jednoduché ako vtedy v lete... Takto sa 
striedali obdobia fajčenia a nefajčenia 
viac ako rok.

Postupne som pochopil, že darček, 
ktorý som od Boha dostal, si nezobral 
späť napriek mojim zlyhaniam. Stále je 
v mojej moci nefajčiť.

Zároveň som vedel, že je len na mne 
spraviť trvalé rozhodnutie a už viac 
nefajčiť... Mám na to všetky milosti. 
Stalo sa to na prvú adventnú nedeľu 
roku 2000. Odvtedy som si až dodnes 
nezapálil. Čas urobil svoje a pre mňa sa 
postupne stáva normálne nefajčiť.

Ďakujem Bohu za túto skúsenosť 
Jeho lásky a milosrdenstva. Aj vďaka 
tejto skúsenosti chápem viac, čo to 
znamená, že sme milované Božie deti. 
Tiež aspoň trocha chápem, čo to 
znam ená spolupracovať s Božou 
milosťou. Veď bez Jeho zásahu, by som 
fajčil dodnes.

Peter Fambauer
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P o z o r ! P o z o r !
Po ročnej prestávke je tu opäť Halový futbalový turnaj 2002 

X. ročník
Pod patronátom vladyku Milana Chautura 

Kvalifikácia: dekanske kolá - november 2002 
Termín prihlášok: do konca októbra 

Prihlásiť sa môžete na svojom gréckokatolíckom farskom úrade 
Finále: 28. december 2002 

Bližšie informácie: u svojho duchovného otca, alebo 
Prešov: Rastislav Višňovský, tel: 057/4452979,0907938099 

Košice: Miroslav Pohár, tel: 056/6791335,0905219883 
Bližšie informácie, pokyny: Kto sa môže zúčastniť ? Každý kto má viac 

ako 17 rokov a nehrá aktívne žiadnu vyššiu futbalovú súťaž (1 .trieda a vyššie, 
žiadny ligoví hráči). Prosím duchovných, aby túto podmienku rešpektovali.

Kvalifikácia: V každom dekanáte v mesiaci november sa uskutoční 
kvalifikácia a víťaz postúpi do finále. Termín kvalifikácie záleží na dohode 
duchovných v jednotlivých dekanátov. V každom dekanáte je organizáciou 
kvalifikácie poverený jeden duchovný a záleží na ňom akým spôsobom 
kvalifikácia bude prebiehať.

Ak bude málo prihlásených môže sa hrať spôsobom každý s každým a víťaz 
postupuje. Ak bude viac záujemcov môžu sa vytvoriť dve skupiny, v ktorých 
sa bude hrať každý s každým a víťazi zo skupín zohrajú zápas o celkové 
víťazstvo -  postupové miesto.

Pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, ak bola remíza rozhoduje 
skóre, v prípade rovnosti rozhoduje počet strelených gólov (kto dal viac 
vyhráva).
Počet hráčov záleží od velkosti ihriska, 4+1, pripadne 5+1, záleží na dohode. 
Ostatné pravidlá ako pri futbale

Hrá sa s takzvanou lenivou loptou.
Hrací čas: záleží na dohode, podľa počtu účastníkov, 2x10,alebo 2x15,

prípadne 2x20 
Finále: ešte sa upresní!

Kto kolko odoberá?
Keď som si listoval v predchádzajúcich ročníkoch SLOVA, našiel som v ročníku 

1995 urgentný oznam redakcie, ktorá potrebovala zdvihnúť náklad SLOVA o 2 
tisíc kusov (vtedy sa tlačilo viac ako 11. tisíc výtlačkov), aby SLOVO prežilo. 
Odvtedy prešlo 7 rokov a náklad SLOVA klesol na 5.500 výtlačkov, teda na 
polovicu. Prosíme Vás, aby ste sa pokúsili zdvihnúť náklad vo vašom okolí aspoň 
dvojnásobne. Nie každému sa to podarí, ale ceníme si každú Vašu snahu. Pre 
porovnanie odberov uvediem zopár čísel z roku 1995: Košice 390; Zdoba 50; 
Michalovce 220; Vysoká nad Uhom 112; Slovinky 80; Helcmanovce 60; Kojšov 
52; Brezina 125; Kuzmice 117; Sečovce 100; Streda n/B 17 (sú to čísla len za 
farnosti z SLOVO 21/1995).

A tu je rok 2002 (odber aj jednotlivci):
Košice 424; Michalovce 127; Trebišov 121; Sečovce 97; Sobrance 55; 

Kuzmice 53; Brezina 48; Hlivištia 48; Strážske 47; Helcmanovce 44; Nový Ruskov 
44; Koromľa 40; Iňačovce 39; Novosad 38; Slovinky 37; Zemplínske Hradište 
36; Spišská Nová Ves 32; Trhovište 32; Dúbravka 31; Rakovec n/0 31; Bežovce 
29; Vojčice 29; Zdoba 29; Choňkovce 28; Klokočov 28; Závadka 27; Bačkov 26; 
Kojšov 23; Naciná Ves 23; Vysoká n/U 23; Lastovce 22; Zemplínska Teplica 22; 
Slanské Nové Mesto 20; Čeľovce 19; Košický Klečenov 19; Kráľovce 19; Nižný 
Žipov 19; Stanča 17; Zbehňov 17; Kráľovský Chlmec 15; Lekárovce 15; Trnava 
pri Laborci 14; Úbrež 14; Lastomír 12; Porastov 12; Cejkov 11; Čierna n/T 11; 
Petríkovce 11; Poráč 11; Veľaty 11; Velká Tŕňa 11; Zemlínska Široká 10; Stankovce 
9; Vyšné Nemcké 9; Poruba pod Vihorlatom 8; Belža 7; Slávkovce 7; Markovce 
6; Nižná Rybnica 4; Pozdišovce 4; Streda n/B 4; Jaseňov 3; Jovsa 3; Vola 2; 
Zálužice 2; Čičarovce 1; Kečkovce 1; Laškovce 1; Ruský Hrabovec 1; Sopkovce 1

¡¡VJAŠGENOMUČENÍCI, KTORÍ ZOMREU

m  Krista

One SiKiiJftN IBiuiml
Blahoslavený otec Severijan (Baranyk), 

Č SW  sa narodil 18. júla 1889. Do Mo- 
nastiera Rádu sv. Bažila Veľkého v Krechove 
vstúpil 24. septembra 1904 a 16. mája 1907 
zložil prvé rehoľné sľuby; 21. septembra 1910 
prijal schimu (večné sľuby). Za kňaza bol 
vysvätený 14. februára 1915. V roku 1932 bol 
menovaný za ihumena monastiera otcov 
baziliánov a farára Cerkvi Sv. Trojice v meste 
Drohobyč, neďaleko Ľvova. Otec Severijan 
bol26.júna 1941 zatknutý NKVD a uväzený 
v Drohobyčskej väznici. Viac ho už nikto 
nevidel. Po odchode boľševikov našli lúdia 
vo väzení jeho mŕtve telo, znetvorené krutým 
mučením.

„ Vzadu za väznicou som videl velkú jamu, 
ktorá bola zamaskovaná, zasypaná pieskom 
a prevalcovaná valcom. Keďbolsevici odstú
pili, prišli Nemci a ľudia sahmulido väznice, 
aby našli svojich príbuzných. Nemci vpúšťali 
po niekolko osôb do vnútra väznice, aby 
identiťikovah zamordovaných najbližších. 
Väčšina ľudí stála pod bránou. Bol som ešte 
chlapec. Pri bráne som nič nevidel a tak som 
odišiel nabok a vyliezol som na strom. 
Strašne tam zapáchalo. Nemci poslali ľudí 
odkryť jamu, ktorá bola zasypaná pieskom. 
Jama bola čerstvá, lebo ľudia ju  odkrývali 
rukami a vyťahovali telá umučených. Vedľa 
jamy som zočil mŕtve telo o. Severijana Bara- 
nyka, baziliána. Bolo veľmi znetvorené 
následkom tortúr vo väznici. Telo bolo 
neprirodzene napuchnuté, čierne, tvár 
strašná a otec neskôr rozprával, že na hrudi 
bol tiež vyrezaný kríž. ”
(Zo svedectiev p. Jozefa Lastovjaka.)

Stanislav Gábor 
Marek Durlák
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Neužitočný sluha
Iste každý z nás pozná podobenstvo

o talentoch. Traja sluhovia ich dostanú 
do správcovstva na čas, kedy bude pán 
mimo domu. A ten po návrate žiada 
vyúčtovanie. Dvaja zo sluhov svoj podiel 
zdvojnásobia, ich úspešnosť je 100%. 
Avšak tretí vráti svoj podiel bez zisku. 
Prečo? „Bál som sa " (Mt 25,25), hovorí. 
A v podtexte znie: Bál som sa riskovať, 
že stratím aj ten jeden talent, čo mám.

Predstavme si však, že by sa toto 
podobenstvo zopakovalo. Pán by odišiel

z domu ešte raz a znovu by rozdelil svoj 
kapitál tým istým sluhom takým istým 
spôsobom.

Pri prvých dvoch sluhoch by mohlo 
všetko dopadnúť rovnako. Ale aj nie. Veď 
už počuli, že „každému, kto má, ešte sa 
pridá a bude mať hojne“ (Mt 25,29). Ak 
by sa nechali zlákať vidinou tohto zisku, 
ich úsilie by smerovalo k nezdravej honbe 
po neustále vyšších príjmoch. Nie pre 
pána! Iste, zisk by pripadol pánovi, ale slu
hovia by veľmi dobre vedeli, že tak i oni 
získajú väčšiu odmenu. A teda ich moti
váciou by nebola láska k pánovi, úprimná 
služba, ale vidina vlastne'ho úžitku.

A čo ten tretí sluha? Ten by sa už iste 
poučil. Svoj talent by nezakopal. Bál by 
sa, že ho znovu vyhodia. A azda by sa

snažil omnoho viac, ako jeho spolu- 
sluhovia. Zo strachu. Nie pre vlastný 
osoh, nie pre túžbu získať odmenu, ale 
zo strachu pred trestom. A už vôbec nie 
z lásky -  veď ako by mohol milovať toho, 
koho sa bojí?!

Zopakovanie podobenstva o talen
toch však nie je len hypotetickou pred
stavou. My sme tí, ktorí dostali druhú 
šancu. My poznáme toto podobenstvo. 
Aký je teda náš vzťah k talentom, ktoré 
máme?

Koľko ľudí sa uspokojí s poznaním, 
ktoré na niekolkých miestach vyjadruje 
Božie slovo: „Z Božej milosti som tým, 
čím som“ (1 Kor 15,10), alebo „Čomáš, 
čo si nedostal? A  keď si dostal, čo sa 
chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor
4, 7)... A je to správne poznanie. Lenže 
ak zostanem len pri ňom, moje postoje 
sa môžu vyvíjať v dvoch smeroch. 
Možno sa budem snažiť „rozmnožiť“ 
zverené talenty v maximálnej možnej 
miere, vrhnem sa do mnohých aktivít 
„pre dobro iných“ -  v skutočnosti budem 
mať predovšetkým pocit spokojnosti so 
sebou samým, budem sa tešiť na uznanie 
od Pána a jeho odmenu. Toto nie je 
sloboda, o ktorej hovorí Božie slovo. 
Alebo na to pôjdem iným spôsobom. Ja

už totiž viem, že ak talenty zakopem, 
„vyhodia ma von“. A tak budem, po
dobne ako tretí sluha, žiť neustále 
v strachu. V strachu, že nerobím toho 
dosť, v strachu odmietnuť ponuky, aby 
som azda nepremárnil šancu k „roz
množeniu“ zverených darov, alebo azda 
aj v strachu pred pýchou a nepravdivým 
privlastňovaním si toho, čo patrí Pánovi.
V každom prípade však strach nie je od 
Boha. Úzkostlivé dodržiavanie zákona 
v Starom zákone viedlo k zotročeniu

zákonom. Avšak „naplnením 
zákona je  láska. “ A  „Vláske 
niet strachu, ale dokonalá 
láska vyháňa strach, lebo 
strach má v sebe trest, a kto sa 
bojí, nie je  dokonalý v láske“ (1 
Jn 4, 18).

Ježiš hovorí: „Ja som vinič, 
vy ste ratolesti. Kto ostáva vo 
mne a ja v ňom, prináša veľa 
ovocia; lebo bezo mňa ne
môžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). 
„Boh je láska, a kto zostáva 
v láske, zostáva v Bohu a Boh 
zostáva v ňom“ (1 Jn 4, 16). 
Toto je jediné riešenie pre 
plodný život každého jedného 
z nás. Je predovšetkým pot
rebné prijať seba samého so 
všetkým, čo si, v úprimnosti sa 
pozrieť na seba v pravde 
a v pokoji -  bez túžby vyzerať, 
tváriť sa ako niekto iný. „Poz
náte pravdu a pravda vás vy

slobodí' (Jn 8,32). A potom jednoducho 
povedať: „Pane, ak ma ty miluješ takého, 
chcem ťa milovať i ja -  taký, aký som.“ 
Keď to budeš myslieť úprimne, zbadáš, 
že Ježiš je neustále pri tebe, je v každom 
bratovi a sestre, vedie ťa cez každodenné 
situácie a ty sa nemôžeš pohnúť nikde, 
kde by on nebol. Nie však ako prísny 
sudca -  ale ako milujúci Boh, ktoiý sa 
teší z teba. Vtedy spoznáš, že jeho lásku 
si nemôžeš zaslúžiť, napriek tomu ju 
môžeš neobmedzene prijímať ako dar.
V srdci sa ti zrodí vďačnosť, túžba 
v jednoduchosti dávať Bohu aj to málo, 
čo máš a čo je v podstate aj tak od neho. 
„...a vaše srdce sa bude radovať. A  vašu 
radosť vám nik nevezme“ (Jnl6,22).

- y j-

30 •október/2002 - slovo



Mária a ekumenizmus
Ľudia navzájom musia hľadať to čo 

nás spája, to čo je spoločné všetkým. 
Nikde na svete nie sú dve úplne rovnaké 
bytosti. Napriek tomu sa ľudia spájajú 
do skupín, spoločenstiev, organizácií, 
ktoré majú spoločný program a cieľ. Tu 
môžu mnohí namietať, že takáto jednota 
je iba povrchná, nenapĺňa človeka úplne
-  jeho rozum, srdce, vnútro. Oveľa 
väčším rozmerom je jednota vytvorená 
dvoma ľuďmi, ktorí sa spoja v man
želstve. Spolužitie dvoch bytosti v láske 
sa takto stáva tajomstvom. Poznávanie, 
vzájomné obohatenie, sociálna pomoc 
a mnoho iných špecifických znakov 
upevňuje lásku a spolužitie medzi 
partnermi. Na vzťahu manželov mô
žeme lepšie pochopiť Máriino miesto 
práve pri vytváraní tajomného -  svia
tostného spoločenstva.

Ježiš sa modlí za Cirkev, ale aj Mária 
má miesto v dejinách pri vytváraní 
jednoty, o ktorú prosil Ježiš pred svojím 
zajatím a umučením. Ekumenizmus sa 
takto stáva modlitbou za jednotu.

„Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, 
vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás 
jedno, aby svet uveril, že si ma typoslal“ 
(Jn 17,21). Tieto slová sú posledným 
prianím Ježiša Krista, ktoré sa usku
točňuje skrze Máriu. Kto je k Bohu 
bližšie ako Ona? Je teda patrónkou 
nášho zjednotenia s Kristom, jednoty 
a lásky medzi nami, v našich rodinách, 
národoch, v Cirkvi a patrónkou prosieb 
za našich slovanských bratov, aby sa 
navrátili do jedného Petrovho ovčinca, 
podľa tajomného Božieho plánu usku
točňovaného v dejinách.

Na mnohých miestach v liturgii 
a modlitbách katolíckej cirkvi sa spo
mína práve Mária, ktorá je spomedzi 
svätých najbližšie k Bohu. Práve táto 
blízkosť je pre nás dostatočným dôvo
dom, aby sme sa k nej utiekali a pred
nášali svoje modlitby za jednotu, o ktorú 
prosil Ježiš.

Predstavme si viacpočetnú rodinu, 
kde medzi deťmi nie sú práve najlepšie 
vzťahy, alebo neskôr v staršom veku sú

navzájom rozhádaní. Aká velká musí byť 
bolesť matky, ktorá má všetky deti 
rovnako rada. Matka sa neustále snaží 
vytvoriť jednotu a lásku medzi deťmi. 
Takýto príklad je iba obrazný, aj keď sa 
s ním stretávame aj v reálnom živote. 
Rovnakú úlohu, poslanie, má aj Mária 
vo vzťahu k cirkvi. Ona je matkou Ježiša 
a matkou cirkvi. Modlitby za jednotu, 
prednášané k Ježišovej Matke, majú 
takto oveľa väčšiu silu.

Potrebu modlitby a práce zdôraz
ňoval Ježiš a pripomína nám ju aj 
Katechizmus katolíckej cirkvi, že jednota 
je Kristov dar pre cirkev, ale musíme sa 
modliť a pracovať, aby sa udržiavala, 
posilňovala a zdokonaľovala jednota, 
ktorú pre cirkev chce Kristus. Túžba po 
obnovení jednoty všetkých kresťanov je 
Kristov dar a výzva Svätého Ducha.

Na príhovor Prečistej tvojej Matky 
prosíme ťa Bože, obnov jednotu podľa 
svojej svätej vôle.

Pavol Dolinský

zdanlivo protichodná modlitba vyjadruje 
tajomstvo Eucharistie -  Kristus je stále ten 
istý, nemenný aj keď sa rozdáva, nikdy 
z neho neubúda, pričom v každej čiastke 
chleba je Kristus celý a úplný. Následne 
vloží čiastku svätého chleba do čaše so 
slovami: „PlnosťSvätého Ducha.“

-jg-

A naučil nás modliť sa veriacich sa kňaz modlí a znovu si
pripomína Boží stvoriteľský čin. Záro-

V závere anafory si spomíname na 
hierarchov, kňazov, diakonov, svetských 
predstaviteľov, darcov a dobrodincov 
a všetkých núdznych. Zároveň prosíme 
Boha. aby nám dožičil Jednými ústami 
a jedným srdcom oslavovať a ospevovať 
jeho vznešené a veľkolepé meno Otca
i Syna i Svätého Ducha. “

Tak ako pred epiklézou kňaz udelil 
požehnanie ľudu, tak aj teraz žehná ľud 
slovami: „Milosť veľkého Boha a Spasiteľa 
nášho Ježiša Krista nech je s vami všet
kými.“ Znovu nasledujú prosby, ako po 
veľkom vchode. Tie sa však v súčasnosti 
berú celé. Počas nich sa kňaz modlí k Bohu 
a odovzdáva sa s celým ľudom do jeho 
moci, aby sme boli hodní nielen sláviť tieto 
tajomstvá, ale aj ich prijať „na posilnenie 
dôvery...,“„nie na súd alebo odsúdenie.“ 
Celá táto ekténia je zakončená vozhlasom, 
ktorý nás uvádza do Pánovej modlitby: 
„Otče náš, ktorýsi na nebesiach... “

Po tejto modlitbe, ktorú nás naučil 
Kristus, kňaz znovu žehná ľud slovami 
vzkrieseného Krista: „Pokoj všetkým!“ 
a diakon vyzýva veriacich: „Skloňte si

veň prosí za „ tých, čo pred Bohom skláňajú 
svoje hlavy, aby rozdelil predložené dary na 
blaho všetkým, každému, ako potrebuje. “ 
Sklonenie hláv odjakživa symbolizovalo 
poslušnosť a úctu. V niektorých krajinách 
bolo trestné čo len pohliadnuť na panov
níka. Aj my so sklonenými hlavami preuka
zujeme Bohu úctu a oddanosť. Nasleduje 
zvolanie a modlitba, v ktorej kňaz prosí 
Boha, aby „nám svojou štedrou rukou 
podal svoje prečisté telo a presvätú krv 
a skrze nás aj všetkým ľudom. “

Po trojnásobnej modlitbe kajúcneho 
mýtnika: „Bože, buď milostivý mne hrieš
nemu“ nasleduje „Vnímajme! Sväté svä
tým.“ Je to starobylá formula, ktorou ví
tame tých, ktorí chcú prijať sväté dary. Ľud 
odpovedá: „Jedinýje svätý, iba jeden je Pán, 
Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca. Amen. “ 
Počas tohto oslavného spevu, ktorý 
vyjadruje náš postoj k Bohu ako k prameňu 
všetkej svätosti, kňaz pozorne a s bázňou 
láme svätý chlieb a modlí sa: „Láme 
a rozdeľuje sa Baránok Boží, láme sa 
a nedelí, ustavične sa požíva, ale nikdy ho 
neubúda a prijímajúcich posväcuje. “ Táto
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hora ATHOS
(pokračovanie z  minulého čísla)

PrvýTypikon (r. 972)_______________
Mohlo by sa nám zdať, že založenie 
kláštora takého typu muselo nadchnúť 
pustovníkov a hesychastov. Ale práve 
naopak. Velké Athanasiove dielo vyvolalo 
u athónskych eremitov velké pochybnosti 
a podozrievanie. Vytýkali mu, že sa 
odchyľuje od ich ustálených životných 
spôsobov a hlavne, že prináša na pol
ostrov „svet“ vo forme bohatej komunity. 
Najviac sa obávali, že ich individuálna 
nezávislosť bude ohrozená materiálnou 
a morálnou silou tohto veľkého kláštora, 
váhou tohto „bratstva“ a dobrou povesťou 
zakladateľa kláštora, Athanasia, podpo
rovaného samotným cisárom. Čoskoro sa 
všetci athoniti rozdelili na dva tábory: 
v jednom boli lavristi, v druhom milovníci 
starej lesnej slobody, ktorí považovali 
cenobitizmus za skazu a úpadok.

V noci z 10. na 11. decembra 969 
Nikoforos bol zavraždený svojim synov
com Jánom Tsimiskesom, 
ktorý sa potom ujal vlády 
(969-976). V smrti Athana- 
siovho priateľa a podpo
rovateľa videli protivníci 
cenobitského systému príle
žitosť k protestu a posilneniu 
vlastných pozícií. Tábor ere
mitov vyslal do Carihradu 
prota Athanasiosa (iný 
mních) a konzervatívneho 
Pavla Xiropotamského so 
žiadosťou o prešetrenie ich 
sťažnosti. Cisár Ján Tsimis- 
kes vyslal na ich žiadosť 
v roku 970 na Athos igumena 
kláštora Studia, aby urovnal 
spory. Igumen Euthymios 
celý týždeň prešetroval sťaž
nosti. Záver z vyšetrovania 
zhrnul do 28 článkov doku
mentu, ktorý bol v roku 972 
schválený cisárom a tak sa 
stal konštitučným zákonom 
Athosu, magnou chartou 
athónskej samosprávy. Mnísi 
tento typikon nazývajú „tra- 
gos“, lebo je napísaný na 
vypracovanej kozej koži.
Tragos sa uchováva až do 
dneška v protatone Karyea

v skrini zamknutej štyrmi kľúčmi a zape
čatenej dvadsiatimi pečaťami. Na spod
nom okraji dokumentu je zreteľný nápis: 
„Ján v Krista Boha veriaci cisár Rimanov“.

Tragos uznal novú mníšsku formu 
Athanasiovho velkokláštora. Zakladateľ 
prvého cenobitského kláštora na Athose 
Athanasios sa dočkal vynikajúcej satisfak
cie. Nielenže nebol poškodený, ale na
opak, ešte viac vzrástol na vážnosti. Čos
koro začali i k nemu prichádzať zbožní 
mnísi z celej byzantskej ríše, z Gruzínska 
a Arménska, aby sa u neho učili.

Od cisára Jána Tsimiskesa Athanasios 
dostával tú istú podporu ako od jeho 
predchodcu Nikifora Foku. Cisár Ján 
dokonca zdvojnásobil ročnú podporu 
kláštora na 488 nomismat (2.186 g zlata) 
a spolu so svojou manželkou, cisárovnou 
Theofanou bol štedrým podporovateľom 
kláštora. Ďalší cisár Bažil II. (976-1025) 
nasledoval v tomto svojich predchodcov. 
Obdaroval kláštor vzácnymi relikviami a 
zaručil sa podporovať kláštor ročným

poplatkom 10 talentov striebra. Taktiež 
zvýšil stanovený počet mníchov na 120. 
Ale počet mníchov rástol oveľa rýchlejšie. 
Okolo roku 1045 Lavra bola domovom 
pre tri stovky mníchov.

Vznik kláštorov Iviron a Vatopedi
Athanasios radil a pomáhal pri zakladaní 
dvoch velkých kláštorov toho istého 
studitsko-cenobitského typu -  Iviron 
a Vatopedi.

Okolo r. 980 vstúpili do Lavry traja 
Gruzínci: Ján, jeho syn Euthymios 
a priateľ Tornikios, bývalí gruzínsky 
vojvodca. Keď pre vzrastajúci počet 
mníchov sa Lavra stávala malou, Ján sa 
rozhodol, že postaví kláštor pre Gru- 
zíncov, Tornikios pomohol Bazilovi II. pri 
potlačení vojenskej vzbury Bardy Sklera 
(976), za čo sa cisár odvďačil. Daroval 
Jánovi kláštor Leontia v Solúne, Kolobov 
kláštor pri Hierisse a athónsky kláštorček 
Klementov. Na rozvalinách tohto starého 
kláštora postavil Ján za 5 rokov (980-985) 

nový kláštor nazvaný podľa 
starého, Klementovi, ale ne
skôr bol premenovaný na 
Iviron, slovansky Iver.

Medzi najstaršie kláštory 
patrí po Lavre a Ivirone kláštor 
Vatopedi. Ako veľa iných kláš
torov, snaží sa aj Vatopedi 
položiť dobu svojho vzniku do 
čo najstaršieho obdobia. Nie
ktorí hovoria o Konštantínovi 
Velkom ako o zakladateľovi 
Vatopedi. Iní vznik kláštora 
dávajú do doby Theodózia 
Velkého a zároveň takto vy
svetľujú meno kláštora: Cisá
rov syn (gr. pedi) sa vracal 
z Ríma do Carihradu. Pri 
ostrove Imbra ich loď zastihla 
veľká búrka. Pri stroskotaní 
dvorania našli nezvestného 
Arkadia, na mieste dnešného 
kláštora, pokojne spiaceho 
pod krikom (gr. vatos). Cisár 
postavil na mieste zachránenia 
cerkev zasvätenú Matke Božej. 
Nech už je jeho pôvod aký
koľvek, je isté, že za čias 
Athanasia Athosskeho už stal, 
hoci veľmi malých rozmerov. 
Svedčia o tom zachovalé lis
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tiny z r. 985 a z r. 1001. V r. 980 prišli za 
Athanasiom traja muži z Drinpolu. Mali 
nejaké peniaze a chceli postaviť kláštor. 
Athanasios im poradil, aby sa ujali schát- 
rane'ho Vatopedi. Uposlúchli a stali sa 
druhými zakladateľmi kláštora, v ktorého 
múroch teraz ležia -  sú pochovám.

Athanasios zomrel nešťastnou náho
dou v sobotu 5. júla 1002 pri prehliadke 
novej cerkvi. Uvolnené murivo sa zrútilo 
a spolu s ním zahynulo päť bratov. Grécka 
cirkev slávi jeho sviatok v tento deň aj 
v súčasnosti.

latinské kláštory na Athose__________
Nová forma spolužitia sa stále viac a viac 
osvedčovala a volala k napodobeniu. Po 
Gruzíncoch sa odvážili Taliani, ktorí žili 
v Athanasiovej Lavre. Odišli do Ríma 
a vrátili sa s potrebnými finančnými 
prostriedkami. Postavili si vlastný kláštor, 
v ktorom žili podľa rádu sv. Benedikta. 
Nezachovala sa nám žiadna správa, kde 
postavili svoj kláštor. Môžeme pred
pokladať, že to bol dnešný kláštor Kara- 
kallú, ktorého staviteľ Antonius Caracal 
bol Riman. S cisárom Karakalom kláštor 
nemá nič spoločné, hoci mu legenda 
pripisuje vznik tohto kláštora asi v druhej 
polovici XI. storočia, keď patriarcha 
Kerularius dal v r. 1053 zavrieť latinské 
kostoly v Carihrade.

Okrem Karakallú stál na Athose asi 
od polovice X. storočia kláštor posta
vený ešte pred príchodom Athanasia, 
ktorý bol zasvätený Matke Božej. Bol 
obývaný latinskými mníchmi italského 
mesta Amalfi (pri Neapole), ktoré viedlo 
v IX. a X. storočí rozsiahli obchod 
v Stredomorí. Mnísi dodávali tovar asi 
aj iným kláštorom a tak si zachovali 
priazeň aj po Keerulariovej roztržke. Až 
úpadok rodného mesta zničeného 
nepriateľmi (1135-1137) spôsobil zánik 
kláštora. Posledný známy podpis igu- 
mena tohto kláštora je na listine 
z r. 1169. Pozemky tohto kláštora 
pripadli Athanasiovej Lavre.

XII. storočie -  Vznik noyých kláštorov
Athanasiova Veľká Lavra sa stala 
modelom pri stavbe ďalších ceno- 
bitských sídel. Najväčší stavebný roz
mach bol v XI. storočí. Veľa z pos
tavených kláštorov v priebehu storočí 
zaniklo. Z toho obdobia sa do súčas
nosti zachovalo deväť kláštorov.

Štefan Keruľ- Kmec 
(pokračovanie v ďalšom čísle)

90. ROKOV 00 NARODENIA

I h D r . N ikodem a  M iko láša  K retta , O S B M
[1912-1983]

Otec Mikuláš 
Krett sa narodil
3. októbra 1912 vo 
FolVarku, dnešné 
Straniany, v rodine 
drotára. Po skon
čení ľudovej školy 
v rodisku, pokračo
val v Prešove v meš
tianskej škole a na
pokon sa dostal do 
Učiteľského ústavu v Prešove. Otec chcel 
mať z chlapca učiteľa. Mikuláš pocítil 
volanie ku kňazskému životu. Preto po 
skončení strednej školy vstúpil do kláštora 
baziliánov na Čemečej hore v Mukačeve. 
Po noviciáte pokračoval v štúdiu byzantské
ho obradu v Bereznom a v Lavrove na 
Ukrajine. Potom absolvoval dva roky filo
zofického štúdia v Dobromile a teologické 
vKristinojoli. Rehoľné sľuby zložil v roku 
1936.

Kňazskú vysviacku prijal dňa 17. júla 
1938 v Prešove. Dňa 14. mája 1939 vyviezla 
polícia z Mukačevského a Užhorodského 
kláštora na Slovenskú hranicu otcov 
Mariána Sučka a Mikuláša Kretta. Okrem 
nich vyviezla aj iných baziliánskych klerikov. 
Novým protoihumenom baziliánov sa stal 
o. Šebastian Sabol, ktorý si vybral o. Mi
kuláša Kretta za jedného z konzultorov. 
O. Mikuláš pôsobil ako katechéta v Medzi
laborciach, kde bol profesorom bazilián
skych scholastikov. Dňa 1. júna 1941 bol 
udaný a uväznený v Uave. Údajne mal po
vedať, že kto je proti Ukrajincom, pôjde do 
pekla. Podlá svedectva veriacich išlo o krivé 
obvinenie. Po dvoch týždňoch na zásah 
prezidenta Dr. Jozefa Tisa bol z väzenia 
prepustený a vrátil sa do Medzilaboriec.

V roku 1945 sa stal prefektom v inter
náte v Prešove a od roku 1946 bol kate
chétom v Prešove. V roku 1947 bol už 
kaplánom u Sv. Klimenta v Prahe. Po me
novaní nového protoihumena baziliánov
o. Bulíka sa o. Mikuláš Krett stal jeho kon- 
zultorom. Už v roku 1949 bol odsúdený na 
7 rokov väzenia. Z toho si odsedel 6 rokov 
v Ilave a na Pankráci. Dňa 30. novembra 
1954 bol Krajským súdom v Košiciach 
a následne Najvyšším súdom v Prahe dňa 
12. januára 1955 odsúdenýna3 roky,k stra
te občianskych práv na 10 rokov a k peňaž
nému trestu 1000 korún za trestný čin ma

renia dozoru nad cirkvou a náboženskými 
spoločnosťami. Prešiel ďalšími väznicami: 
Bytíz, Ostrov a Leopoldov. Dňa 29. sep
tembra 1957 bol prepustený z väzenia.

Po prepustení z uránových baní asi 
v roku 1962 prišiel do Košíc. Od 1. mája 
1964 pracoval ako traťový robotník Potom 
pracoval ako kachliar spolu o. Jurajom 
Bujňakom v Košiciach. Nakoniec ako 
doručovateľ. Denne chodieval na poštu 
nikým nekontrolovaný. Neraz ho bolo 

možné stretnúť na uliciach ďaleko od pošty 
v jednej ruke s aktovkou a v druhej ruke 
s ružencom.

Od roku 1972 žil na dôchodku v Koši
ciach. Nebol však nečinný. Jeho farnosťou 
neboli iba Košice, ale široké okolie Východ
ného Slovenska. Stále vynikal nezlomnou 
energiou, bol plný plánov a aktívny v pas
torácii. Osobitnou láskou jeho pastorácie 
boli zapadlé rusínske dediny. Mal nezlomnú 
vieru vo víťazstvo pravdy a velké plány do 
budúcnosti. Vždy hovorieval, že to bude vte
dy, keď strana pôjde do dôchodku. Ziaľ,
o. Mikuláš sa odchodu strany do dôchodku 
nedožil. Ojej programe a cieľoch s úsme
vom citoval slová, ktoré boli vyryté na pa
rapete okna v jednej cele na Pankráci, v kto
rej sedel: „ Co slovo to lež, co slib to podvod, 
co čin to zločin. Toť komunizmus. “ Otec 
Mikuláš Krett bol v roku 1975 tajne vysvä
tený Fridolínom Záhradníkom za biskupa. 
Pripravoval mladých mužov na prijatie 
kňazstva, z ktorých viacerých aj vysvätil. 
Staral sa aj o ženskú vetvu baziliánok.

Anton Semeš z Bratislavy o ňom podáva 
nasledujúce svedectvo: „Posledné roky 
života bol vybraný medzi špičky skrytej 
Cirkvi. Ale jeho zdravie sa zhoršovalo. 
Extrémne mu stúpol tlak morili ho ťažké 
sny a vízie, aktivita klesala, znížila sa 
opatrnosť v ktorej vynikal. Staroba pozna
čilajeho chôdzu a vystupovanie. Život plný 
odvážneho a požehnaného apoštolátu sa 
blížil k  zavŕšeniu. Najednej apoštolskej ceste 
v Michalovciach usnul v Pánu.“

O. Mikuláš zomrel náhle 29. apríla 1983 
v Michalovciach, uprostred svojich apoš
tolských aktivít. Je pochovaný na verejnom 
cintoríne v Prešove. Bol mužom modlitby, 
pedant, horlivý. Vždy vedel poradiť, ako sa 
správať a čo robiť v zložitých životných 
situáciách, aby sme v nich obstáli ako
kresťania a mnísi. T, n , .  , „TJan Babjak, SJ
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Lectio divina alebo 
duchovné čítanie X.

SK8,4- 11,18

Dnes sa pozrieme z nadhľadu na sériu 
udalostí zachytených v 8, 4 -  11, 18. 
Nachádzame sa v momente, keď Cirkev 
prežíva prvé prenasledovanie. Avšak 
práve ono je príležitosťou na ohlasovanie 
evanjelia, na zvestovanie vzkrieseného 
Krista. Filip, Ján a Peter v Samárii (8,4- 
25), Filip v pásme Gazy krstí Etiópčana 
(8, 26-40). Obrátenie Šavla (9, 1-30), 
Peter uzdravuje v Lydde a Joppe (dnešný 
Tel Aviv; 9,32-42), v Cezarey (10,1-48), 
Petrova obhajoba (11, 1-18). Celá táto 
sekcia rozpráva o obráteniach a hlásaní 
evanjelia v pohanskom prostredí.

Čo by sme mail pochopiť a nemali 
prehliadnuť______________________
Medzi kresťanmi sa rozširovala nová, 
doposiaľ nepoznaná idea od chvíle, keď sa 
mnohí učeníci, v dôsledku prenasle
dovania, rozpŕchli z Jeruzalema po celej 
krajine. Apoštoli, ktorí mali dar „vytušiť 
a pochopiť“ znamenia časov, si uvedo
movali stále jasnejšie, že svet pohanov sa 
stáva čoraz bližším. A Peter mal videnie, 
ktoré ho utvrdilo v tomto presvedčení. Bola 
to predstava, že i pohania môžu byť členmi 
vyvoleného národa.

V knihách Svätého písma sa často 
hovorí o Božích mužoch, ktorí mali 
„videnia“. Išlo zvyčajne o tušenia, ktoré

zreli pod vplyvom predstáv a obrazov 
„zhora“. Jednotlivé zlomky skúsenosti sa 
spájali do velkej mozaiky, ktorú pomáhal 
poskladať Svätý Duch. Peter vo videní 
pochopil, že musí doslova odhodiť od
mietnutie „nečistých“ vecí a osôb. Musí 
odhodiť bariéru, ktorú vytvárali rituálne 
zákony a tradície (10,11-17).

Čisté a nečisté. Čistota, nepoškvme- 
nosť sa musia chápať ako podmienka, 
ktorú Boh vyžaduje od svojho národa 
k tomu, aby sa národ mohol s ním stýkať.
V prípade Izraela išlo o špecifické jedlá, 
predmety a fyzické charakteristiky ako 
podmienky prístupu k Božiemu svetu. 
Podmienka čistoty je axiomou v Heb
rejskej biblii -  požiadavkou, ktorá bola 
všetkým zrejmá. Ale v dejinách sa vyvinuli 
rozličné pohlädy na jej definíciu, realizáciu 
a jej udržovanie. Najznámejšou schémou 
zákonov týkajúcich sa čistoty je kniha 
Levitikus. Spolu s knihou Ezechiela 
a Deuteronómia predstavuje klasické 
chápanie rituálnej čistoty.

Variácie však existovali aj v rámci 
jednotlivých zoskupení vo vnútri židov
ského národa: kňazi, farizeji, eséni... 
Podobenstvo o Samaritánovi pred
stavuje kňaza a levitu, ktorí obchádzajú 
polomŕtveho nešťastníka. Strach z po
škvrnenia sa z dotyku s nečistým telom 
je silnejší než ich súcit (porov. Lk 10,31-

32). Podobné postoje môžu byť príčinou 
ponosovania sa Josefa Flavia ohľadom 
Saducejov, ktorí sú „podozrievaví a ne
príjemne pohŕdaví“ vo vzťahu k iným 
(porov. Jewish War, 2.8.14-166). Flavius 
opisuje aj esénske zvyky: vyhýbajú sa 
oleju, praktizujú časté umývanie a vý
menu odevu pred jedem'm. Jedáleň je pre 
nich „akoby svätý chrám“ (porov. Jewish 
War, 2 .8 3 -5 - 123-131). Farizeji sa tiež 
vyznačovali výmenou odevu. Farizej 
a sympatizant hnutia nikdy neprijímal 
pozvanie „nečistého“, t.j. človeka zeme
-  nežida, Rimana, Gréka alebo i Žida, 
ktorý však nevynikal v horlivosti za 
Zákon. Do svojho obydlia ho mohol 
prijať iba za podmienky, že sa dotyčný 
pri vstupe prezliekol do „čistého“ odevu 
(porov. Mishnah, Dem. 2:3).

Židia v dobe prelomu letopočtov boli 
všeobecne známi zachovávaním rituálnej 
čistoty: nejedli bravčové mäso (Sk 10,14), 
nejedli s pohanmi (Sk 10, 28; 11, 3; Gal
2, 12-13). Malomocní boli vylúčení zo 
spoločenstva (Lk 17,12), rodičky dodržia
vali predpisy očisťovania (Lk 2,22). Ha- 
vius spomína velké rozčarovanie Hero
desa pre nevôľu Židov bývať v novozalo
ženom, ale poškvrnenom meste Tiberias 
(porov. Jewish Antiquiúes, 18.2.3-36-38) 

Z evanjelií sa dozvedáme Ježišov 
postoj k týmto otázkam. Názory a prak
tiky Ježišovej skupiny vyvolávajú nevôľu 
Farizejov. Ježiš však pochopil a kritizoval 
prehnanú starostlivosť Farizejov o ri
tuálnu čistotu a pritom zanedbávanie 
oveľa hlbších požiadavok etiky a ná
božnosti (Mk 2,14-17; Mt 11:19.21,28- 
32; Lk 15, 1-32. 19, 1-10). Ježišovo 
spolčovanie sa a stolovanie s „vyvrheľmi“ 

spoločnosti je charakteristickým rysom 
nielen jeho, ale aj jeho nasledovníkov.

Aj proroci -  Amos, Ozeáš, Izaiáš 
alebo Jeremiáš -  nie menej ako Ježiš, 
videli potrebu nového a prehĺbeného 
zmyslu rituálnych zákonov a predpisov 
(Mt 15,1-20; Mk 7,14-23). To čo bolo 
naozaj podstatné, je ohlasovanie krá
ľovstva, jeho blízkosti a prítomnosti, 
ktoré treba „priniesť“ hriešnikom 
a spravodlivým rovnako, bez rozdielu. 
A toto kráľovstvo vyžaduje predo
všetkým odpoveď viery, prijatia a čino
rodej angažovanosti.

Vskutku Peter po svojom videní je 
donútený konkrétne premôcť sám seba 
a dodržať slovo, ktoré mu dal Boh.

Petrovo videnie a obrátenie stotníka. 
Gobelín Henricha Mattensa, 17. stor.
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Saduceji vedú rozhovor s apoštolmi; miniatúra z františkánskej omšovej knihy z  15. stor.

Volajú ho do domu rímskeho stotníka 
Kornélia. Pohana, dôstojníka rímskej 
okupačnej armády. Volajú ho, aby vstúpil 
do nečistého domu (porov. Sk 10,17-29). 
A Peter nielen vstupuje, stýka sa a je 
s nečistými, ale -  prestupujúc tradície -  
prijíma stotníka a celý jeho dom (rodina, 
deti, sluhovia...) do kresťanského spolo
čenstva bez toho, aby ich najprv rituálne 
očistil a začlenil obriezkou do vyvoleného 
národa. Boh ho donútil, aby priznal, že 
Kornélia očistil Svätý Duch tak, ako sa to 
stalo s ním a jeho spoločníkmi na Turíce 
(porov. Sk 10, 47). Pri obhajobe svojho 
počínania so všetkou rozhodnosťou 
vyhlasuje: „Keďim teda Boh dal taký istý 
dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša 
Krista, ktože som ja, aby som mohol 
prekážaíBohuľ“ (Sk 11,17). A táto uda
losť zohrala rozhodujúcu úlohu neskôr, na 
pnom apoštolskom sneme: „Boh, ktorý 
pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im 
dal Svätého Ducha tak ako nám; a ne
urobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, 
keď vierou očistil ich srdcia “ (Sk 15,8-9).

Svätý Duch a viera, ešte pred vodou 
a rituálom, očistili srdcia mužov a žien, 
ktorým Boh daroval obrátenie, aby mali 
život (porov. Sk 10,44-48).

To, čo Peter pochopil vo videní a usku
točnil pri návšteve Kornélia, patrí k prvým 
historickým realizáciam Pánových slov na 
Sinaji: ,A  teraz Izrael, čo žiada od teba 
Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, 
svojho Boha, aby si kráčal po všetkých 
jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil 
Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím  
srdcom a celou svojou dušou, aby si 
zachoval Pánove príkazy a zákony... 
Obrežte si teda predkožku svojho srdca 
a nezatvrdzujte si už šiju! Lebo Pán, váš 
Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán 
nad všetkými pánmi... Vysluhuje právo 
sirote a vdove a miluje cudzinca; dáva mu 
jedlo a odev. Aj vy majte radi cudzinca, 
lebo aj vy ste boli cudzincami v egyptskej 
krajine...!“{Dt 10,12-19). Tieto prvé slová 
Dekalógu nie sú zamerané na rituály, ani 
ich nežiadajú. Požadujú však život, život 
otvorený pre Pána v počúvam jeho slova. 
Lebo Boh požaduje „obriezku srdca“ 
(porov. Jer 4,4; 6,10).

Aplikácii_________________
Pavol vo svojom pôsobení medzi po
hanmi zdôrazňuje čistotu, obriezku srdca
-  rovnako ako Jeremiáš a Deuteronó- 
mium -  ako nevyhnutnú podmienku pre 
vstup do vyvoleného národa. Je to 
dôležitejšie než rituál. Prečítajme si

nasledujúce state: Rim 2, 25-29; 1 Kor 
7, 18-19; Gal 6, 12-17; Fil 3, 1-14. Celý 
Starý i Nový zákon vyjadruje presved
čenie, že vnútorná dispozícia -  srdce, 
svedomie, sloboda a viera-je dôležitejšia 
než rituál. Odtiaľ potom presvedčenie, že 
aj veriaci pohan môže sa stať členom 
Božej rodiny. A naopak, bez viery a vnú
tornej disponovanosti ani obriezka ani 
krst nič neosožia.

Čo pokladám za dôležitejšie ja? 
Uvedomil som si niekedy hodnotový 
rebríček, ktorý ma môže priviesť do 
Božieho kráľovstva? Som na tej správnej 
ceste? Ako sa pozerám na iných? Čo od 
nich vyžadujem, aby sa stali spra
vodlivými v Božích očiach? Rituál, 
modlitby, zákazy a príkazy? Alebo najprv 
to, čo je naozaj dôležité: čisté srdce, 
otvorenosť pre Boha a jeho Slovo, lásku 
k človeku a nezištnú pomoc, a až tak 
rituálne záležitosti?

Vo svetle Sk 10 -  11 kresťan si musí 
položiť otázku: Existuje pre kresťana vo 
stvorení niečo nečisté? Porovnaj Gn 1, 
4.10.12.18.21.25 a 31. Musíme pocho
piť, že merítkom poškvrnenosti a ne- 
poškvrnosti je kvalita srdca a jeho 
pohnútky, a nie vonkajšie veci (Mt 15,1- 
20; Mk 7, 14-23; Lk U, 37-54; Rim 14; 
Kol 2, 16-23).

Skutky jasne naznačujú rozdiel medzi 
slobodným Božím počínaním a svia
tostným činom človeka. Niekedy sa zdá, 
že krst vodou predchádza vyliatie Sv. 
Ducha (8,12-17), inokedy, a o to častejšie, 
je to dar Sv. Ducha, ktorý predchádza 
krstu (9,18; 10, 44-48; 11, 15-17). Táto 
skutočnosť nás upozorňuje na slobodu 
Božieho konania a navždy vylučuje 
magický charakter sviatostných rituálov.

(postup modlitby ako 
vo februárovom čísle.)

Róbert Jáger
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SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

NAŠI JUBILANTI

V októbri t. r. si významné ži
votné jubileum  pripom ínajú  títo  
naši členovia:

Ing. M iroslav Knežo zo Strop- 
kova, Helena Kopčáková z Košíc, 
Anna Krajňáková z Prešova, Viera 
Kusková z Nižného Hrabova, M i
lena Mičová z Vyšnej Olšavy, M á
ria  Svatova z P rešova, P au lín a  
Vaľková z Davidova a MUDr. Šte
fan Z ah o rja n  z V ranova -  Če- 
merného.

M ária Buzinkaiová z H riadok, 
Anna Legnavská z M ilpoša, A n
drej M elník zo S obran iec , Ing. 
M ichal Olšakovský zo Sečoviec, 
M arta  Polakovská z Budkoviec, 
Veronika Šalam onová z D voria 
nok  a M U D r. M icha l V asilčák  
z Trebišova.

M ária  Fricková zo Sečoviec, 
Hedviga K ačurová zo S takčína, 
K vetá K alužská  z N acinej Vsi, 
Ignác K lím a z K uzm íc, H elena 
Macková z Ruskej Novej Vsi a Jú 
lia Majerníková zo Sečoviec.

M ária  L iso ň o v á  z L evoče 
a Anna Todorová z M ichaloviec.

Andrej Bodnár z Jastrab ia, M i
chal L ešo  z Bunkoviec, Š te fan  
M ižičko z B aján a A nna Novy- 
kmecová zo Sečoviec.

Mária Koscelníková z Dvorianok 
a Zuzana Kotranová zo Sačurova.

Všetkým jubilantom  vyprosujem e 
hojnosť Božích m ilostí.

Na m noho rokov, 
šťastných rokov!

ŠTEDRÉ SRDCIA

Na podporu Spolku sv. Cyrila 
a M etoda prispeli:

Č lenovia Spolku sv. ruženca, 
Čerhov 500 Sk a Ľudmila Rosen- 
bergerová, Janova Lehota 220 Sk.

Z Rakovca nad Ondavou: Anna 
Hubaľová 100 Sk, M ária Jacková 
100 Sk a M ária Kovaľová 100 Sk.

Za štedré dary Pán Boh zaplať!

NEDOPLATKY ČLENSKÉHO

N aša spolková rodina má štyri
tisíc členov. Väčšina z nich si plní 
svoje základné povinnosti. Ročné 
členské je 80 Sk. Za to každý člen 
dostane Gréckokatolícky kalendár 
na príslušný rok a podielovú kni
hu . V to m to  roku  sú to  dejiny  
nášho spolku, ktoré pod názvom
V M etodovej brázde spracoval člen 
výboru Ján  Poprik.

S ľútosťou konštatujem e, že m á
me značný počet členov, ktorí ne
m ajú vyplatené členské. Za p o 
sledné tri roky sú to 19 členovia zo 
Zem plínskeho Jastrab ia  a 11 čle
novia z K orom le. Jed en ásti č le
novia z Kráľoviec nem ajú vyrov
nané členské za posledné dva roky.

Očakávame, že za posledný rok 
nám čím skôr pošlú členské členo
via z týchto miest a obcí: Banské -  
15, Bardejov -  13, Bunkovce -  23, 
Dačov -  16, Humenné -  45, Ľubica
-  17, Okružná -  20, Prešov -  65, 
Rakovčík -  10, Ruská Nová Ves -  
15, Trnkov -  11 atď.

Kvôli in fo rm ácii oznam ujem e 
našim  členom  a priaznivcom , že 
č lenov ia  výboru  všetky o rg a n i
začné, redakčné i iné práce robia 
bez nároku  na odm enu a s n a d 
šením. Takéto nadšenie očakávame 
aj od všetkých našich  vážených 
č lenov  a sp o lu p raco v n ík o v . Za 
porozum enie ďakujeme!

Výbor spolku

ZA ALEXANDROM  
ROMANOVOM

U prostred  letných, dovolenko
vých d n í m a n a v š tív ila  sp ráv a
o sm rti m ilovníka cy rilom etod- 
ského d e d ič s tv a , d o p iso v a te ľa  
našej tlače a priateľa p. Alexandra 
Romanova z Košíc. S láskou a úc
tou mu venujem tú to  spomienku.

Alexander Romanov sa narodil 
21. jú la 1922 v Trebišove. Pochá
dzal z gréckokatolíckej rem esel

níckej rodiny. Gymnaziálne štúdia 
ukončil v M ichalovciach , ktoré 
v tom to  čase oplývali čulým ná
boženským životom. Počas micha
lovských š tú d ií si pod vedením 
katechétu o. ThDr. Jána Murína 
vypestoval lásku k slovenčine a ku 
Gréckokatolíckej cirkvi. Po vzniku 
Jednoty sv. Cyrila a M etoda v ro
ku 1941 v M ichalovciach sa stal jej 
aktívnym  členom . P rílež itostne  
publikoval príspevky v kalendá
roch  a č a so p iso c h  vydávaných 
Jednotou. V Prešove ukončil Peda
gogický in štitú t a krátko pôsobil 
ako učiteľ. Vďaka lite rá rn e m u  
talentu sa zam estnal v Slovenskom 
rozhlase v Košiciach, kde sa veno
val pub lic is tike . Od roku 1958 
p rešie l p racovať do Slovenskej 
televízie v Košiciach. Písal scenáre 
pre rozprávkové detské hry vysie
lané v televízii, pôsobil aj ako dra
m aturg. Miloval spisovnú sloven
činu a neustá le  sa v nej zdoko
naľoval.

A lexander R om anov prežíval 
posledné roky svojho života s man
želkou  v K ošic iach . P ravidelne 
navštevoval liturgické slávenia vo 
farnosti Košice -  Terasa. Bol to 
uvedom elý gréckokatolík, dobrý 
m anžel a skrom ný muž. Viacero 
príspevkov a postrehov mu uve
rejnil aj časopis SLOVO. Na več
nosť si ho povolal Všemohúci pán 
života a smrti 21. augusta 2002 vo 
veku dovŕšených krásnych osem 
d es ia tin . O dišie l od nás ticho, 
zm ierený  s B ohom , od ktorého 
očakáva slávne vzkriesenie tela 
uloženého na košickom Verejnom 
c in to rín e . N a jb liž š í ho ch arak 
terizovali slovami Písma: „...jeho  
viera spolupôsobila s jeho  skutkam i 
a sku tkam i dosiahla viera doko 
nalosť“ (Jak 2, 22).

B lažený pokoj 
a večná m u pam iatka!

M ichal H ospodár

Pozor!!!
Nové číslo účtu Spolku Sv. Cyrila 
a Metoda:

0091021084/0900
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Gerhard Weag: NOVÉ KOMUNITY 
13. TISÍCROČÍ
Lúč, vydavateľské družstvo, 
Bratislava, 2002,150 s.

Autor uvedenej publikácie 
systematicky prezentuje nové 
komunity pôsobiace v Cir
kvi vzniknuté najmä po II. 
Vatikánskom koncile. Vychá
dza taktiež z osobnej skúse
nosti zo „stretnutí s mladými 
luďmi, ktorí sa vzdali svojej 
perspektívnej kariéry“. V no
vých komunitách, uvádza 
ďalej, sa prejavuje Svätý Duch 
ako za čias sv. Františka a sv. 
Dominika.

V podkapitole uvádza tie 
hodnoty nových komunít, 
ktorými žijú. Tou najdôleži
tejšou je kom unitarizm us, 
ktorým „spoločnosťsa zjedno
cuje a človek sa rozvíja v rámci 
komunity, ktorá je nositeľkou 
hodnôt kultúrnych, nábožen
ských a rodinných“. Ďalším 
východiskom nových komunít

je to, že „vytvárajú vztahy 
a umožňujú ľuďom osobný 
rast a rozvoj... “.

Samotné jadro publikácie 
tvorí rozdelenie komunít, 
podľa svojej konkrétnej cha- 
rizmy a spôsobu života. Tie 
rozdelil na: „komunity mod
litieb a spoločenského života, 
evanjelizačné, angažujúce sa 
v diecéze, komunity kontemp
latívne a komunity modlitby, 
tie komunity, ktoré vytvárajú 
novú tvár spoločnosti ako
i Nové farnosti. “

V tretej kapitole uvádza 
autor rozhovory so zakla
dateľmi tých najznámejších 
komunít (spomeňme br. Ef- 
raima, M artu Robinovú, R 
Daniela Angé).

V štvrtej kapitole sú uve
dené svedectvá mladých ľudí 
majúcich skúsenosť s Novými 
komunitami, v ktorých sa 
stretli s Pánom.

Iste nepodarilo sa nám 
uvedenú publikáciu predstaviť 
v úplnosti, ale to ani nebolo 
zámerom tejto recenzie. Je 
chvályhodné, že takáto pub
likácia sa objavila na našom 
knižnom trhu a veríme, že 
čitateľ po prečítaní si získa 
objektívnejší pohľad na exis
tenciu a činnosť Nových ko
munít ako na ovocie Svätého 
Ducha, ktorý pôsobí v Cirkvi.

Michal Glevaňák

Daniel Ange: TVOJ KRAľ JE MLAOY 
AKO TY!
Vydavateľstvo Serafín, 
Bratislava, 2002,180 s.

Daniel Ange je belgický 
kňaz, ktorý sa venuje evan- 
jelizácii najmä mládeže na 
celom svete. Je riaditeľom 
evanjelizačnej školy Jeune- 
sse - Lumiére (M ládež -  
Svetlo), ktorá sídli v ju ž 
nom Francúzsku. Je a u 
torom mnohých publikácií 
pre mládež. V slovenčine 
vyšla jeho kniha Tvoje telo 
je  stvorené pre lásku  a te
raz novinka Tvoj K ráľ je  
m ladý ako Ty!

Túto knihu autor písal 
pre všetkých, ktorí zatiaľ 
len tápu v hľadaní svojho 
vlastného srdca a kladú si 
p ro s tú  o tázku : „K to je  
vlastne v sku točnosti Je 
ž iš ? “ „Žeby je s tv o va l aj 
kvôli m ne?“ Kniha je p í
saná jednoduchým štýlom

(niekedy hovorovým ) 
a niekedy poetickým, ale 
v každej vete sa dá vytušiť 
text svätca, teológa, p á 
peža, ale tak aby si toto 
dielo zachovalo jednodu
chosť a sviežosť. M im o
chodom , au to r neustále 
upozorňuje na text Svä
tého písma. Ak dobre poz
náš Sväté písmo, nájdeš ho 
na pozadí takmer každej 
vety. Ak ho nepoznáš, ale
bo ho poznáš len m álo, 
budeš musieť čítať text sa
motného evanjelia, aby si 
mohol porozumieť tomuto 
dielu. Ono ťa chce len pri
viesť k sam otném u evan
jeliu a pripraviť ťa naň, tak 
ako Ján Krstiteľ, ktorý bol 
len cestou vedúcou k Pá
novi. Chce ťa naučiť počú
vať jeho hlas, pozorovať 
jeho tvár, stretnúť sa s jeho 
srdcom  prostredníctvom  
hlasov a tvári.

Nech si teda ktokoľvek 
a nech máš akúkoľvek tvár, 
poh lav ie , vek, rod inné  
a sociálne zázemie či ná
rodnosť, ak si prečítaš túto 
knihu, určite z hĺbky duše 
povieš Bohu: „Chválim ťa, 
že si ma utvoril tak zá z
račne! Ďakujem za seba!“

-ao-
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Evanjelista -  autor evanjelia Exegéza (gr.) -  výklad, objas- 
(Matúš, Marek, Lukáš, Ján) nenie Biblie a jej časti

Evanjelium, evanjeliár (gr. -  lat. 
dobrá správa) -  1. Označuje v pr
vom rade texty od inšpirovaných 
evanjelistov Matúša, Mareka, Lu
káša a Jána. 2. V liturgickom poní
maní je to bohoslužobná kniha, 
obsahujúca štyri texty od evanje
listov. V ozdobnom viazaní je stále 
na prestole, z nej sa číta časť evan
jelia predpísaná na každý deň 
a sviatok. Na začiatku sv. liturgie sa 
evanjeliárom udeľuje požehnanie, 
tiež sa ním robí malý vchod, na 
utiemi sa uctieva aj bozkom.

Exkomunikácia (lat.) -  vylúčenie 
zo spoločenstva veriacich a pri
jímania sviatostí; exkomunikácia 
neznamená však vylúčenie z cirkvi 
alebo Kristovej milosti

Exodus (gr. - lat. východ, vyve
denie) -  Druhá kniha Mojžišova

Exorcizmus (z gr. exorkidrein -  
vyhnať, vyhnať zlého ducha) -  
exorcizmom Cirkev plnou mocou 
Ježiša Krista prikazuje v mene Boha 
nepriateľským silám opustiť osoby 
alebo veci. Existenciu démonických 
síl Sväté písmo bohato dokazuje.

Sám Ježiš Kristus vyháňal zlých 
duchov. Vychádzajúc z presvedčenia, 
že pohania sú nejakým spôsobom pod 
vplyvom zlého ducha, dostal sa exor
cizmus aj do obradu Sviatosti krstu. 
Je to najznámejšia forma exorcizmu. 
Na vykonanie exorcizmu, ak sa vys
kytne a predpokladá posadnutosť 
u niektorej osoby, po dôkladnom skú
maní, môže miestny ordinár udeliť 
súhlas na exorcizmus. Súhlas je 
výslovný a zvláštny a udeľuje sa 
kňazovi, ktorý je bezúhonného života, 
zbožný a vzdelaný.

Spracovali: 
Anna Ondovčíková 

Vojtech Boháč
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Minitest - 
Môže sa škola zmeniť?

Zasmejme sa
1. Škola je:
a) nuda
b) nutnosť
c) okamih rozvoja

2. V škole sa cítiš:
a) ľahostajný
b) nepríjemne
c) prijatý

3. „Škola dobre nefunguje.“ Je to vina:
a) nikoho; vždy to tak bolo
b) učiteľov
c) tých, ktorí si neplnia dobre svoje povinnosti

4. Prvá vec, ktorú by si v škole zmenil:
a) automat na kávu
b) učiteľov, všetkých by som prepustil
c) nechuť rozhýbať sa

Viac odpovedí a:
Zdá sa, že zohrievanie lavíc ťa baví viac než 

čokoľvek iné. Zatras nudou a prežívaj túto skúsenosť 
ako hlavný hrdina: bude sa ti to dokonca páčiť!

Viac odpovedí b:
Si voči tejto inštitúcii nepriateľsky naladený. 

Preskúmaj príčiny. Skús sa na školu pozrieť ako na 
príležitosť, ktorá ti pomáha rásť, nie ako na miesto, 
kam „musíš“ ísť.

Viac odpovedí c:
Si typ, ktoiý sa na svet pozerá pozitívne a rea

listicky. Podľa teba možno školu zmeniť, ak si všetci 
študenti i učitelia navzájom pomôžu. Skús začať, chce 
to kus dobrej vôle!

Nevyhradené odpovede:
Si nerozhodný. Nevieš či so školou skoncovať 

alebo jej dať ešte jednu šancu. Zatni zuby a skús v nej 
nájsť nejaké to pozitívum, aj ked sa topíš v písomkách 
a učiteľ je náladový.

(E. Giordano -  T. Lasconi -  G. Boscato, 
Horúce témy, 1998)

Samota v lese. O polnoci ktosi zabúcha na dvere a opýta sa:
- Potrebujete drevo?
Zvnútra sa ozve hlas:
- Nepotrebujem.
Ráno sa majiteľ samoty zobudí a dreva nikde.

V byte zazvoní telefón:
- Haló, je doma Karol?
- Nie, tu žiaden Karol nebýva!
Po chvíli opäť zazvoní telefón:
- Haló, je doma Karol?
- Nie, veď vám vravím, že tu žiaden Karol nebýva!
Po dalšej chvíli znovu zazvoní telefón:
- Nazdar, tuje Karol, nehľadal ma niekto?

- Môj syn je skutočný zázrak, - chváli sa istý otec. - Má iba tri 
roky, ale už vie čítať, hrať na klavíri a kresliť.

- Môj je ešte lepší, - vraví druhý otec. - Má iba tri týždne, ale už 
vie, že život je drahý, že platy sú malé, že dane sú vysoké, že bývať 
nie je kde, že si ničíme životné prostredie...

- Odkiaľ viete, že vie toto všetko?
- Nuž, jednostaj plače.

Legenda: ÁRON, BETLEHEM, BISKUPI, BRAT, CIRKEV, 
EMAUS, EZAU, HOMILIA, HOSTIA, HRIECH, HROB, 
CHLIEB, INRI, JERUZALEM, JOEL, JUDEA, KLAS, KŇAZ, 
KOZA, KRST, LÉVI, MILOSTI, NAZARET, OBETA, OMŠA, 
OSOL, OVCA, PÁTER, REHOĽA, ROLA, SADUCEJI, SAMÁRIA, 
SAMARITÁN, SVET, ZIMA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 písmen.

Autor: Marek Pataky, Bardejov
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Stránku pripravila: Lenka Frigová

Chcete sa zahrať?
Boj o pierko

Ku hre je po trebné pierko, k toré dobre lieta. H ráči 
utvoria dve družstvá a  väčšia m iestnosť sa rozdelí čiarou 
na dve polovice. K a ž d á  sk u p in a  o b s a d í  po lo v ic u  
miestnosti a rozm iestn i s a  tak, aby  bo lo  pokryté celé 
územie. H ráči sa pri hre nesm ú pohybovať z m iesta . 
Každý hráč d rž í v ruke čapicu  alebo  klobúk. Ú lohou  
každého družstva je  zahnať pierko iba fúkaním  n a  územ ie 
nepriateľa. Pierko nesm ie spadnúť na zem . Ak spadne, 
dostáva družstvo protivníka tri body. Ak sp adne  do  
klobúka alebo čap ice , d o s tá v a  pro tivn ík  jed en  bo d . 
Vyhráva družstvo s najväčším  počtom  bodov. P ň  úplnom  
bezvetrí m ožno hrať aj vonku.

P o z n á m e  b ib liu ?
Kto to povedal?

Tabita vstaň!

A aj rozum ieš, čo čítaš?

(i? m )

(dilLl)

Každého chlapca, čo sa n a ro d í H ebrejom , hoďte 
do Nílu. každé dievča nechajte žiť!

(UptfJBJ)

Dajte aj m ne takú m oc, aby každý, na koho vložím 
ruky, dostal Svätého D ucha.

(u o u iis )

Pán môj, nehnevaj sa! Veď ty vieš, že ten to  ľud je
zlý!

(u o iy )

D O P & n O V A g Q A
D oplňte za č ia to č n é  p ísm en á  vecí n a  o b rá z k u  d o  

príslušných p ráz d n y ch  p o líč o k  a d ozv ie te  sa  n á z o v  
sviatku, ktorý slávime v októbri.

??? (tajnička) P resvätej Bohorodičky.

O m alo vačka
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Snímanie Ježiša Krista 
z  kríža“J na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

fTn~T\
r

BUEjqOQ
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Ako sa voláš? Zaskočená
(Cyril Jančišin)

NATALIA

Meno latinského pôvodu (N atalis), 
vykladá sa ako „deň narodenia, narodeniny“ 
alebo skôr z (Christi) natalia ,, Vianoce t. j. 
„vianočná“.

Domáce podoby: Natálka, Natuška, Tália, 
Nasťa

Patrón: Sv. Natália z Nikomédie
Natália z Nikomédie bola dobroditelka. 

Narodila sa v 3. storočí v Nikomédii (Tu
recko) a zomrela v 4. storočí v Konstanti- 
nopoli. Bola manželkou mučeníka Hadriána. 
Pred jeho smrťou okolo roku 303 sa obetavo 
starala o neho a o iných odsúdených na 
smrť. Po jeho smrti sa usadila pri jeho hrobe 
v Konstantinopoli, kde neskôr zomrela. 
Zobrazuje sa väčšinou spolu s jej manželom 
Hadriánom, ktoiý podstupuje mučeníctvo. 
Jej liturgickú pamiatku slávi Východná cirkev 
byzantského obradu 26. augusta.

FRANTIŠEK
r: 4 .

Meno talianskeho pôvodu, pochádza od 
sv. Františka z Assisi, ktorého otec nazýval 
pre jeho znalosti francúzštiny „Francesco“, 
„Francúzik, malý Francúz“.

Domáce podoby: Fraňo, Fero, Ferko, 
Ferino, Franco

Patrón: Sv. František z Assisi 
František z Assisi bol rehoľníkom a zakla

dateľom františkánskej rehole. Narodil sa 
v roku 1181/1182 v Assisi (Taliansko). 
Zomrel v roku 1226. Bol to veselý mladík 
plný života. Jeho cieľom bola kariéra rytiera. 
Jednoročné zajatie v Perugii spôsobilo obrat 
v jeho živote. Spoznal, že v živote musí byť 
ešte niečo iné ako blahobyt. Utvrdila ho 
o tom púť do Ríma. V roku 1205 v malom 
kostolíku sv. Damiána počul hlas, ako 
k nemu hovorí Kristus z kríža: „František, 
oprav môj rozpadnutý dom!“ Obyvatelia 
Assisi ho vyhlásili za blázna, nechápali jeho 
počínanie. Jeho spolubratia prechádzali 
mestami ako učeníci Ježiša Krista a kázali. 
Nechceli prijať kňazské svätenie. František je 
znázorňovaný vo františkánskom habite 
s kapucňou. Je patrónom Talianska, ekoló
gov a chudobných. Jeho liturgickú pamiatku 
slávi Cirkev 4. októbra.

Spracovala Anna Ondovčíková

A E D E A E D E
1. Zaskočená -  Boží anjel hovorí, čo Ťa čaká a rumenieš na tvári.

f#  Cm i# Dmaj7 Hmi FE7
A životom svoje áno rozprestieraš, ako cestou ktorou pôjde Pán.

A D A D
Ref.: Si ako slnko, čo zemi dáva jas, zvláštny zámer máš s každým 

E
z nás.

C m i# D A fmi#
Nech vo svetle svojho lúča i ja kráčam k Tebe. Aj cez moje áno, nech 

E A 2 A E
sa raz nebo dotkne zeme.

2) Dokonalá -  do Božej vôle odetá, Matka všetkých. Ty nám prinášaš 
Krista, a celý svet objímaš nežnou láskou, to je cesta, ktorou pôjdem 
sám.

3) Pozývaš nás taktiež všetkým matkou byť. Pomáhaj nám svoje áno 
hovoriť a celý svet spolu
objať Tvojou láskou... Mária, Tebou chceme byť!

vianočná sútäž s PETROU
Kupón 4

Dnešné otázky:
1. Kedy slávime sviatok sv. apoštola a evanjelistu Lukáša? 
a) 10. septembra; b) 18. októbra; c) 24. novembra

2. V ktorom evanjeliu je napísané: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 
robte aj vy im !“?

a) Matúš; b) Lukáš; c) Ján

3. Exdodus je názov:
a) Prvej knihy Mojžišovej; b) Druhej knihy Mojžišovej; c) Tretej knihy Mojžišovej

4. Po koľký raz sa uskutočnil tohtoročný kresťansky tábor v Kalinové? 
a) prvý; b) piaty; c) deviaty

5. Kedy vysiela Rádio Lumen Gospelparádu? 
a) vo štvrtok; b) v sobotu; c) v nedeľu

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie 
s označením: extra súťaž do 15.12.2002. alebo ich doručte do redakcie na adresu 
Hlavná 3, Prešov. Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu!

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v decembri 2002 (informácie v čísle 1/2003). 
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorízískajú knižné 
tituly z  nášho vydavateľstva.
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S u p e r h r e b e ň o v k a

1.

2 .
3 .

4 .

5 .

6.

7 .

8 .

9 .

10. 
11. 
12. 
13.

■

!

Ne imamy inyja pomošči, 
ne imamy inyja nadeždy, 
razvy Tebe,...
(Iz Paraklisa k Presv. Bohorodici)

1. Muž, ktorý dal uväzniť 
Jozefa v Egypte.
2. Prvý velkňaz Izraela, kto
rého palica cez noc zakvitla 
a zarodila.
3. Muž, ktorý staval koráb 
pred potopou.
4. Muž, ktorého Pilát prepustil 
na slobodu namiesto Ježiša.
5. Symbol evanjelistu Jána.
6. Kňaz, u ktorého ako chla
pec slúžil Samuel.
7. Meno jedného z apoštolov, 
zvaného Iškariotský.
8. Meno muža, ktorý predal 
p rvo rodens tvo  za misu 
šošovice.
9. Brat Márie a Marty, kto
rého Ježiš vzkriesil.
10. Meno prvého pastiera, 
čo spomína Biblia.
11. Meno muža, ktorý pri 
obetovaní Ježiša v chráme, 
vyriekol Márii proroctvo.
12. Zasľúbená zem Izraelitov.
13. „Otec mnohých národov.“

íôcky: 
3, Maki

Koriguj

Naša
politická
strana

Domácke
mužské

meno

Detský
pozdrav

^uchynsk
nádoby

Poloopica

Margo 1 . č a s ť  ta j
n ičky

R e g u la č n é
m iesto ,
s k ra tk a

V z d u c h , po  
g ré c k y

Č a s ť
ras tlin y

H u rh a j

Ján  
v  L o n d ý n e

Ió n , po  
č e s k y

T a n k o v ý
práp o r,
sk ra tk a

C a s ť
n á b ytku

2 . č a s ť  ta j
n ičky

Č e s k é  m u ž ' 
s k é  m en o

Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z  Humenného. 
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Kríž veriacim je oporou. “ 
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

c, roztrhol si moje rúcho 
pásal, aby ti moja duša

y-
(Ž 30,12-13)

.. - m m  
■ i l l f i

i j “ ;; i',.
ás.

(Ján Pavol H.)

Darovali na Slovo:
Bohuznámy, Šumiac - 1000 Sk; Ing. Rudolf Mikluš,

Bratislava - 500 Sk; Alica Mirossayová, Košice - 300 
Sk; Mária Michalíková, Košice-Barca -  36 Sk; Vendelín 
Sabo, Holíč -  36 Sk; Cyril Sirotňák, Žehňa-Dúbrava -  
36 Sk; Mária Dudová, Lipany -  36 Sk; Anna Panoňková, 
Vola - 176 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Čičarovce 
-  36 Sk; Anna Vatraľová, Svidník -  36 Sk; Mária 
Michalčíková, Hrčeľ -  76 Sk; Ján Valiga, Tatranská 
Kotlina -  36 Sk; Juraj Gonda, Hrachovo -  36 Sk; Oľga 
Rožoková, Jedľa -  36 Sk; vdp. Michal Maslej, Košice -  
100 Sk; Pavol Moravec, Beckov -  36 Sk; Mária 
Kovaľová, Pavlovce -  76 Sk; M. Molčaniová, Brezno -  
76 Sk; Mária Bukvová, Turčianske Teplice -  76 Sk; Ján 
Hospodár, Bratislava -  76 Sk; Juraj Kľoc, Spišské 
Podhradie -  46 Sk; Jozef Svat, Svidník -  36 Sk; Róbert 
Cíbik, Galanta -  76 Sk

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplaf!
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Náboženské vysielanie 
Slovenského rozhlasu

Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00- 
18:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-
10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)

Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia 
pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské spektrum)

Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán 
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostno-etnické 

vysielanie Prešov: gréckokatolícka s v. liturgia; v októbri z farnosti 
Stará Ľubovňa

Rádio  Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,

SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky 

05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

Slovenská televízia
6.10. STV1 - 13.30 hod. - Dobrá zvesť - Magazín pre 

kresťanské rodiny.
9.10. STV2 - 22.10 - Sféry dôverné - Kontaktno- diskusná 

relácia.
9.10. STV2 - 23.00 - Osobnosti duchovného života - 

Dokumentárny film o Jozefovi Kútnikovi-Šmálovi.
13.10. STV2 - 12.05 - Štúdio 2002
13.10. STV2 - 19.00 - Druhý dych
15.10. STV2 -19.00 - Božie deti
16.10. STV1 -13.30 - Dobrá zvesť

prinesie:

Úvodník od o. Františka Dancáka,
ďalšie pokračovanie série článkov 

Proroci hovoria pod názvom Tento Tud 
ma ctí perami, ale jeho srdce je ďaleko 

odo mňa,
pútavý príspevok od Zuzky Sarneckej
a vysvetlenie sv. liturgie v rubrike od 

o. Juraja Gradoša s názvom Videli sme 
pravé svetlo

Prečítajte si to o mesiac!

Nová v y s ie la c ia  frekvencia

9 8 , 1  vr“tky

Boj ni ce Turčianske Teplice
Prievidza ,, * ,nHandlova

RAD'
PO N D ELO K  -  PIATOK
0 0 .0 0  -  repn'zy relácii 0 5 .0 0  -  R anné spojenie 0 9 .0 0  -  T IP -T 0 P  0 9 .3 0
-  Š portech o  1 0 .0 0  -  T IP -T 0 P 1 2 .0 0  -  Hudobný aperitív 1 3 .0 0  -T IP -  
TO P  (regionálne té m y ) 1 4 .0 0  -  Čo vy na to?  1 4 .3 0  -  TIP  TOP 1 6 .0 0  -  
Po -  Staré ale dobré U t -  Folkparáda St -  O ldieparáda Š t -  Gospelparáda  
Pi -  Auto m oto klub 1 7 .3 0  -  Infolum en 1 8 .0 0  -  S vätá om ša  -  Em auzy
1 9 .0 0  -  Svetielko 2 0 .0 0  -  Infolum en 2 0 .1 5  -  Po -  Počúvaj srdcom  Ut
-  V  m odrom  tieni S t -  Pohoda s klasikou Š t -  M ince na dne fontán PI
-  H udobné návraty 2 1 .0 0  -  Rádio Vatikán 2 1 .1 5  Po -  Študentské šapitó 
U t -  D uchovný obzor S t -  M y  a oni Š t -  H istória a  m y  Pi -  ÚV hovor
2 2 .3 0  -  H las A m eriky 2 2 .4 5  Po -  Hudobné návraty U t -  Počúvaj 
srdcom  S t -  Dvere dokorán Š t -  Svetlo nádeje P i -  Ú V  hovor 2 3 .4 5  
P o -Š t -  Pod vankúš P i -  ÚV hovor 2 4 .0 0  -  Správy

SOBOTA
0 0 .0 0  -  Pod vankúš 0 0 .1 5  -  Auto m oto  klub 0 1 .4 5  -  Pod vankúš
0 5 .0 0  -  R anné spojenie 0 9 .0 0  -  Hodinka vášho štýlu 1 0 .0 0  -  Športklub
1 1 . 0 0 -Z a o s tre n é  1 2 .0 0  -  Hudobný aperitív 1 3 .0 0 -T IP -T O P  1 6 .0 0  — 
P iesne na želanie 1 7 .3 0  -  In folum en 1 8 .0 0  -  Svätá om ša -  Em auzy
1 9 .0 0  -  Svetielko 2 0 .0 0  -  Infolum en 2 0 .1 5  -  Ruženec pre Slovensko
2 1 .0 0  -  Rádio Vatikán 2 1 .1 5  -  Od ucha k duchu 2 4 .0 0  -  Správy

N ED E ĽA
00.00 -  Pod vankúš 00.15 -  Pohoda s klasikou 01.00 -  Pod vankúš 
01.15 -  V modrom tieni 05.00 -  Ranné spojenie 08.00 -  Detský Tip- 
top 10.00 -  Svetlo nádeje 11.00 -  Fujarôčka moja 12.00 -  Hudobný 
aperitív 13.00 -  Literárna kaviareň 15.00 -  Dvere dokorán 16.00 -  
Piesne na želanie 17.30 -  Infolumen 18.00 -  Svätá omša 19.00 -  
Svetielko 20.00 -  Infolumen 20.15 -  Kresťanské noviny 21.00 -  Rádio 
Vatikán 21.15 -  Náš hosť váš hosť 22.30 -  Zamyslenie 22.45 -  Mince 
na dne fontán 23.30 -  Pod vankúš 24.00 -  Správy

S p rá v y  : každý deň o 0 .0 0  (Lum en ), 5 .0 0  (Vatikán), 5 .3 0  (Lum en),
6 .0 0  (H las A m eriky ), 7 .0 0  (L u m en ), v  pracovné dni aj o 8 .0 0 , 9 .0 0 , 
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 ,1 3 . 0 0 , 1 5 .0 0  (Lum en).
Z a m y s le n ia  : 5 .4 5 , 6 .3 0 , 8 .3 0  (okrem  nedele), 1 2 .0 0 ,1 5 .3 0  (okrem  
nedele)

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac október

•  Aby fa rské  spoločenstvá podporovali katechétov 
modlitbou i spoluprácou a tak prispievali k zdarnému 
uskutočňovaniu novej evanjelizácie.

• Aby misionári, kňazi, rehoľníci i laici odvážne ohlasovali 
Kristovu lásku k chudobným.

• Za spoluprácu medzi schválenými hnutiami, aby pod 
vedením svojich biskupov a kňazov spolupracovali na plnení 
pastoračného programu Konferencie biskupov Slovenska 
a podporovali ho modlitbou svätého ruženca.
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POMOZTE ZVACSIT 
POČET ČITATEĽOV S ľOVA. 

U kážte ho su sed o m  a z n á m y m .
Do KONCA NOVEMBRA Z A D A R M O *  

NÁSTENNÝ KALENDÁR NA ROK 2003. 
Pom ôžete nám ,

PC TE INÝM ,

POMÔŽETE AJ SAMI SEBE!
* S tačí si predplatiť slovo.

I N Z E R C I A

Predám krížovú cestu -  intarzia, ručne 
vyrezávaná do dýh. Nezarámovaná. 

Kontakt: 0904 -  493245; 051/ 77 633 51 
www.eckgita@nextra.sk

Milá redakcia časopisu SLOVO! 
Ďakujem za cenné a majstrovské prís

pevky a za vysokú grafickú úroveň SLOVA. 
Blahoželám!

Štefan Miko, Pezinok

B L A H O Ž E L A N I E

Krásneho veku 30. narodenín a 5. 
rokov príchodu do našej farnosti sa dožil 
24. septembra 2002 náš duchovný otec 
Michal Košiš, správca farnosti Cernina.

Aj touto cestou chceme poďakovať 
nášmu Nebeskému otcovi za to, že nám 
po dlhšom čase poslal pastiera, ktorý sa 
stará o svojich veriacich ako po stránke 
duchovnej, tak aj pri obnove chrámu. Pri 
tejto príležitosti Vám náš otče duchovný 
vo svojich modlitbách vyprosujeme 
u nášho nebeského Boha veľa Božích 
milostí, zdravia a lásky do ďalších rokov 
Vášho pastoračného života.

Vďační veriaci z Cerniny

Ak ste zažili stretnutie s Bohom, 
napíšte nám. môžete priložiť aj foto
grafiu. Vaše listy čakáme na adrese: 
Redakcia časopisu SLOVO, Hlavná 3, 
P 0. Box 204,080 01 Prešov. Najkrajšie 
príbehy Vášho života uverejníme.
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dlažby

betónové

štrkopiesky

exterierove

fóžený čitateľ, čitatelka Z A D A R I V I O
redplatie si SLOVO na rok 2003 čím skôr. 

Vlôžete vyhrať a zároveň nám pomôcť zvládnuť lepšie distribučnú agendu.
'redplatiteľské zľavy*:
'ri odbere 1-10 ks zľava 10% Pri odbere nad 10 ks zľava 20%
normálne predplatné: 360 Sk, - normálne predplatné: 360 Sk,

ľavnené predplatné: 324 Sk. zľavnené predplatné: 288 Sk.
SLOVO sa jednoducho stále oplatil Rozširujte ho.

* Zľavy platia až do 30. novembra 20

transportbetó

W jg  r  : -
Južná trieda 115, 040 01 Košice 
tel.: 0 5 5 / 622 96 93-8 
fax: 0 5 5 / 622 96 94, 8 
e-m ail: betox@betox.sk 
www.betox.sk
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