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Sobota 9 .11. - Naša prepodobná matka Matróna.
- Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo soboty. Gal 1, 3-10, zač.
199; Lk 9, 37-43a, zač. 46.
Nedeľa 1 0 .1 1 . - Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici
- Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci;
Rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, radové evanjelium na
utierni je tretie. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva:
kondák z hlasu, I teraz: kondák podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu. Ef 4 ,1 -6 , zač. 224; Lk 1 0 ,2 5 37, zač. 53.
Pondelok 1 1 .1 1 .- Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
- Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka. 1 Tim 1 ,1 -7 , zač.
278; Lk 14,12-15, zač. 75.
Utorok 12. 11. - Svätý hieromučeník Jozafát, polocký
arcibiskup; Rúcho červené. Antifóny predobrazujúce. Tropár,
Sláva: kondák o svätom, I teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o svätom. Hebr 4 ,1 4 -1 6 ; 5 ,1 -1 0 , zač.
311; Jn 10,9-16, zač. 36. (Ev. z dňa Lk 14,25-35; zač. 77).
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Štvrtok 1 4 .1 1 . - Svätý a všechválny apoštol Filip; Rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva: kondák
o apoštolovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten o apoštolovi. 1 Tim 3,1 -13, zač. 283; Lk 1 6 ,1 9, zač. 80. Apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16a, zač. 131; Jn 1, 4351, zač. 5.
Piatok 1 5 .1 1 .- Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas
a Habib; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. 1 Tim
4, 4-8.16, zač. 285; Lk 16, 15-18; 17, 1-4, zač. 82.

Poznámka: Dnes sa začína pôst pred sviatkom Narodenia
Pána - Filipovka. Liturgické rúcho, ak nie je iný predpis, je
pôstnej farby.
Sobota 16.11. - Svätý apoštol a evanjelista Matúš; Antifóny
predobrazujúce. Menlivé časti o apoštolovi. Gal 3, 8-12,
zač. 205; Lk 9, 57-62, zač. 49. Apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16,
zač. 131; Mt 9, 9-13, zač. 30.
Nedeľa 1 7 .1 1 .- Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici
- Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup;
Radový hlas je prvý, evanjelium na utierni je štvrté. Antifóny
nedeľné. Tropár, Sláva: kondák z hlasu, I teraz: podľa
predpisu. Ef 5, 8b-19, zač. 229; Lk 1 2,16-21, zač. 66.
Pondelok 1 8 .1 1 .- Svätí mučeníci Platón a Roman; Menlivé
časti z pondelka. 1 Tim 5 ,1 -1 0 , zač. 285a; Lk 17, 20-25,
zač. 86.
Utorok 1 9 .11 . - Svätý prorok Abdiáš
- Svätý mučeník Barlaam;
Menlivé časti z utorka. 1 Tim 5 ,1 1 -2 1 , zač. 286; Lk 17,
26-37, zač. 87.
Streda 20. 11. - Predprazdenstvo Vstupu presvätej
Bohorodičky do chrám u; Rúcho svetlé. Antifóny pred
obrazujúce. Tropár, Sláva i teraz: kondák z predprazdenstva.
Prokimen, aleluja a pričasten zo stredy. 1 Tim 5 ,2 2 -2 5 ; 6,

Pondelok 25.11. - V tento deň sa zakončuje sviatok Vstupu
presvätej Bohorodičky do chrámu, menlivé časti ako 21.11.;
2 Tim 2, 20-26, zač. 294; Lk 19, 37-44, zač. 97.
Utorok 2 6 .1 1 . - Náš prepodobný otec Alypios Stípnik
- Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý
je v Kijeve pred bránami svätej Sofie;
Menlivé časti z utorka. 2 Tim 3,16-17; 4,1 -4, zač. 297; Lk
19, 45-48, zač. 98.
Streda 27.11. - Svätý mučeník Jakub Perzský; Menlivé časti
zo stredy. 2 Tim 4, 9-22, zač. 299; Lk 20,1-8, zač. 99.
Štvrtok 28.11. - Prepodobný mučeník Štefan Nový; Menlivé
časti zo štvrtku. Tit 1, 5-16; 2 ,1 , zač. 300b; Lk 20, 9-18,
zač. 100.
Piatok 2 9 .11 . - Svätý mučeník Paramon
-S vätý m učeník Filumen;
Menlivé časti z piatku. Tit 1 ,1 5 -1 6 ; 2 ,1 -1 0 , zač. 301; Lk
20,19-26, zač. 101.
Sobota 30. 11. - Svätý a všechválny apoštol Andrej
Prvopovolaný; Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva:
kondák o apoštolovi, I teraz: podlá predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o apoštolovi. Ef 1,16-23. zač. 218; Lk
12, 32-40, zač. 67. Apoštolovi: 1 Kor 4,9-16, zač. 131; Jn
1, 35-51, zač. 4.
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Streda 13.11. - Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantinopolský arcibiskup; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce.
Tropár o svätom, Sláva: kondák o svätom, I teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o svätom. Hebr 7,
26-28; 8,1 -2, zač. 318; Jn 10,9-16, zač. 36. (Ev. z dňa Lk
1 5 ,1-1 0; zač. 78).
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Piatok 8 . 1 1 . - Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi
a ďalším beztelesným mocnostiam; Rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce. Ostatné m enlivé časti z pondelka O anjeloch. Hebr 2, 2-10, zač. 305; Lk 1 0,16-21, zač. 51.
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Nedeľa 24. 11. - Nedeľa Krista Kráľa; Rúcho svetlé.
Evanjelium na utierni Lk 19,12-15a; 27-28, zač. 95. (Z verša
15. na 27. prejdi takto: Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil,
povedal: „M ojich nepriateľov...“ ) Antifóny a vchod Kristovi
Kráľovi. Tropár o Kristovi Kráľovi a zo Vstupu presvätej
Bohorodičky do chrámu, Sláva: kondák o Kristovi Kráľovi.
1teraz: kondák zo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.
Prokimen, aleluja a pričasten najprv z nedele Krista Kráľa
a potom zo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu, t
Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva Zvelebuj a IX. Irmos
zutierne sviatku Krista Kráľa. Myrovanie. 1 Kol 1,12-20,
zač. 250; Jn 18, 33-37, zač. 59b.
Alebo: 27. nedeľa po Päťdesiatnici, Poprazdenstvo sviatku
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätej veľkom učenice Kataríny a sv. veľkomučeníka Merkúra; Hlas
druhý, ev. na utierni je piate. Antifóny nedeľné (alebo
predobrazujúce). Tropár z hlasu a zo sviatku Vstupu pre
svätej Bohorodičky do chrámu. Sláva: kondák zo sviatku
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Prokimen, aleluja
a pričasten najprv z hlasu a potom zo sviatku Vstupu
presvätej Bohorodičky do chrámu, namiesto „Dôstojne je“
sa spieva Zvelebuj a IX. irmos sviatku Vstupu presvätej
Bohorodičky do chrámu. Ef 6 ,10-17, zač. 233; Lk 13,1017, zač. 71.
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Štvrtok 7 .1 1 . - Tridsiatitraja svätí mučeníci z Melitíny
- Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý
sa postil navrchu Galesion;
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtku. 2 Sol 2 ,1 3 -1 7 ; 3,
1-5, zač. 276; Lk 1 3 ,1 -9 ; zač. 70.

Piatok 2 2 .1 1 . - Svätý apoštol Filemon a spoločníci; 2Tim
1 ,1 -2 ; 8-18, zač. 290a; Lk 19,12-28, zač. 95.

z iknnnstafiii u Pnši: Autnr ¡kOflV'. M. Laičiak: Fntn: ľ

Streda 6 .1 1 . - Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantinopolský arcibiskup; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti
o kríži. 2 Sol 2 ,1 -1 2 , zač. 275; Lk 12, 48-59, zač. 69.

menlivé časti, okrem čítaní sú ako 21. novembra. Aj
liturgická farba je svetlá.
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Utorok 5.11. - Svätí mučeníci Galaktion a Epistéma; Rúcho
svetlé. Menlivé časti z utorka. 2 Sol 1 ,1 0 -1 2 ; 2 ,1 -2 , zač.
274b; Lk 12, 42-48, zač. 68.
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Š tv rto k 21. 11. - V stup našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu; Rúcho svetlé.
Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva i teraz: kondák,
prokim en, ale lu ja a pričasten zo sviatku. Namiesto
„Dôstojné je “ sa spieva Predspev a IX. irmos zutierne
sviatku. Myrovanie. Hebr 9 ,1 -7 , zač. 320; Lk 10, 38-42;
11, 27-28, zač. 54. Poznámka: Do 25. novembra včítane

Sobota 23.11. - Naši otcovia Amfilochios, ikonijský biskup,
a Gregor, akragantský biskup; Gal 5 ,22-26; 6 ,1 -2 , zač.
213; Lk 10,19-21, zač. 51b.

Nedeľa 3 .1 1 . - Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici
- Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter
Jozef a diakon Aitalas;
Rúcho svetlé. Radový hlas je siedmy, evanjelium na utierni
je druhé. Antifóny nedeľné. Tropár, Sláva: kondák z hlasu,
1teraz: kondák podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričas
ten z hlasu. Ef 2 ,1 4 -2 2 , zač. 221; Lk 8, 41 -56, zač. 39.
Pondelok 4 .1 1 . - Náš prepodobný otec Joannikios Veľký
- Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup
a Hermaios, presbyter;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka. 2 Sol 1 ,1 -1 0 , zač.
274a; Lk 12,13-15.22-31, zač. 65.

1 -1 1a, zač. 287; Lk 18,15-17.26-30, zač. 90.

šimrtna

Sobota 2 . 11. - Mučeníci Akindyn, Pegas, Aftón, Eipidifor
a Anempodist
-Pamiatka zosnulých;
Rúcho tmavé. Antifóny každodenné. Pri tretej antifóne
a vchode refrén za zosnulých. Tropár, Sláva: kondák, I teraz
bohorodičník o zosnulých. Prokimen, aleluja a pričasten
0 zosnulých. Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Najčis
tejšia Bohorodička“ - „Spasi upovajuščlch na ťa“ . 2 Kor
1 1 ,1 -6 , zač. 191; Lk 9 ,1 -6 , zač. 40. Zosnulým: 1 Sol 4,
13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16.

LITURGICKÝ KALENDÁR

anryštnla

Piatok 1 .1 1 . - Divotvorci a nezištníci Kozma a Damián;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva:
kondák o nezištnfkoch, I teraz: kondák podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten o nezištnfkoch. 1 Sol 5 , 9 13.24-28, zač. 272; Lk12, 2-12, zač. 63. Nezištnfkom: 1
Kor 12, 27-31; 1 3 ,1-8a, zač. 153; Mt 10,1.5-8, zač. 34b.
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Mgr. František Dancák
titulámy kanonik,
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Ale či sa máme unášať týmto pocitom
smútku? Či nemožno hľadieť na našich
zosnulých aj pod iným zorným uhlom?
Novembrová spomienka na zosnu
lých vytvára atmosféru smrti. Myslíme
na tých, čo zomreli a ťažko sa môžeme
ubrániť myšlienke na vlastnú smrť. Nech
teda i tieto myšlienky vychádzajú
z hlbokého presvedčenia, že večný život
nie je spánok, ale že je to osobný,
vedomý život naveky.
Veriaceho človeka, ktorý verí v Boha
a vo večný život, má viesť myšlienka, že
duše našich zosnulých naďalej žijú vo
večnosti, kde očakávajú všeobecné
vzkriesenie. Tak o tom hovorí Vyznanie
viery, ktoré „vrcholí vyznaním viery vo

vzkríesenie mŕtvych na konci čias a vo
večnýživot“(KKC 988). V tomto zmysle
je učenie Cirkvi jasné: „Kresťan, ktorý
umiera v Kristovi Ježišovi, sa vzdiali
Pred časom bol v televízii uvádzaný z tela a býva u Pána“ (KKC 1681;porov.
seriál Najmladší z rodu Hamrovcov. 2 Kor 5,8). „Vtedy sa naplní, čo kresťan
vyznával vo viere a nádeji: «Očakávam
Zachovalo sa o ňom toto rozprávanie.
Keďsa natáčal pohreb mladej matky vzkríesenie mŕtvych a život budúceho
Hamrovej, ktorá sa hlboko vpísala veku»“ (KKC 1680).
svojou osobnou materinskou láskou do
Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo
podstatným prvkomkresťanskej vieryuž od
sŕdc divákov, stala sa táto príhoda:
Rekvizitári obstarali náhrobok a na jej začiatkov (porov. KKC 991). „Vzkríe
neho poslušný nápis: „ Tu odpočíva “... senie mŕtvychje istota kresťanov. Vierou vo
Scéna sa natočila, druhý deň bol zhon vzkriesenie sme kresťanmi“ (Tertulián).
Účelom spomienky na zosnulých po
so sťahovaním, a tak sa na náhrobok
zabudlo. Po ôsmich rokoch na Dušičky tieto dni je teda pripomenúť si, že tí, čo
prišiel náhodou kameraman tohto odišli, sa nestratili, neprestali jestvovať.
seriálu a na svoje velké prekvapenie Sú to naďalej naši rodičia, bratia, deti,
spozoroval, že hrob neexistujúcej matky priatelia. Príbuzenský, priateľský, ľudský
Hamrovej je udržiavaný, plný kvetov vzťah ostáva. A dokumentovať ho
a rozsvietených sviečok. Ľudia vedeli, že môžeme kvetmi či sviečkami - ale najmä
hrob je prázdny, ale túžba spomínať na modlitbou, ktorou prosíme Pána Boha,
osobu, ktorú si z televízneho seriálu aby sa zmiloval nad našimi zosnulými
a udelil im miesto vo svojej sláve podľa
obľúbili, bola silnejšia.
Je to zaujímavý príbeh a vhodný aj svojho milosrdenstva.
S modlitbami a obetami za zosnu
pre naše poučenie.
November je mesiacom, ktorý je lých sa stretávame už v Starom zákone.
charakteristický spomínaním na našich O šľachetnom Júdovi Machabejskom
zosnulých, v ktorom putujeme na miesta čítame, že urobil zbierku, „ktorá vyniesla
posledného odpočinku tých, ktorí nás dvetisíc drachiem striebra. Tieto poslal
predišli do večnosti, ktorí nám boli drahí, do Jeruzalem a, aby bola prinesená
ktorých sme mali radi, ale už nie sú medzi obeta za hriechy“ padlých vojakov (2
nami. Spomíname, o kolko sa zvýšil Mach 12,43). Sväté písmo o tomto jeho
počet hrobov na našom cintoríne. Ale čine hovorí: „Bol to veľmi krásny
nielen na tom našom. Starí, mladí. Ba aj a šľachetný skutok, lebo m yslel na
deti. Myseľ zalieta k tým, čo zomreli vzkríesenie. Veďkeby sa nebol nádejal,
náhle, pri nehodách, pri katastrofách. že padlí raz budú vzkriesení, bolo by
Aje nám smutno okolo srdca.
bývalo zbytočné a nerozumné modliť
sa za mŕtvych“ (2 Mach 12, 43-44).

Preto aj „Cirkev, ktorá ako matka
sviatostné nosila kresťana vo svojom
lone počas jeho pozemského putovania,
sprevádza ho aj na koncijeho cesty, aby
ho odovzdala «do Otcových rúk».
V Kristovi obetuje Otcovi dieťa jeho
m ilosti a v nádeji ukladá do zem e
semeno tela, ktoré vstane v sláve“(KKC
1683). Tiež „jestvuje spoločenstvo
a zjednotenie, leb o smrťou vôbec
nebudeme odlúčení jedni od druhých.
Veď všetci idem e tou istou cestou
a zaujmeme to isté m iesto a nikdy
nebudem e od seba odlúčení, lebo
budem e žiť pre K rista“, hovorí sv.
Simeon Solúnsky (porov. KKC 1690).
Náš život teda nie je ohraničený len
dátumom narodenia a smrti, rodným
a úmrtným listom. „Vita mutatur, non
tollitur - život sa neodníma, iba mení.“
Preto ak po tieto dni pôjdeme na
cintorín a navštívime hroby našich
príbuzných, priateľov a známych,
zastavme sa na chvíľku. Zapáľme
sviečky a pomodlime sa. „Modlitba

orodovania spočíva v prosbe za dru
hých. N epozná hranice a zahŕňa aj
nepriateľov“ (KKC 2647). Osobitnú
váhu má teda aj modlitba za zosnulých.
Je v súlade s Božím milosrdenstvom
(porov. KKC 2635). „Môže naveky

spasiť tých, ktorískrze neho prichádzajú
k Bohu“, hovorí sv. Pavol (Hebr 7, 25).
Obetujme tiež svätú liturgiu, „ktorá
obsahuje a vyjadruje všetky form y
modlitby“ (KKC 2643).
S v. liturgiou „Cirkev vyjadruje svoje
účinné spoločenstvo so zosnulým:
prináša Otcovi v Duchu Svätom obetu
K ristovej smrti a zmŕtvychvstania
a prosí ho, aby jeho dieťa bolo očistené
od svojich hriechov a ich následkov
a bolo pripustené k veľkonočnej plnosti
hostiny Kráľovstva“ (KKC 1689).
Správne prežitie tejto spomienky na
našich zosnulých je preto obohatením
nielen tých, čo nás predišli do večnosti,
ale aj nás žijúcich. Vedomie stretnutia
sa vo večnosti, vedomie spoločenstva
svätých, vedomie konečného Kristovho
víťazstva náš poteší a povzbudí.
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NEMECKÍ BISKUPI ŽIADAJÚ
UZÁKONENIE ANONYMNÉHO
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nutne zladiť ústavne zaručenú
och ranu d etí a starostlivosť
o matky. K tomu patrí dôkladné
poradenstvo pre matky pred naro
dením dieťaťa i po ňom. Všeo
becn é a časovo neobm edzené
povolenie anonymity by nezod
povedalo rodičovskej zodpoved
n osti ani ústave. Pre záväznú
ochranu dôvery napríklad stačí,
keď matka priloží zalepený list,
s ktorým sa dieťa v danom čase
môže oboznámiť. Biskupi okrem
toho pripomínajú, aby sa pritom
zákonom vylúčila aj možnosť
obchodu s deťmi.

KIPA/TK KBS
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Vaše otázky naše odpovede
V Ježišovi víťazstvo mám
Kto kolko odoberá?
6tec Andrij (Sščak)
Rok 2662 -Rok povolaní

Bavorskí katolícki biskupi žia
dajú čím skôr uzákoniť anonymné
pôrody: „Vzhľadom na 50 od
ložených detí ročne v tejto spol
kovej krajine niet pochybností
o tejto nutnosti,“ povedal pred
seda Biskupskej konferencie B a
vorska kardinál Friedrich Wetter
19. septembra po jesennom za
sadnutí biskupov vo Freisingu.
„Pritom zákonodarca musí zo 
hľadňovať, že právo dieťaťa na
život má prednosť pred tým, aby
poznalo svojich rodičov. Žiť bez
tohto poznania je vždy lepšie, ako
byť mŕtvym.“
M níchovský kardinál ďalej
vyhlásil, že zákon musí nevyh-
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KRESŤANIA V IRAKU
SA BOJA 0 SVOJE DETI
Chaldejský pomocný biskup
Bagdadu Jšlem on Varduni in 
formoval, že útok hroziaci Iraku
sťažuje život kresťanov v jeh o
krajine, pretože ostatné obyvateľ
stvo Iraku ich považuje za spria
telených s USA a Západom. Ho
vorí: „M áme veľké staro sti aj
o celý iracký národ. Ako miestna
cirkev sa snažíme robiť všetko pre
to, aby sme tejto agresii zabránili,
pretože by bola novou veľkou
humanitárnou tragédiou. V našej
sociáln ej práci vôbec n erozli
šujeme ľudí, pomáhame im ne
závisle od viery alebo etnickej
príslušnosti,“ povedal biskup pre
noviny Talianskej biskupskej kon
ferencie Avvenire a vyhlásil: „Čo
sa týka Saddáma Hussaina, ka
tolícka cirkev, najmä Chaldejský
patriarchát je v zmysle evanjelia
a vernosti učeniu Jána Pavla II.
proti všetkým vojnám a útokom.

Keď chcem e obhajovať ľudské
práva, pýtam sa vás, pred kým ich
máme obhajovať? Nebudú naše
deti prvými obeťami násilia? Naši
starí a chorí bez opatery - či nie
sú oni takí istí ako tí vaši? Čo sa
týka zbraní hromadného ničenia,
iracká vláda potvrdzuje, že žiad
ne nevlastní. Nevieme, či je to
pravda a nespadá do našej kom
petencie starať sa o to. Našou po
vinnosťou je pôsobiť v mene po
koja a rešpektovania práv všet
kých ľudí.“ Biskup Varduni končí
svoje slová výzvou: „Držme sa
pevne viery v Boha, ktorý nám
daruje pokoj, a prosme všetky
cirkvi sveta, aby sa spolu s nami
modlili, nech Pán osvieti vodcov
národov, aby sa zasadzovali za
spravodlivosť!“

Z/TKKBS

PÁPEŽ PROSÍ BOHA
0 ODPUSTENIE ZA ZLOČINY
11. SEPTEMBRA
Pápež Ján Pavol II. pri generálnej
audiencii v stredu 11. septembra pre
kvapil všetkých novou prosbou Boha
o odpustenie za všetkých, ktorí zorga
nizovali a uskutočnili teroristické útoky
11. septembra. Po bohoslužbách na
pamiatku obetí začal poľskú modlitbu
a prosil Boha o večný odpočinok pre
obete a o Božie milosrdenstvo a od
pustenie pre pôvodcov týchto strašných
teroristických útokov. Vatikánsky ko
rešpondent početných talianskych novín
Domenico del Rio komentoval v Rádiu
Vatikán toto pápežovo gesto, ktoré
rozhorúčilo niektoré hlavy, nasledovne:
„Pred 20 dňami urobil pápež niečo
veľkolepé! V Poľsku zveril svet Božiemu
milosrdenstvu. To nás vlastne malo
priviesť k zamysleniu, ale zostalo to
úplne nepovšimnuté. Božie milosrden
stvo patrí celému svetu a on mu svet
zveril! Náš Boh nepoužíva meč, ako sa
myslelo v staroveku, náš Boh nám ho
vorí, že máme milovať svojich nepriate

ľov. Väčší ne
priatelia ako tí
to snáď už ani
nemôžu exis
tovať, či áno?
Aj pre nich mu
síme prosiť
0 Božie milo
srdenstvo, pre
tože nikdy ne
vieme, čo v člo
veku prebieha, ľ
'í % . > '
ti
1 keď spácha p • t t v
s
n ajstrašn ejší
.Í
zločin. Myslím
si, že pápež sa obracia na všetkých
a chce, aby všetci pochopili, že vždy ešte
existuje Božie milosrdenstvo, aj tvárou
v tvár najhroznejšim zločinom, ktoré
ľudia na Zemi páchajú. Keď sa nad tým
dôkladnejšie zamyslíme, potom by sme
sa nemali rozčuľovať.“

Z/T K KBS

ZOMREL PRAVOSLÁVNY ERITREJSKÝ
PATRIARCHA VO VEKU 101 ROKOV
Vo veku 101 rokov zomrela hlava
pravoslávnej cirkvi Eritrey, p a 
triarcha Philippos v Asmare, hlav
nom meste tohto vychodoafrického
štátu. Patriarcha hral rozhodujúcu
úlohu v politickej a cirkevnej histórii
svojej krajiny. Význam m ŕtveho
patriarchu zdôraznili početní po
litici na čele s eritrejským p re
zidentom Izaiášom Afeverkim. Pa
triarcha, občianskym menom Tevolde Berhan, sa narodil v Asmare
a ako mladík vstúpil do kláštora
Debre Bizen v mestečku Nafasit. Už
v roku 1928 ho vtedajší koptský
pravoslávny patriarcha vysvätil na
biskupa. V nasledujúcich desať
ročiach slúžil Etiópskej pravoslávnej
cirkvi a v roku 1991 sa stal arci
biskupom Asmary. Po vojne medzi

Etiópiou a Eritreou dostala p ra
voslávna cirkev nového štátu samos
tatnosť. Philippos bol zvolený za
prvého patriarchu novej Eritrejskej
pravoslávnej cirkvi. Vzhľadom na
stanoviská vyjadrené vo verejnosti
bol patriarcha kľúčovou postavou
v b o ji o politickú a náboženskú
nezávislosť Eritrey. Krajina sa kon
com 19. storočia stala talianskou
kolóniou, po druhej svetovej vojne
bola začlenená do Etiópskeho ci
sárstva. Po etiópskej revolúcii v E ri
trey siln eli snahy o od trhn u tie.
Náboženským zložením je Eritrea
podobná mnohým iným krajinám
v Aľrike. Je tu 55% kresťanov a 45%
moslimov.

KP/TK KBS
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Budeme v spoločnom dome?
V
dňoch 3. až 7. októbra sa na Spoločnosti Ježišovej, páter Peter Hans
Verlehrade v Českej republike uskutoč Kolvenbach, SJ, ktorý patrí do zmie
nilo európske stretnutie jezuitov. Témou šanej teologickej komisie, ktorá vedie
konferencie bolo: „Úloha jezuitov vo rokovania na najvyššej úrovni medzi
vzťahoch katolíci - pravoslávni v Euró katolíckou a pravoslávnou cirkvou.
Slovenskú provinciu
Spoločnosti Ježišovej
na Velehrade zastupo
vali štyria jezuiti vý
chodného obradu: pátri
Ján Babjak, S J, Cyril
Vasiľ, SJ, Milan Lach,
SJ a bohoslovec Ján
Burda, SJ.
Stretnutie malo bo
hatý program. Predná
šajúci sa v prvej časti
vrátili do minulosti: Čo
urobili jezuiti na poli
unionizmu a ekumenizmu, prenasledovanie
pe - minulosť, prítomnosť a budúc v období komunizmu v krajinách stred
nosť.“ Miesto nebolo vybraté náhodne. nej a východnej Európy, alebo že
Sv. Cyril a Metod sú spolupatrónmi ekumenické rokovania sú zastavené
Európy a sú zjednocujúcim prvkom kvôli gréckokatolíkom, hlavne na Ukra
Východu a Západu. Od prvých desať jine. „Pohľad na prítomnosť“ - druhá
ročí minulého storočia sa na Velehrade časť stretnutia, osvetlili páter Cyril Vasiľ,
uskutočňovali unionistické kongresy, na S J, profesor na Pápežskom východnom
ktorých mal účasť aj náš blahoslavený inštitúte, prednáškou: „Jezuiti a vý
biskup-mučeník vladyka Pavol Peter chodní katolíci - problémy a perspek
Gojdič, OSBM. Poriadať tieto stretnutia tívy“ a páter Ján Babjak, SJ, riaditeľ
bolo jednou z hlavných úloh českých Centra Spirituality Východ - Západ M.
jezuitov pred druhou svetovou vojnou. Lacka, vedeckovýskumného pracoviska
Zodpovednými za priebeh boli páter Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Tom Michael, SJ, asistent pátra generála v Košiciach, prednáškou „Jezuiti
Spoločnosti Ježišovej
pre medzinárodný
dialóg z Ríma a česká
provincia Spoločnosti
Ježišovej v osobe pát
ra Richarda Čemusa,
SJ. Účastníkov bolo
štyridsať od Libanonu
až po Írsko, ktorí sa
zaoberajú ekumenizmom, vzťahmi s pra
voslávnymi alebo pra
cujú s gréckokatolíkmi
či už ako profesori na
univerzitách alebo
v pastorácii. O dôle
žitosti stretnutia sved
čí aj skutočnosť, že sa
ho zúčastnil aj Ge
nerálny predstavený
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a gréckokatolíci na Slovensku“, kde
okrem iného boli jezuiti oboznámení aj
s činnosťou vyššie spomenutého Cent
ra. Tretia časť stretnutia „Hľadanie
budúcnosti“, patrila predstaveniu Pá
pežského východného inštitútu a Pápež
ského ruského kolégia v Ríme, kde
študujú a bývajú aj mnohí naši budúci
kňazi. Na návšteve v Centre Aletti
Velehrad - Roma v Olomouci sme si
vypočuli prednášky pátrov Pavla Ambrosa, SJ, Marka Rupnika, SJ a Tomáša
Špidlíka, SJ, ktorí načrtli ako asi by sme
mali ísť dopredu. Páter Špidlík všetkých
prítomných jezuitov vyzval k poznáva
niu a prežívaniu duchovného bohatstva
východných kresťanov, čo napomôže
približovaniu sa Východu a Západu.
Počas konferencie nechýbalo ani
stretnutie s ľuďmi. Nás len môže tešiť, že
organizátori si vybrali práve našu grécko
katolícku farnosť Povýšenia čestného
a životodarného Kríža v Bratislave.
V sobotu večer 5. októbra o 17. hod. bola
svätá božská liturgia, ktorú celebroval
bratislavský farár o. Stanislav Dihenščik
s deviatimi koncelebrantmi. Svojím
nádherným a uchvacujúcim spevom ju
doprevádzal chrámový zbor Chryzostomos pod vedením doc. Martina Škovieru. Po liturgii nasledovala velká
večiereň. Na záver v budove biskupského
vikariátu sa stretli naši veriaci s jezuitmi
v neformálnom rozhovore. Iste všetkých
potešila osobná prítomnosť pátra Tomáša
Špidlíka, SJ, ktorého
mnohí poznajú z vysie
lania vatikánskeho roz
hlasu a ktorý aj kon
celebroval sv. liturgiu.
Mnohí jezuiti zo Zá
padu nám däkovali za
pekný zážitok s byzant
skou tradíciou v bra
tislavskej farnosti, čo iste
pozmenilo ich pohľad
na nás.
Na záver stretnutia na
Velehrade sa zostavilo
vyhlásenie z konferencie
pre rehoľu Spoločnosti
Ježišovej. O dva roky by
sme sa mali stretnúť opäť
a to v Rumunsku.

Milan Lach, SJ

i

Celoslovenský
liturgický deň
v Prešove

Otcovia biskupi: Mons. Milan Chautur,
Mons. Ján Hirka a Mons. Alojz Tkáč

Riadne zasadanie Liturgickej komisie
Konferencie biskupov Slovenska sa uskutočnilo v Gréckokatolíckom kňazskom
seminári biskupa-mučeníka Pavla Petra
GojdičavPrešove v utorok 24. septembra
2002 o 18. hod. V stredu 25. septembra
sa uskutočnil celoslovenský liturgický
deň, ktorýzačal svätou božskou liturgiou
Jána Zlatoústeho v gréckokatolíckej
Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným celebrantom bol J. E.
ThDr. h. c. Mons. Ján Hirka, prešovský
sídelný biskup, koncelebrantmi Mons.
Milan Chautur, CSsR, košický apoš-

tolský exarcha, Mons. Alojz
Tkáč, arcibiskup - metropolita,
košickej arcidiecézy a J. E.
Mons. ThDr. Štefan Vrablec,
pomocný biskup bratislavsko trnavskej arcidiecézy. Otec bis
kup Ján Hirka sa vo svojej homílii zameral na problém sla-

bej viery
a vlažnosti
m n o h ých
kresťanov
v dnešnom
svete. Problém spočíva
podľa neho
v tom, že
dnes nechcú ľudia
p rin á š a ť
obete, čosi
si odpustiť,
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zanechať, tak ako to chce Kristus, aj ked
Ježiš hovorí o tom, že odmena bude
mnohonásobná a potom bude večný ži
vot. Ľudia mnohokrát viac dôverujú
reklamám, ktoré sľubujú bohatstvo,
úspech a imidž, aj ked to všetko bude mať
len krátke trvanie. Liturgický deň pokra
čoval o 11. hodine prednáškou na té-
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Predstavitelia kňazského seminára
a prešovsklého dekanátu:
o. M. Pulščák, o. M. Onderko,
o. M. Iľko a o. D. Šarišský

Okresní dekani: o. A. Bocko, o. M. Kučera, o. P Šturák,
predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi a o. J. Maxim, spirituál GKS v Prešove

mu „Ľudové pobožnosti“, ktorú v kňazs
kom seminári v Prešove predniesol
predseda liturgickej komisie KBS Mons.
Štefan Vrablec. Po nej nasledovala dis
kusia. Po obede o 14. hodine bola na pro
grame modlitba dňa, ktorú sa pomodlil
J. E. Mons. Alojz Tkáč. Po tejto modlitbe
sa celoslovenský liturgický deň, na kto
rom sa zúčastnilo mnoho kňazov obi
dvoch katolíckych obradov, ukončil. Li
turgiu svojím spevom doprevádzal
bohoslovecký Zbor svätého Romana
Sladkopevca z Gréckokatolíckeho semi
nára biskupa-mučeníka Pavla Petra Goj
diča v Prešove.
„

Marek Storoska
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KOŠICE - Kaplnka Ochrany Pre
svätej Bohorodičky, ktorej je i zasvätená,
sa nachádza v Košiciach - nad Jazerom.
Veriaci odpustovú slávnosť začali vo
štvrtok, kedy začala duchovná obnova.
Slovo Božie kázal o. ThLic Marko
Rozkoš, protopresbyter. V piatok sa
zapojil o. ICLic. Jozef Miňo, farár
farnosti Zdoba. V sobotu po svätej
liturgii staroslovienskej sa konala beseda
so súdnym vikárom nášho exarchátu
o. ICLic. Františkom Čitbajom na tému:
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy.
V nedeľu sa zapojila mládež svojím
Písmom. Slávnostná sv. liturgia s myrovaním sa konala za účasti Katedrálneho
zboru sv. Cyrila a Metoda pod vedením
dirigentky Lucie Lovášovej, ktorý obo
hatil túto slávnostnú chvíľu. Slávnostným
kazateľom bol o. ICLic. Vladimír Tomko,
protosynkel. Spoluslúžili o. Vojtech
Homyak, o. Róbert Jáger a o. Mašlej.
Pred slávnostnou liturgiou bol posvätený
Evanjeliár a ikony, ktoré napísal boho
slovec Tomáš.
O. Vladimír Tomko vo svojej kázni zdô
raznil sviatok Ochrany Presvätej Bohoro
dičky, našej nebeskej Matky. Ona je pre
nás ochranou pred hriechom a večným
zatratením. Je Matkou nás všetkých,
každého privinie pod svoj ochranný plášť.
Čaká nás, že prídeme k nej so svojimi
prosbami, ale záleží len nás.

Máría Tomášova
SEČOVSKÁ POLIANKA, PIENAP Naša gréckokatolícka farnosť Sečovská
Polianka so svojím duchovným otcom,
usporiadala pre deti a mládež jednodňový
poznávací výlet. Konal sa v stredu 21.
augusta 2002. Výlet sme začali modlitbou
k Nebeskému Otcovi. V modlitbe sme tiež
prosili Presvätú Bohorodičku, svätých
anjelov i blahoslavených - biskupamučenika P.P. Gojdiča a rehoľného kňaza
mučeníka M.D. Trčku o ochranu a zdarný
priebeh cesty.
Prvá zastávka bola na Ľubovnian
skom hrade, kde sme sa oboznámili
s históriou tohoto hradu. Dole pod
hradom sme navštívili Skanzen lúdovej
architektúry. V tomto skanzene sme
hneď na začiatku vstúpili do grécko
katolíckeho chrámu, ktorý je zasvätený
svätému archanjelovi Michalovi. Tento
starobylý drevený chrám bol po častiach
prevezený z farnosti Matysová a znovu
postavený v tunajšom skanzene. Pani
sprievodkyňa nám vysvetlila zvláštnosti
gréckokatolíckeho chrámu i obradu

OOO
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Start Klokočov,
cieľ Ĺutina

V
mesiaci júl sme sa my..., prepáčte,kúpaliskách nás výborne osviežila.
to slovko „my“ znamená mládež Posledný večer výletu nám spríjemnila
z farnosti Klokočov, presnejšie z fi svojím pohostením a koncertom mlá
liálky Kaluža. Takže znovu, v mesiaci dežnícka skupina „Kvapka v mori“ so
jú l sme sa vybrali na duchovno- svojím duchovným otcom Petrom
rekondičný výlet s naším duchovným Milenkým z Lutiny.
Z Lutiny sme odchádzali bohatší
otcom Slavom Geregom. Už názov
článku prezrádza smer našej cesty. o nové známosti, priateľstvá a zážitky,
Ubytovaní sme boli v Jakovanoch na ktoré budeme ešte dlho spomínať.
A znova bola pred nami dlhá cesta, no
v materskej škole.
Počas štvordňového pobytu naše tentokrát „štart Lutina, cieľ Klokočov.“
kroky každý deň smerovali do Ľutiny.
mládež z Kaluže
Slávenie súkromných svätých liturgií
v nádhernej bazilike malo čarovnú
atm osféru. M odlitbam i a spevom
P o s v ia c k a
„niekedy aj falošným“ sme svoje srdia
zverovali pod ochranu Matky Božej
v S ta re j Ľub o vn i
Lutinskej. Jedným z najkrajších zážit
kov bola modlitba sv. ruženca vo
Poviacka nového rehoľného domu
večerných hodinách na mariánskej
Kongegácie sestier Služobníc Ne
hore. V ten večer bola okolitá príroda
poškvrnenej Panny Márie sa usku
náš chrám, zastrešený krásnou oblo
točnila v Starej Ľubovni 12. sptembra
hou posiatou miliónmi hviezd. Nasle
2002. Slávnosť sa začala o 10.00 sv.
dujúci deň cestou k prameňu sme sa
liturgiou, ktorú slávil generálny vikár
modlili krížovú cestu. Horúce slnko
prešovského biskupstva Mons. Ján
a výstup na horu nás unavili. Sadli
Gajdoš. Tento nový dom bude slúžiť
sme si do trávy a o. Slavo nám vyroz
na
bývanie viacerým sestrám, čo
prával históriu tohto pútnického
nebolo
možné v minulosti, kvôli
miesta. No náš výlet nebol naplnený
stiesneným
podmienkam a tým po
len duchovnými akciami. Vo voľnom
slúži
aj
lepšej
práci a apoštolátu sestier
čase nechýbal futbal, volejbal a večer
Služobníc
v
tomto
meste.
diskotéka. Slniečko pripekalo a ne
ISPB
ďaleká studená voda v sabinovských

0
t/)

o
>

E >8
c

0 CD
00

••o
> o
to c
V dňoch 5. až 13. októbra 2002 sa
vo farskom chráme sedem rokov exis
tujúcej Gréckokatolíckej farnosti Pový
šenia sv. Kríža na prešovskom sídlisku
Sekčov uskutočnili sv. misie. Na pozva
nie jej správcu - dekana o. Vasila
Kormaníka, ich viedli otcovia redemptoristi o. Mikuláš Tressa, C SsR ao. Mi
roslav Medviď, C SsR , z kláštora
v Stropkove, ktorí so sebou priniesli aj
mošči blahoslaveného mučeníka Meto
da Dominika Trčku, C SsR
V deň otvorenia sv. misií sa sláv
nostnej sv. liturgie, na ktorej spieval
Zbor sv. Romana Sladkopevca z pre
šovského gréckokatolíckeho seminára,
zúčastnil i primátor mesta Prešov
Ing. Juraj Kopčák s manželkou, ktorý sa
prítomným prihovoril.
Dojímavým zážitkom pre účastníkov
misií bola pondelňajšia večerná krížová
cesta ulicami sídliska Sekčov a Solivaru,
spojená so sviečkovou procesiou a nese
ním masívneho štvormetrového misij
ného kríža, ktorý na jednotlivých úse
koch niesli muži, ženy, mládež a prí
tomní kňazi.
Na misijných stretnutiach, ktoré
počas celého týždňa trvali do neskorých
»ečemých hodín sa okrem sekčovských
farníkov vystriedalo i mnoho veriacich
z gréckokatolíckej farnosti Prešov mesto a Ľubotice a taktiež mnoho
rímskokatolíkov.

Sv. liturgie, misijné kázne, zaujímavé
prednášky na rôzne témy, krížová cesta,
molebeny, obnova manželských a krst
ných sľubov a najmä generálne spovede
zanechali hlbokú duchovnú stopu vo
veriacich farnosti.
Misie vyvrcholili v nedelú 13. októbra
sv. liturgiou koncelebrovanou šiestimi
kňazmi, za účasti veľkého množstva
veriacich, po ktorej bol pred chrámom
posvätený a nainštalovaný trojramenný
gréckokatolícky kríž, ako pamiatka na
tieto prvé farské misie z roku 2002.

Peter Krajňák,ml.

Začiatok
akademického roka
na GKBF
Pri príležitosti začiatku akade
mického roka na Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulte 1. októbra 2002
o 10.00 hod. v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Prešove celebroval
sv. liturgiu prešovský sídelný biskup
a Veľký kancelár bohosloveckej fakulty
Mons. Ján Hirka spolu s mnohými
kňazmi obidvoch katolíckych obradov.
Na slávnosti sa zúčastnili predstavení
Gréckokatolíckej fakulty, primátor
mesta Prešov Juraj Kopčák, mnohí
hostia a študenti tejto fakulty.

a tiež nás oboznámila so všetkými
pamätihodnosťami, ktoré sme si po
stupne v skanzene prezreli. Za krásny
a zaujímavý výklad sme pani sprie
vodkyni zaspievali „Mnoholitstvije“.
Najviac očakávanou časťou nášho
výletu bola návšteva Pieninského národ
ného parku, ale hlavne splav po rieke
Dunajec na pltiach. Bol to vari najkrajší
zážitok pre zúčastnených. Pri vyše jeden
a pol hodinovej plavbe sme mohli z pltí
obdivovať krásy prírody, za ktoré môžeme
vďačiť nášmu Nebeskému Otcovi.
Keďže sme počas plavby dosť vy
hladli, záver sme zavŕšili opekaním sla
niny a iných dobrôt. Tí, ktorí ešte neboli
unavení, si mohli zahrať futbal, alebo
ináč zašportovať v krásnej prírode. V zá
vere cesty sme sa poďakovali tým, kto
rých 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
VEĽATY ,LITMANOVÁ, ČIRČ Veriaci farnosti vo Veľatoch sa so svojím
farárom Andrejom Slodičkom rozhodli
ísť tohto roku druhýkrát na púť do
Litmanovej. Púť sa uskutočnila v sobotu
5.októbra 2002.
Na ceste do Litmanovej sa pútnici
pomodlili tri ružence a Akatist k presvätej
Bohorodičke. Svätú liturgiu v Litmanovej
celebroval miestny farár o. Daniel
Galajda. Koncelebrantom bol otec
Andrej. Pri výstupe na horu Zvir sa
pútnici modlili pobožnosť Krížovej cesty.
Na hore Zvir zneli z úst prítomných slová
Molebenu k presvätej Bohorodičke.
Ďalšou etapou púte bolo pútnické
miesto Čirč. O histórii obce a o odpus
tovom mieste informoval prítomných
o. Greško. Potom pútnici v doprovode
otca Greška vystúpili na svätú Marián
sku horu. V kaplnke Zosnutia presvätej
Bohorodičky sa spoločne pomodlili.
Následne vystúpili k prameňu miestu, kde sa podľa tradície stali mi
moriadne udalosti. Na spiatočnej ceste
veriaci navštívili chrám Pokrova pre
svätej Bohorodičky v obci Čirč.

-jm-
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VELATY - Dňa 28. septembra 2002
bola vo Veľatoch milá slávnosť. Farnosť
navštívil o. Jozef Selín, správca farnosti
v obci Gospodinci, nachádzajúcej sa
v srbskej Vojvodine. Spolu s miestnym
správcom o. Andrejom Slodičkom
celebroval sv. liturgiu. V úvode homílie
o. Jozef informoval veriacich o nábožen
skom živote Slovákov žijúcich v štátoch
bývalej Juhoslávie. Potom sa venoval
téme lásky na základe prečítanej kapitoly
z Evanjelia. S poľutovaním rozprával
o nedostatku lásky v bývalej Juhoslávii
medzi príslušníkmi jednotlivých etnic
kých skupín, ale aj medzi kresťanmi.
Po sv. liturgii o. Jozef zotrval v rozho
vore s veriacimi. Odpovedal na viaceré
otázky. Od otca Jozefa sa veriaci
dozvedeli, že dnes žije v štátoch bývalej
Juhoslávie 20-25 tisíc gréckokatolíkov.
Slováci vo Vojvodine rozprávajú jazy
kom veľmi blízkym východoslovenským
nárečiam. V tomto jazyku pre nich
vysiela rozhlas i televízia.
Otec Jozef, ktorý pochádza z Humenného, dobre pozná zemplínske náre
čie. Po príchode do Vojvodiny nemal
preto jazykové problémy.
Želajme o. Jozefovi i ďalším kňazom
zo Slovenska pôsobiacim v Juhoslávii
veľa zdravia a trpezlivosti pri ich bohu
milej činnosti.

Posviacka nového
ikonostasu v Malých
Ozorovciach

-jmAutorom konštrukcie ikonostasu je
Dňa 11. augusta 2002 veriaci z Ma
BRATISLAVA - Slávnostnou svätou lých Ozoroviec zažili milú slávnosť, keď pán Štefan Ščerba z Čeľoviec a autorom
omšou, ktorú v piatok 11. októbra t. r. počas odpustovej slávnosti na sviatok ikon je pán Milan Lajčiak z Michaloviec.
v Dóme sv. Martina v Bratislave celeb Premenenia Pána, preosvietený vladyka Aj im ďakujeme za vynikajúcu prácu.
Popoludní sa uskutočnilo futbalové
roval apoštolský nuncius v SR Mons. Milan Chautur posvätil nový ikonostas.
Tento ikonostas do nášho chrámu stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj
Henryk J. Nowacki, spolu s bratislavsko-tmavskými pomocnými biskupmi daroval John Fedor, rodák z Malých vladyka Milan.
Na záver náš farár o. Štefan Ančočik
Mons. Dominikom Tóthom a Mons. Ozoroviec, momentálne žijúci v Chicapoďakoval
všetkým, ktorí sa postarali
Vladimírom Filom a ďalšími kňazmi, sa gu v USA. Ďakujeme mu za jeho štedrý
o
dôstojný
priebeh
celej slávnosti.
začalo sympózium Týždeň koncilu na dar a prajeme mu veľa Božích milostí
veriaci
z
Malých Ozoroviec
a
ochranu
Presvätej
Bohorodičky.
Slovensku. Pri príležitosti 40. výročia
otvorenia Druhého vatikánskeho kon
cilu ho organizovala Rímskokatolícka
cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
(RKCMBF UK) a revue pre teológiu
je adresa novej stránky Gréckokatolíckeho
a duchovný život Duchovný pastier.
biskupstva Prešov.
Historickými okolnosťami vzniku
Čo na nej nájdete?
jednotlivých koncilov v dejinách Cirkvi
sa vo svojej homílii zaoberal biskup
Informácie z histórie i súčasnosti biskupstva Dominik Tóth. Zároveň zhodnotil či
kontakty - avízo o pripravených akciách nnosť a dielo Druhého vatikánskeho
aktuálne spravodajstvo i archív správ - diskusné
koncilu. Ako ďalej uviedol, po 40. rokoch
fórum - čitáreň - duchovná poézia - a mnoho
od jeho otvorenia môžeme konštatovať,
iných zaujímavých informácií a odkazov.
že koncil bol prínosom pre celú Cirkev.
www.grkatpo.sk •stránka pre každého
V aule RKCMBF UK sympózium
slávnostne otvoril dekan RKCMBF UK
gréckokatolíka!

www.grkatpo.sk
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Relikvidr blahoslaveného
o. Metoda Dominika Trčku
v Stropkovskom dekanáte
ristom si mohli veriaci vo
vlastných farnostiach
uvedomiť dosah beatifikácie v gréckokatolíckej
cirkvi a veľkosť daru, kto
rý dostali od Boha v po
dobe tohto mučeníka.
Ohlasy veriacich a správ
cov farnosti sú kladné,
v oboch prípadoch sa
o tejto duchovnej obnove
Ostatkyblahoslaveného o. M. D. Trčku vo farnosti Korunková hgyorí a|<0 0 výnimočnej
28. augustom 2002 sa začala v Stropkovskomdekanáte duchovná obnova pri
príležitosti putovania Relikviára s ostat
kami blahoslaveného o. Metoda Do
minika Trčku po farnostiach tohto
dekanátu. Vďaka otcom redempto-

vzpruhe v duchovnom živote. Duchovná obnova vyvrcholí v Stropkove
dňa 3. novembra 2002.

-ad-

Cesta za nádejou
Stalo sa už tradíciou, že každoročne
cestujú veriaci z košickej farnosti Nad
jazerom spolu s ďalšími do Maďarska
na pútnické miesto Mária Pócs, aby tu
pri zázračnom slziacom obraze Matky
Božej načerpali nádej. Tak to bolo i túto
prvú sobotu mesiaca október.
Myšlienka, ktorú pred piatimi rokmi
začal realizovať o. dekan Vojtech Hornyak, našla odozvu a pridali sa k nej aj
ďalší duchovní otcovia, najmä tí, ktorí
pochádzajú z farnosti Nad jazerom
v Košiciach. Tohto roku to bol o. Pavol
Barzdák z farnosti Poruba pod Vihor
latom, o. Marek Jeník - farnosť Lastovce. Prišiel i o. Marek Maďar z Jovse
a o. Marek Kovaľ z Velkej Tŕne - všetci
spolu so svojimi veriacimi.
Medzi kňazmi bola zastúpená aj
staršia generácia a to o. Michal Maslej.
Na druhom konci vekovej stupnice bol
bohoslovec, ktorý sa ešte len pripravuje
na svoje kňazské pôsobenie.
Obraz kňazov stojacich pri prestole
nevdojak vyvolal myšlienku, že každý
duchovný otec potrebuje pomoc Matky
Božej, či stojí ešte len na začiatku, alebo

už je v druhej polovici svojho života. Bez
jej pomoci, nemôže byť skutočným
duchovným otcom farnosti.
Farské spoločenstvá budú prinášať
úžitok len vtedy, ak budú spolupracovať
na diele Božom spolu so svojimi du
chovými vodcami. To si možno mnohí
z účastníkov púte uvedomili - žiť spo
ločne našu vieru!
Slávnostná bohoslužba sa niesla
v radostnom duchu za všetky dary.
V kázni o. Róbert Jáger - kaplán farnosti
Nad jazerom zdôraznil, že Matka Božia
ukazuje kresťanom smer, cestu - ukazuje
na Krista.
O. Pavol Bardzák sa prihovoril po sv.
liturgii veriacim, inšpiroval ich myšlien
kami k intenzívnejšiemu duchovnému
životu. Akatist k Matke Božej je jedineč
ným, nádherným prejavom lásky, úcty
a vďaky kresťanov východného obradu.
Všetci pútnici spievali celým srdcom,
s vďakou a nádejou. Kiež znie radostné
Aleluja, aleluja, aleluja na česť a slávu
Matky Božej v živote veriaceho človeka.

-ária-

Viliam Judák. Potom nasledoval blok
prednášok zameraných na podstatu
a uzávery Druhého vatikánskeho koncilu.
Jednotlivé prednáškové bloky sympózia
pokračovali počas celého týždňa v kňaz
ských seminároch v Nitre, Badíne, Spiš
skej kapitule, Prešove a Košiciach.
Sympózium sa slávnostne ukončilo
svätou omšou v seminárnom kostole sv.
Antona Paduánskeho v Košiciach, ktorú
v piatok 18. októbra 2002 o 12. hodine
celebroval košický arcibiskup Mons.
Alojz Tkáč.
Koncil (cirkevný snem) je zhromaž
denie hodnostárov Katolíckej cirkvi
zvolávané na riešenie závažných viero
učných, správnych a cirkevných zákono
darných záležitostí. V histórii Katolíckej
cirkvi prvý koncil - (Nicejský) zvolal roku
325 do Nicei (Malá Ázia) a predsedal mu
cisár Konštantín I. Veľký (asi 280-337),
aj keď sám nebol ešte kresťanom. Koncil
odsúdil herézu Ariánov a prijal v prvej
redakcii symbol viery (vyznanie viery)
záväzný pre všetkých kresťanov. Arianizmus)e kristologické učenie Aria, ktorý
nepriznával Kristovi rovnocennosť
s Bohom. Arius vystúpil v teologických
diskusiách s názorom, že pred stvorením
sveta stvoril Boh Otec Krista ako pros
tredníka medzi sebou a tvorstvom a že
teda obaja nie sú rovnakej podstaty
Druhý vatikánsky koncil v rokoch
1962-1965 zvolal pápež JánXXlU.. ktorý
ako 261. pápež bol hlavou Katolíckej
cirkvi v rokoch 1958-1963. Cieľom
koncilu bolo zmodernizovať Katolícku
cirkev vo všetkých oblastiach jej pôsobe
nia, napríklad zavedením liturgie v ná
rodných jazykoch, v priblížení sa Cirkvi
problémom súčasného sveta, ako aj zin
tenzívnenie ekumenického úsilia a dialó
gu s nekatolíckymi smermi a s ateistami.
V encyklike Pacem in terris (1963) sa
Ján XXIII. vyslovil za podporu OSN
a za úplné odzbrojenie, žiadal uznáva
nie ľudských práv a povinností ako
základnej požiadavky pre svetový mier.
Po smrti pápeža Jána XXIII. koncil
viedol a na záver potvrdil všetky konci
lové dokumenty jeho nástupca, pápež
Pavol VI.. Tento v poradí 262. pápež bol
hlavou Katolíckej cirkvi v rokoch 1963
- 1978. Počas svojho pontifikátu začal
aplikovať rozhodnutia koncilu do praxe.
Koncil sa stal v živote Katolíckej cirkvi
medzníkom velkého významu. Od roku
325 do roku 1965 sa konalo 21 ekume
nických (všeobecných) koncilov.
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Tento ľud ma cti
perami, ale jeho srdce
je ďaleko odo mňa.
HO VO RIA K NÁM PROROCI
Izrael ku ktorému bol Amos v 8. sto
ročí pred Kristom poslaný, sa navonok
zdal zdravým spoločenstvom. Ale to
bolo naozaj iba zdanie. V skutočnosti
jeho prekvitajúci život vnútorne rozkla
dala smrteľná rakovina hriechu. Amos
prišiel, aby to odhalil. Smelými rečami
nelútostne pranieroval zločiny spoloč

nosti. V tomto národe chýbala spravod
livosť, milosrdenstvo a láska! Všetko
bolo podriadené hromadeniu peňazí.
Kto mal v týchto pretekoch lepší štart,
ostrejšie lakte, bol stále bohatší. Vôbec
sa nestaral, že to dosiahol krivdami voči
chudobným. Nepísaným zákonom sa
stalo násilie a moc. Súdy prestali byť

miestom spravodlivosti, a vyhrával ten,
kto viac zaplatil.
Najtragickejšie ale bolo, že táto
nespravodlivosť (podrobnejšie sme o nej
hovorili minule) sa v očiach národa
stala čímsi normálnym. V tomto smere
nikto nepociťoval nejaké výčitky svedo
mia. A všetci boli presvedčení, že Boh
musí byť spokojný so svojím ľudom. Ved
či blahobyt a súčasne vnútorný i vonkaj
ší pokoj nie je najlepším potvrdením
jeho požehnania a priazne?! V pocite,
že všetko je v najlepšom poriadku, naj
viac utvrdzovala Izraelitov ich vlastná
nábožnosť. V tom čase by nikto nemo
hol povedať, že Izrael ako celok, nie je
nábožný. V predpísané dni boli svätyne
plné. Ich múry sa otriasali od mohut
ného spevu. Oltáre boli bez prestania
poliate krvou obetovaných zvierat. Tri
razy do roka, na sviatky prikázané Záko
nom prúdili zo všetkých strán do svätýň:
Betel, Galgala, Dan, prúdy zbožných
pútnikov. Aký dôvod na znepokojenie by
mal mať Boh? Jeho ľud si plnil všetky
„náboženské povinnosti“.
A predsa...

Nemilá Ámossvé slová______________
V jeden veľký sviatok, kedbola národná
svätyňa Betel naplnená pútnikmi až do
prasknutia, vyslovil Amos slovo, po
ktorom všetci stuhli.
Prv než sa ním budeme zaoberať,
všimnime si vysvetlenie biblistov, za
akých okolností ho vyslovil.
V rámci izraelských púti bol moment,
keď jeden z kňazov alebo oficiálnych
prorokov svätyne dal v Božom mene
krátku katechézu, ktorá bola liturgickou
odpoveďou na vnútornú otázku pútni
kov: Je Boh spokojný s tým, že som pri
šiel a s tým, čo tu robím? Môžeme si
domyslieť, že tieto homílie boli plné
chvály na štedrosť a obetavosť pútnikov.
Plné uistenia, že Božie zaľúbenie na nich
spočíva. Pravdepodobne v takejto chvíli
musel určeného kňaza predbehnúť
Amos. V prvej osobe, ako keď priamo
hovorí Boh, prekvapenému ľudu pove
dal: „Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky

a nevoňajú mi vaše zhromaždenia. Keď
mi prinášate celopalya svoje pokrmové
obety nemám v nich záľubu a na tučné
pokojné obety sa nepozriem. Odstráň
odo mňa hluk svojich piesní, nechcem
počuť ani zvuk tvojich hárf. Radšej nech
Prorok. Kniha 12 prorokov: malý prorok
Amos (iniciála Biblie z diecézy Nimes,
Národná knižnica, Paríž).

12 »november/2002 - slovo

prúdi právo ako voda a spravodlivosť
ako stálypotok“ (5, 21-24).
Náboženský kult Izraela sa Bohu
sprotivil! Nie preto, že by bol preň azda
sám v sebe niečím odporným. Izrael
konal len to, čo mu Boh nariadil. Ani
preto, že by pri ňom nezachovali
predpisy alebo formu. Dôvodom
odmietnutia liturgie Izraela bolo, že sa
stala mŕtvou a odtrhnutou od života:

„Radšej nech prúdi právo ako voda
a spravodlivosťako stálypotokl “ Litur
gickázbožnosť neprinášala ovocie spra
vodlivosti a láskyv medziľudských vzťa
hoch. A ak ona nevovádza práve do
tohto, nieje viac výrazom úcty k Bohu,
ale stáva sa výsmechom z Boha. Kult
sa zmení na hriech a rúhanie! Možno
si to nevieme vtesnať do hlavy, ale toto
prirovnanie: kult = hriech, pri inej
príležitosti, ako ďalej uvidíme, Amos
výslovne použil.

Prorolcznovu oznamuje výroky Pána
Udialo sa to znova v Beteli. Zo všet
kýchstrán prišli veľké zástupy pútnikov.
Každý z nich poznal program pobytu
Jednotlivé etapy obety podľa žaltára Ľudovíta Svätého (Národná knižnica. Paríž): vľavo
vo svätyni. Ráno pri východe slnka sa zabitie baránka, uprostred kropenie svätyne krvou a vpravo jedlo, pri ktorom sú podávané
každý zúčastnil spoločnej obety, určité kúsky kňazom a niekedy tiež (ako tuto) usporiadateľom obety.
hebrejsky zebah. ktorá dávala záruku
účasti človeka na Božom živote. Po nej
Vstúpte do svätyne a prijmite život, Dnešný človek a Ámosové proroctvá
bolo možné najesť sa, ale iba z posvät a tento hovorí: „Podie do Betelu a hrešte. “ Dnešné Božie slovo nič nestratilo zo
ného mäsa. Na tretí deň, zasa v rámci
Ako to, že hovorí vaše obety, vaše svojho významu a aktuálnosti. Prijmime
nádherných obradov, odovzdal každý desiatky? Ved doteraz sme vedeli, že to ho hlboko do srdca aj my! Prijmime ho
z pútnikov desiatky, ktoré priniesol. sú Božie dary!
ako pravdivé zrkadlo našej poľskej
V ďalšie dni potom mohli veriaci pri
A nakoniec tá cynická irónia: „Keď (slovenskej! - pozn. prekl.) nábožnosti,
nášaťtzv. obety chvál a dary, ktoré neboli sa vám to tak páči, synovia Izraela“. vo svete tak vychvaľovanej. Je to veľký
predpísané, ale ponechané na dobro Oficiálna formula predsa hovorila: Boží dar a my sme povinní nedať si ju
voľnosť a osobnú zbožnosť každého. Tu „Lebo to sa Bohu páči.“
vziať. Na jej zachovanie a potvrdenie jej
bol priestor na sebarealizáciu, aby sa
Čo to malo znamenať? Vari sa Amos slávy sme však povinní neľútostne ju
každýukázal pred ostatnými. Pri vstupe dopustil rúhania? Nie! V tej chvíli sú to skonfrontovať s dnešným tvrdým Amo
do svätyne vítal pútnikov kňaz. Toto naozaj výroky Pána, Jahveho, Boha sovým slovom. Aby náš kult voči Bohu
privítanie, nazývané tora, robilo sa viac- Izraela! Takúto hodnotu mal kult nejestvoval v našom živote súčasne
menej týmito slovami: „Vstúpte do svä Izraelitov v jeho očiach. Bola to nábož v zhode s kultom peňazí, slávy a usta
tyne a prijmite život od Boha. Vyplňte nosť, ktorá nemala žiaden vplyv na ich vičným hľadaním časných výhod z ne
nábožné povinnosti zákona (tu nasle život. Nepotvrdzovala Božiu moc nad ho. Aby v našom srdci nejestvoval
dovalo ich podrobné vymenovanie), životom a srdcom človeka. Prestala byť súčasne nedostatok milosrdenstva
lebo to sa Bohu páči. Za to si zaistite výrazom poslušnosti Božej vôli. Vytvo a porozumenia pre slabých, najmä
jeho požehnanie.“
rila sa obrovská priepasť medzi ich hriešnikov a neodpustenie. Jedným
Toho dňa však pri vstupe do svätyne životom a náboženstvom. Tieto dve slovom s postojmi, ktoré nemajú nič
nestál žiaden kňaz, ale prorok Amos, oblasti nemali žiaden styčný bod.
spoločné s evanjeliom! Lebo vtedy je to
ktorý ľudí „vítal“: „«Poďte do Betelu
V takom prípade sa potom nábožen nábožnosť falošná!
a hrešte, do Galgaly a hrešte viac, stvo ľahko stane výhodným alibi a dáva
„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky
prinášajte ráno vaše obety a každé tri pocit istoty. Nasadzuje človekovi ružové a nevoňajú mi vaše zhromaždenia.
dni vaše desiatky! Páľte z kvasu ďakovnú okuliare a dáva mu falošný pocit bezúho Odstráň odo mňa hluk svojich piesní,
obetu, volajte, oznamujte dobrovoľné nnosti pred Bohom a spokojnosť so sebou nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf.
obety, keď sa vám to tak páči, synovia samým! A vtedy centrom kultu prestáva R adšej nech prúdi právo ako voda
Izraela» - hovorí Pán, Jahve“ (4, 4-5).
byť Boh, a stáva sa ním človek. Už v ňom a spravodlivosť ako stályp otok“
Čo to má znamenať? Ved je to nehľadá Boha, ale seba samého! Obrady
Alfréd Cholewinski, SJ
paródia na tradičné privítanie!
sa nevedomky menia na hriech.
Preložil Peter Rusnák
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„ D r á ž d i m a m ô c ť lu d í
Stretnúť človeka, v ktorom sa snúbi intelekt s charakterom, úspech so
skromnosťou, je výnimočné. Mne sa to podarilo v osobe herca Východo
slovenského štátneho divadla v Košiciach Jozefa Úradníka, ktorý má nielen
v divadelných kuloároch povesť mimoriadne mravnej ľudskej osobnosti.
Na našom stretnutí v istej košickej cukrárni sme sa pozreli na to, čo robí
herca hercom, na jeh o nekonečné tvorivé peripetie, starosti, ale i obohatenie,
ktoré poskytuje práve táto profesia. Jo z e f Úradník len veľmi nerád odkrýva
svoje najvnútornejšie zákutia, napriek tomu z vypovedaného možno určiť, že
ide o človeka, ktorý ich m á zvlášť duchovne kultivované.
Aké bolo Vaše detstvo a čo pre Vás
znamenalo v ďalšom živote i tvorbe ?
O mojom detstve možno hovoriť ako
o nádhernom. Bolo nás 5 súrodencov.
Fantastické na ňom bolo to, že som mal
nádherných rodičov nie v zmysle fyzic
kej krásy, ale v zmysle duchovnej. Tá
láska, ktorú k nám rodičia prechovávali
a preukazovali na každom kroku, pre
rástla každým z nás. Nežili sme v neja
kom dostatku, ale v každom prípade to
bolo krásne detstvo s nádhernými rodič
mi a súrodencami.

Po skončení školy ste dostali
angažmán v Košiciach. Každý začia
tok je však ťažký. S čím ste Vy
osobne v tom čase m useli
najviac bojovať?
Východ bol pre mňa
dosť neznámy, keďže
pochádzam
zo
stredného Sloven
ska. Prvé s čím
som musel bojovať,
bola skutočnosť, že
som nevedel poro
zumieť ľuďom v tom
nárečí, ktoré sa tu
vyskytovalo. Trvalo
mi dlho, kým
som sa to

naučil. Čo sa profesie týka, nejaké
zvláštne problémy som nemal, pre
tože som bol hneď od začiatku zava
lený prácou a nemal som čas roz
mýšľať nad tým, čo ma trápilo. Musel
som sa sústrediť na činnosť, ktorú
som robil.

& A čo vzťahy s kolegami? Prijali
„cudzieho kolegu - herca “?
S týmto som nemal žiadne prob
lémy a dosiaľ ani nemám. Ak niečo
voči kolegom mám, tak si to vykon
zultujeme, a v tom momente nemôže
dôjsť k tomu, že sa vyskytnú nejaké
„šumy“, nedorozumenia a pod.

Preslávili ste sa najmä komic
kými postavami. Cítili ste sa v týchto
postavách dobre?
Určite. Viete, keď človek pomôže
druhému, cíti sa dobre a ja som
presvedčený, že tie komické postavy
pomáhajú výrazne ľudom, aby za
budli na isté starosti, ktoré sú vonku,
v tom reálnom živote. Keď sa oni
zabavia za tie dve hodiny v divadle,
pookrejú a odreagujú sa, tak si my
slím, že im človek pomohol. Preto
mám kladný vzťah ku komickým
postavám. I keď musím povedať, že
práve ony stoja herca omnoho viac
námahy než iné postavy.

Prečo ste začali hrat? Verili ste
v silu slova, ktoráje v súčasnostipríliš
spochybňovaná?
Svojím spôsobom každý človek
hrá. S tým rozdielom, že ja som si to
vybral za povolanie. Snáď i preto, že
som mal rád, keď ma trochu obdi
vovali. Začalo sa to niekedy v pred
školskom veku, keď som vystúpil pred
ľudí a zarecitoval im básničku. Tí
ľudia ma počúvali a po skončení
reagovali veľmi živo či už potleskom
alebo úsmevom. Akosi takto to vo
mne narastalo, až som sa napokon dal
na túto dráhu. Skutočnosť môcť
rozveseliť ľudí, rozosmiať ich, roz
plakať, môcť ich na niečo upozorniť
a zorientovať, to ma na tomto povo
laní veľmi dráždilo a ovplyvnilo, že
som si danú profesiu zvolil. To bol
hlavný dôvod. Dnes už hrám 27 rokov.

Všetko, čo chce herec povedať,
vypovie vo svojom tvorení. K tomu
však vedie pre neho tŕnistá cesta.
Čo je pre Vás na nej neschodné,
boľavé, s čím sa íažko vyrov
návate nielen pri tvorbe,
ale aj v živote?
Naznačil som to,
keď som hovoril
o láske, nená-

ROZVESELIŤ A ROZPLAKAŤ”
visti, odhodení a znovuvrátení sa
k danej veci.
Avšak čo mňa v živote najviac
znepokojuje, to je zlý sluch. Zlý sluch
ľudí, ktorým človek niečo rozpráva,
ale oni to alebo nepočujú vôbec, alebo
to počúvajú neskutočne povrchne.
Ako sa hovorí „jedným uchom dnu,
druhým von“. Nezostane v nich žiad
na stopa, ani len maličké zastavenie,
aby sa zamysleli nad tým, čo im to
chcel ten partner vlastne povedať.
ä Vaším poslaním je hľadanie.

Hľadáte, aby ste mohli hrat, aby ste
nachádzali aj za divákov, aby ste im
prinášali určité posolstvo... Máte
nejaké tvorivé krédo?
Pravdu povediac nad týmto kré
dom som sa vôbec nezamýšľal. Kaž
dopádne naozaj hľadám, chcem niečo
povedať a to tak, aby u divákov
nastalo aspoň to zastavenie, za
myslenie sa nad tým, čo herec chcel
povedať tým, čo povedal.

To vonkajšie zrejme vychádza z už
spomínaného detstva. Keď má človek
v sebe zasadené isté, môžem to
nazvať, kresťanské hodnoty, môže od
toho odskočiť, môže proti tomu
bojovať, ale je to chvíľková záležitosť,
pretože vždy sa k tomu vráti. Zistí
totiž, že iná alternatíva neexistuje, je
iba jediná cesta. Ak to človek v detstve
dostane, darovali mu neskutočný dar,
ktorý si uvedomí snáď až neskôr, keď
sa zamýšľa nad životom, prioritami,
nad tým čo je dôležité a čo nie. Ak sa
mu to v detstve vštepí a urobí si
rebríček hodnôt, ktorému sa ne
spreneverí, nie je problém v živote
kráčať tou správnou cestou. M ôj
vzťah k Bohu je veľmi kladný.
ä Sú za Vami úžasné role, mnohé
ešte naštudujete. Napriek tomu sa
herec m usí veľmi oháňať, aby uživil
rodinu. N eurobili by ste v núdzi
kompromis, nepredali by ste sa pod
cenu? Mám na mysli napr. deho
nestujúce reklamy, politické mítingy
a pod.

ä Myslíte si, že človek - divák sa
Áno herec sa musí oháňať. A pod
môže cez zážitok z divadla očistií, že
môže prežiť katarziu, ktorá ho zbaví tú cenu chodí v podstate každý deň.
Už vzhľadom na finan cie, ktoré
nánosov špiny a bolestí?

dostáva za svoju prácu. Ak by som ju
nemal rád, nerobil by som to. Môj
názor je však taký, že človek by mal
vyskakovať len toľko, koľko preskočí.
Nemal by si tú latku dávať na 240 cm,
lebo tolko preskočia iba niektorí.
A Ktorá z Vašich životných „rolí“ Treba si ju postaviť tak vysoko, ako
vyskočím.
Vásnajviac zasiahla ?
Z tých profesionálnych to boli hry,
ktoré ma dosť oslovili a dá sa povedať,
ä Ako chápete herca v sebe?
že poznačili: Jožko Púčik a jeho
Ako bytosť ktorá stále niečo hľadá.
kariéra, Kubo a Richard III., tri Keď sa to podarí nájsť, tak má veľmi
postavy, ktoré ma výrazne zasiahli.
veľkú radosť a tie maličké ručičky
Životné role sú tiež tri, prvá bola v duši ostošesť tlieskajú, že sa to
narodenie najstaršieho syna, druhá podarilo. Je to krásne, pretože aj ten,
narodenie dcéry a tretia narodenie kto má inú profesiu, stále niekoho
najmladšieho syna. To boli ďaleko alebo niečo hľadá. Nehovorím, že
krajšie role, než tie čo som hral som nespokojný. Práve naopak, som
v divadle.
veľmi spokojný človek. Ale to hľa
danie, aby človek naplnil danú po
ä Počut o Vás, že ste hercom - stavu, je veľmi zaujímavé. Stretnem sa
človekom s vysokým morálnym kredi s pozoruhodnými faktami, javm i,
tom. Z čoho pramení to Vaše von reakciami. To všetko musím abstra
hovať, analyzovať a znovu zložiť, aby
kajšie, cez akú vnútornú náplň ?

Určite. Myslím si, že človek by mal
odchádzať z divadla s katarziou, s po
slaním. Pokiaľ divák neodíde z divadla
sebaočistený, je to podľa mňa zby
točná strata času.

z toho vzniklo niečo, čo dýcha na
javisku, čo sa pohybuje, hovorí, a nie
je iba konštrukciou, ale živou posta
vou z mäsa a krvi. Ak má ešte „dušu“,
je to už úplne vynikajúce.
ä Hovorili ste o hodnotovej hie
rarchii. Čo máte Vy vo Vašej existencii
na prvých priečkach?
Lásku, nie však tú biologickú, zdra
vie, porozumenie a pochopenie.

Cez tvorbu udržujete a obnovu
jete s ľuďmi kontakty, ste s nimi v ne
ustálom styku. Môžete hovoriť vo
svojej hereckej histórii i o vyslovenie
negatívnej skúsenosti s divákom?
Ani nie. Som večný optimista, aj
v tom najväčšom zle hľadám niečo
dobré. Môžem povedať, že aj u toho
človeka, o ktorom si myslíme, že je
najhorší, je vždy niečo, čo svieti.
Myslím si, že treba hľadať pozitíva
u človeka, diváka, u ľudí. A skôr tieto
pozitíva rozširovať a zveľaďovať. Keď
toho bude stále viac a viac, tak i to zlé
a čierne sa potlačí presne tým svet
lom, o ktorom som hovoril.
ä Akýje človek Jozef Úradník po
vyzlečení kostýmu postavy? P re
zradíte nám niečo o jeho bytostnom
J a “?

(Smiech). Aký je človek? Niekedy
nervózny, niekedy nespokojný v zmys
le, že sa mu niečo nepodarilo, ako si
predstavoval. Inokedy impulzívny. Ale
všetko je len také páperie, do ktorého
iba fúkne a už je koniec, je to pokoj.
Asi taký.
Máte aj konkrétne posolstvo,
odkaz pre čitateľov, nejakú prefiltrovanú múdrosť, ktorú by ste im
chceli sprostredkovať?
Múdrosť nie. Snáď životnú skúse
nosť, že by sme mali v druhom hľadať
len to dobré a to dobré zhodnocovať.
ä Za poskytnutie srdečného rozhovoru

ďakuje Adriana Dolinská
Snímka: autorka
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Fakty zo i

W tc o v p ú š te
O MODLITBE
Pýtali sa abbu Makaria, ako sa modliť. Starec
odvetil: „Nie je potrebné veľa hovoriť v modlitbe.
Často vystieraj svoje ruky a hovor: ,Pane, podľa
svojej vôle a svojej múdrosti zmiluj sa nado
mnou.1Ale ak zúri vojna v tvojej duši, pridaj ešte:
,Pomôž mi ľ A keďže on vie, čo potrebujeme,
ukáže na nás svoje milosrdenstvo.“
Abba Lót išiel pozrieť abbu Jozefa a povedal
mu: ,Abba, nakolko som schopný, konám svoju
malú službu, trochu sa postím, modlím sa
a rozjímam, žijem v pokoji a ako len viem,
očisťujem svoje myšlienky. Čo ešte môžem robiť?“
Vtedy sa starec postavil, vystrel ruky k nebu, jeho
prsty vyzerali ako desať horiacich fakieľ, a povedal
mu: ,Ak chceš, celý sa môžeš stať plameňom.“
Abba Pavol povedal: „Drž sa blízko Ježiša.“
Niekoľko mníchov prišlo pozrieť abbu Lukia
a povedali mu: „Nepracujeme vlastnými rukami,
poslúchame Pavlov príkaz a modlíme sa bez
prestania.“ Starec povedal: „Nejete a nespíte?“
Oni povedali: „Ale áno.“ On riekol: „Kto sa za
vás modlí, kým spíte? Prepáčte mi, bratia, ale
nerobíte to, čo hovoríte. Ukážem vám, ako sa
modlím bez prestania, hoci pracujem vlastnými
rukami. S Božou pomocou nazbieram palmové
listy, spletám ich a hovorím: ,Zmiluj sa nado
mnou, Bože, podľa svojho veľkého milo
srdenstva, a pre svoje velké zľutovanie znič moju
neprávosť.1 Je to modlitba, či nie?“ Oni mu
povedali: „Áno, je.“ On pokračoval: „Keď celý
deň pracujem a modlím sa v srdci, zarobím
okolo šestnásť drobných. Dve z nich položím
pred dvere a za zvyšok nakúpim potravu. A ten,
kto nájde vonku tie mince, bude sa za mňa
modliť, kým ja budem jesť a spať. A tak sa
s Božou pomocou modlím bez prestania.“
O abbovi Arseniovi sa hovorilo, že v sobot
ňajšie večery, keď sa pripravoval na slávu
nedele, otočil sa chrbtom k slnku a vystrel ruky
v modlitbe k nebu, až kým slnko opäť nezažiarilo na jeho tvár. Vtedy si sadol.
Hovorilo sa o abbovi Jánovi Trpaslíkovi, že
jedného dňa spletal povrazy na dva koše, ale
urobil jeden bez toho, aby si to všimol, až kým
nedosiahol stenu, pretože jeho duch bol
zamestnaný kontempláciou.
Abba Izidor povedal: „Keď som bol mladší
a zotrvával som vo svojej cele, nijako som
neobmedzoval svoju modlitbu, noc bola pre
mňa časom modlitby rovnako ako deň.“
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PápežJán Pavol27.
je 264. nástupcom svätého Petra
na ríniskom stolci.
Narodil sa 18. mája 1920 vo
Wadowiciach, poľskom priemy
selnom meste neďaleko Krakova.
V rokoch 1927 - 1931 navštevoval
základnú školu vo Wadowiciach.
Po absolvovaní gymnázia v ro
disku vrakoch 1931 - 1939 sa roz
hodol pre štúdium polonistiky na
Filozofickej fakulte Jagellonskej
univerzity v Krakove. Mal veľký
záujem o literatúru a divadlo a chcel
sa mu venovať. Plány mu však pre
kazila H. svetová vojna a okupácia
Poľska. Na jej začiatku stráca otca
(matka mu umrela vraku 1929) aj
staršieho brata.

Keď mu znemožnili štúdium na
univerzite, bol robotníkom v ka
meňolome. Súčasne sa venoval
divadlu ako herec, režiséri autor. Ešte
počas okupácie začal tajne študovať
teológiu. 1. novembra 1946 ho krakov
ský arcibiskup kardinál Adam Sapieha
vysvätil za kňaza. Po vysviacke v ro
koch 1946-1948 pokračoval v štúdiu
filozofie a teológie v Ríme, kde sa pri
pravoval na doktorát teológie.
Po návrate do Poľska sa aktívne
venoval pastorácii a súčasne aj
vedeckej práci. Prednášal etiku na
Katolíckej univerzite v Lubline. Široko
rozvinul pastoračnú činnosť medzi
študentmi a mladými ľudmi. Zaujímal
sa o problémy svojich súčasníkov, o
vedu, kultúra, umenie a spoločenský
život. V roku 1958 ho PiusXII. menuje

vota

J ána P avla I I .

za titulárneho ombijského biskupa
a krakovského pomocného biskupa.
Vrakoch 1962 - 1965 sa aktívne venuje
prácam Druhého vatikánskeho koncilu.

Po smrti arcibiskupa Eugeniusza
Baziaka v roku 1962 sa dostal ako
kapitulný vikár na čelo Krakovskej arci
diecézy. Viedol ju vyše 16 rokov - od roku
1964 akojej arcibiskup a odjúna 1967 ako
kardinál.

Prvýslovanský pápež________________
16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža
avybral si meno Ján Pavol R . Do funkcie
pápeža bol slávnostne uvedený 22.
októbra 1978. Svoju prvú zahraničnú
cestu, ktorá viedla do Dominikánskej
republiky a Mexika absolvoval v dňoch
25. januára -1. februára 1979. Jeho prvá
encyklika Redemptor hominis (marec
1979) bola výrečnou odpovedou o kres
ťanskom humanizme.
13. mája v roku 1981, pápeža Jána
Pavla II. vážne postrelil mladý Turek
Mohamad Ali Agča.
Oblúbenou a úspešnou metódou Jána
Pavla D., ako vštepovať svetu myšlienky
kresťanstva, boli a sú apoštolské cesty do
blízkych i vzdialených krajín. Najdlhšiu
cestu absolvoval Svätý Otec v roku 1986
doBangladéša, Singapuru, na Fidži, Nový
Zéland, doAustrálie a na Seychely (18.11.
-1.12.),ktorátrvala 13 dnía merala 48.974
kilometrov. Najkratšia zahraničná cesta
Svätého Otca - návšteva San Marina trvala 5 hodín a merala 470 kilometrov.
Slovensko navštívil v rokoch 1990 a 1995.

Ján Pavol II. sa počas svojho pontifi
kátu zvlášť venuje nachádzaniu jednoty
medzi kresťanmi, ale i nekresťanskými
náboženstvami. Známe sú aj pápežove
aktivity za mier. Po celý čas svojho pontifi
kátu neochvejne zastáva požiadavku úcty
k životu a dôstojnosti každého človeka,
ochranu ľudských práv a katolíckych
hodnôt.
Okrem mnohých apoštolských listov,
posolstiev a encyklík Ján Pavol Ľ. píše
básne, na jeho pozitívny vzťah k divadlu
a umeniu poukazujú aj divadelné hiy.
Americký časopis Time ho v roku 1994
vyhlásil za muža roka, v súčasnosti ho za
jeho kampaň v prospech rozšírenia
Európskej únie v Poľsku a presadzovanie
kresťanských hodnôt nominoval prestíž
ny bruselský týždenník European Voice
na cenu Európan roka 2002. O víťazoch
jednotlivých kategórií i celkovom víťazovi
titulu Európan roka 2002 rozhodnú
hlasovaním čitatelia týždenníka European
Voice. Hlasovať možno aj prostred
níctvom internetu na adrese www.
ev50.com/noflash/vote.asp. Galavečer,
na ktorom odovzdajú víťazom ceny, sa
uskutoční 3. decembra 2002 v brusel
skom Múzeu krásneho umenia.

Pontifikát pápeža Jána Pavla II.
už piaty najdlhší________________
Dňa 16. septembra sa pontifikát pá
peža Jána Pavla II. stáva piatym
najdlhším v histórii katolíckej Cirkvi.
V tento deň prekoná Ján Pavol II.
dĺžku pontifikátu pápeža Hadriána J., ktoiý prišiel na Petrov
trón v roku 772 a hlavou kato
líckej Cirkvi bol 23 rokov a 11
mesiacov.
Najdlhším pontifikátom
v histórii 264 rímskych pá
pežov bol doteraz podľa tra
dície pontifikát samotného
svätého Petra, ktorý spra
voval kolégium apoštolov
asi 34 až 37 rokov. Za ním
nasleduje blahoslavený
Hus IX. (1846-1878) 31 rokov, 7 mesiacov
a 21 dní; potom Lev
XHI. (1787-1803) - 25

rokov a 5 mesiacov a Pius VI. (1775-1799)
- 24 rokov, 6 mesiacov a 7 dní.

Pápež prehovorí po prvý raz
v talianskom parlamente__________
Ako prvý pápež v histórii prehovorí Ján
Pavol Ľ. v talianskom parlamente. Ako
informovali senát a poslanecká snemovňa
v spoločnom komuniké, pápež Ján Pavol
II. bude mať prejav 14. novembra 2002
v obidvoch komorách parlamentu v sídle
poslaneckej snemovne v PalazzoMontecitorío. Nápad s pozvaním pápeža vznikol
ešte vo Svätom roku 2000. Vtedy sa návšte
va z organizačných dôvodov nemohla
uskutočniť. Ked sa o tom začalo hovoriť
zasa vjanuári 2001, prišli do toho prípravy
na parlamentné voľby v máji 2001.
Vzhľadom na prísne oddelenie Cirkvi a
štátu v ústave talianske média označili
ohlásenú návštevu pápeža v parlamente
ako historickú udalosť.
-zo-

J án P a vo l II* vkla d á svoje
POSLANIE DO RÚK MÁRIE
19. augusta t. r. zveril pápež Ján Pavol
U. dokonanie svojej misie ako aj svoje
najhlbšie starosti Panne Márii, keď slávil
Eucharistiu v jednej z najvýznamnejších
svätýň jeho života. Kalvária Zebrzydowska, 50 km od Krakova, bola tým
pútnickým miestom, kam chodil so
svojím otcom. Na toto miesto prišiel, aj
keď ako arcibiskup musel urobiť ťažké
rozhodnutie, čo pripomenul hneď po
svojom príchode do Poľska.
Pred slávením ešte obletela
helikoptéra so Svätým Ot
com Vysoké Tatry, aby si
znovu pozrel oblasť, kde
chodil na túry a lyžovať.
Po pristáti na Kalvárii bol
Svätý Otec viditeľne dojatý.
Pred svätou omšou zotrval
chvíľu s 500 ľuďmi, ktorí sa
zmestili do Božieho domu,
v hlbokej meditácii pred
obrazom Panny Márie:
„Najsvätejšia Matka, na
ša milá Pani z Kalvárie, daj
aj mne sily tela a ducha, aby
som dokázal až do konca
plniť poslanie, ktoré mi Vz
kriesený určil. Tebe zverujem
všetky plody svojho života
a úradu. Tebe zverujem osud
Cirkvi. Tebe dôverujem a Te
be znova vyhlasujem: Totus
Tuus, Maria!“
Asi 20 000 ľudí sledovalo
priebeh slávenia z pries
transtva pred chrámom.
Malý Karol Wojtyla prišiel do tejto
svätyne vo veku 9 rokov po smrti svojej
matky. Posledný raz tu bol v roku 1979
pri svojej prvej ceste do vlasti. Vyhlásil,
že táto Kalvária je miesto, ktoré sa stalo
symbolom národnej jednoty. Príhovoru
Panny Márie zveril Svätý Otec aj núdzu
chudobných a trpiacich, nezamestna
ných a bezdomovcov. Potom ju v osob
nej modlitbe poprosil: „Rodinám daruj
lásku, ktorá prekoná všetky ťažkosti.
Zahaľ deti do plášťa svojej ochrany, aby
neutrpeli žiadnu ujmu. Oživ náboženské
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spoločenstvá milosťou viery, nádeje
a dobročinnosti. Daj, aby kňazi kráčali
v stopách tvojho Syna tak, že budú
každý deň obetovať život za svoje ovce.
Biskupom daj svetlo Svätého Ducha,
aby Cirkev na tejto Zemi viedli do
kráľovstva tvojho Syna po jedinej
priamej ceste.“
Na konci týchto prosieb zaznel dlhý
potlesk vo svätyni i na jej okolí. Po

slávení Eucharistie obedoval Ján Pavol
II. so spoločenstvom bratov minoritov,
ktorým je zverená kustódia Kalvárie.
Popoludní pápež Ján Pavol II. vyjadril
svoj smútok, keď sa lúčil s Poľskom
slovami: „Je smutné odchádzať.“ „Zo
staň u nás!“ volalo ako odpoveď 20 000
ľudí, ktorí sa zišli na krakovskom letisku
Jána Pavla II.. Z rozlúčky sa stala
hudobná slávnosť, pri ktorej sa piesne
pokúšali vyvolať u pápeža slzy a pre
svedčiť ho, aby neodcestoval. „Počúvaj
svoje srdce, zostaň tu,“ spieval chór.

Pápež sa však pokúsil melanchóliu
prekonať: „Pri svojej rozlúčke chcel by
som pozdraviť vás všetkých, milí kra
jania. Mnohí ma očakávali. Mnohí sa
chceli so mnou stretnúť. Nie všetci to
dokázali. Možno nabudúce...“
Kardinál Jozef Glemp, prímas Poľska
a varšavský arcibiskup, ktorý sa s ním
v mene katolíkov lúčil, pozval pápeža, aby
sa vrátil na posviacku svätyne Božej
Prozreteľnosti, keď budú
ukončené teraz začínajúce
stavebné práce vo Varšave.
„Hoci sme vás vy
čerpali, vieme, že sme
vás potešili“, lúčil sa so
Svätým Otcom prezi
dent
Kwasniewski.
V
rozlúčkovo
vore pripomenul Ján
Pavol II. chudobných
a nezamestnaných, ktorí
platia cenu premeny,
ktorá v Poľsku prebieha
a žiadal od vedenia štátu
zodpovedných ľudí. Ob
čanov vyzval, aby mali
ducha milosrdenstva,
zhody a venovali sku
točnú pozornosť blahu
vlasti: „Dúfam, že tým,
že si poľská spoločnosť,
ktorá je po stáročia sú
časťou Európy, tieto
hodnoty zachová, nájde
svoje pravé miesto
v štruktúrach Európskej
únie tak, že nielen nestratí svoju identitu,
ale naopak svojou tradíciou obohatí
tento svetadiel i celý svet. Jeho posledné
slová na poľskej pôde zneli: „Ježiš, tebe
dôverujem! Nech toto otvorené vyz
nanie prinesie budúcim generáciám
nového tisícročia osvietenie. Nech vás
žehná Boh, bohatý na milosrdenstvo!“
Po dvoch hodinách letu priletel pápež
Ján Pavol II. do Ríma a odtiaľ priamo
do Castel Gandolfa.

TKKBS

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma
(5. november)
Začiatkom 3. storočia žili v meste pretože manžel ju práve zbil - no napo
Emesa vo Fenícii (úzky pás zeme popri kon ho prijala a pohostila. Keď Onufrios
Stredozemnom mori na sever od Palestí vycítil, že Leukippa sa veľmi trápi, nalie
ny) zámožní a urodzení manželia menom hal, aby mu prezradila príčinu svojho
Hétofont a Leukippa, obidvaja pohania. nešťastia. Vtedy jej zvestoval evanjelium
KedzeLeukippa bola neplodná, od svojho a poukázal na skutočnosť, že pravý Boh
zatrpknutého manžela musela znášať veľa vždy dáva prosiacim to, o čo ho žiadajú.
nadávok, ba neraz aj bitku a údery.
Leukippu naplnila nádej, uverila v Krista
V tom čase chodil od jedného domu a dala sa pokrstiť. A naozaj, čoskoro
kdruhému istý Onufrios. Mal oblečené počala vo svojom lone dieťa. Keď vyjavila
žobrácke handry a prosil o almužnu, no tajomstvo vyliečenia svojej neplodnosti
vskutočnosti to bol mních a kňaz, ktorý manželovi Kľétofontovi, z Božej milosti
taktoukiýval svoju totožnosť a usiloval sa aj on uveril v Krista, vďaka čomu obidva
privádzať ľudí k pravému Bohu. Okolo ja vychovávali svojho syna Galaktióna
roka 220 zastal tiež pred Klétofontovým jednomyseľne v kresťanskom duchu.
domom. Spočiatku pred ním Leukippa Poskytli mu tiež vynikajúce vzdelanie,
zatvorila dvere - bola totiž roztrpčená, takže mohol urobiť skvelú kariéru, on však
túžil po mníšskom živote
plnom modlitby, ako to
predpovedal Onuf
rios pri jeho krste:
„Toto dieťa si ne
beský život zamilu
je väčšmi než po
zemský.“
Po matkinej smr
ti, keď mal Galak
tión dvadsaťštyri
rokov, otec sa roz
hodol oženiť ho
a našiel mu nevestu
menom Epistému.
Bola krásna a uro
dzeného pôvodu,
no nebola kresťan
ka. Galaktión sa ne
mohol protiviťotco
vej vôli, preto sa
s ňou zasnúbil, no
podarilo sa mu od
ložiť svadbu. Me
dzitým Epistému
často navštevoval,
aby sa spoznali,
a postupne jej od
haľoval svoju vieru,
až ju napokon
priviedol ku
K r is to v i
» a sám pokrs
til. Kedze sa
stala kresťan
kou, napriek

svojim predchádzajúcim zámerom sa
zmieril s predstavou, že si ju zoberie za
manželku. Na ôsmy deň po prijatí svätého
krstu prišla však sama Epistéma s návr
hom, aby žili spoločne ako brat a sestra,
s čím Galaktión radostne súhlasil.
Obidvaja snúbenci potom potajomky
rozdali všetok svoj majetok chudobným
a spoločne sa pobrali do púšte. Neďaleko
Sinaja na vrchu Publion sa blízko seba
nachádzali dva tajné monastiere. Galak
tión vstúpil do prvého z nich, Epistéma
do druhého. Tam viedli prísny asketický
život v modlitbe a pôste, pričom veľa
fyzicky pracovali.
Po niekoľkých rokoch sa pohania
dozvedeli o existencii monastierov na
vrchu Publion a vyslali k nim vojenský
oddiel. Všetci mnísi a mníšky sa rozutekali
do vrchov, iba Galaktión zostal vo svojej
kélii (komôrke) čítať Sväté písmo. Keď ho
vojaci zviazaného viedli, zbadala to Epis
téma a začala prosiť najstaršiu sestru, aby
jej dovolila podstúpiť mučenícku smrť
spolu so svojím snúbencom a učiteľom.
Okrem iného povedala: „Ja nemôžem žiť
bez Galaktióna a nemôžem sa s ním rozísť
ani v tomto veku, ani v budúcom, no pôj
dem a zomriem spolu s ním.“ Ked jej naj
staršia sestra dala k tomu svoje požehna
nie, Epistéma dohnala vojakov a volala na
Galaktióna: „Môj milovaný pán a brat,
môj učiteľ, ktorý ma nasmeroval na spásu,
skrze ktorého som spoznala Krista,
pravého Boha, počkaj ma, nenechávaj
samu svoju úbohú sestru a služobníčku!
Zober ma so sebou na mučenie - mňa,
ktorú si vyviedol z modlárskeho blúdenia
a všetkej svetskej márnosti! Mňa, ktorú si
viedol k mníšskemu životu, veď k vencu
mučeníctva! Rozpomeň sa, ako si mi sľú
bil, že ma neopustíš ani v tomto veku, ani
v budúcom!“
Jej túžba sa naplnila, pretože vojaci
sprevádzajúci spútaného Galaktióna ju
zatkli a spolu s ním odviedli pred správcu
mesta. Následne obidvaja snúbenci pod
stúpili ťažké muky. Bili ich palicami, zatĺ
kali im ostré klince pod nechty, odťali im
ruky a následne nohy, potom im odrezali
jazyk a napokon ich sťali. Túto mučenícku
smrť podstúpili okolo roka 250.

Marcel Gajdoš
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Aby sa človek streto
Každý človek má svoj vlastný, indivi
duálny dejinno-spásny čas, ktorý nazý
vame kairos. Jeho kulminačným bodom
je stretnutie človeka s Bohom v Kristovi.
Veľmi záleží na tom, aby sa mladým
ľudom pomohlo stretnúť sa s Bohom
osobne a tak, aby im toto stretnutie
prinieslo vykúpenie. Táto starosť o dušu
človeka je povinnosťou v prvom rade
rodičov, ktorí si musia uvedomiť, aký
veľký význam má pravá kresťanská
rodina, v ktorej deti získavajú prvé
skúsenosti o zdravej ľudskej spoločnosti.
Výchovná povinnosť sa však netýka len
rodičov, Cirkvi a spoločnosti. Medzi
všetkými výchovnými prostriedkami má
osobitný význam škola (Porov.: Gravissimum educationis, čl. 3 a S), o to viac
škola teologická. Cirkev od činnosti
bohosloveckých fakúlt očakáva veľmi
mnoho. Im totiž zveruje mimoriadne
dôležitú úlohu: pripravovať svojich
študentov na kňazskú službu, vyučo
vanie teologických disciplín, osobnú
vedeckú činnosť, prípadne na iné úlohy
intelektuálneho apoštolátu (Porov.:

stránky starobylej histórie bohosloveckej
fakulty ako najstaršej vysokej školy
v Prešove sa začali písať v roku 1990, keď
bola zaradená do zväzku Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Zákonom č.
361/1996 Z. z. o rozdelení UPJŠ v Koši
ciach dňom 1. januára 1997 bola zriadená

o to, aby kresťanské myslenie bolo verejne,
stále a všeobecne prítomne v celom úsilí
o vyššiu kultúru (Porov.: Gravissimum
Educationis, čl. 10). Fakulta poskytuje
vysokoškolské vzdelanie pre bohoslovcov,
učiteľov etickej výchovy a náboženskej
výchovy ako aj animátorov volného času

Prešovská univerzita v Prešove, ktorej
súčasťou sa stala aj Gréckokatolícka
bohoslovecká fakulta.
Poslaním fakulty je rozvíjať harmo
nickú osobnosť, vedomosti, múdrosť,
dobro a tvorivosť v človeku, prispievať
k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdra
via pre blaho celej spoločnosti a starať sa

a usiluje sa o to, aby katolícku náuku,
ktorú čerpá z Božieho Zjavenia, svojou ve
deckou metódou dôkladne pochopila
a systematicky vysvetľovala a tak usilovne
hľadala riešenie ľudských problémov vo
svetle tohto Zjavenia (Porov.: Sapientia
Christiana čl. 66).
Vzdelávanie na našej fakulte je spoje
né s tvorivo-filozofickým a vedeckým
poznaním i umeleckou činnosťou v ob
lastiach vyučovacích predmetov a im
príbuzným oblastiam vedy a školskej
praxe, ale aj adekvátnou prácou v ná
boženských spoločenstvách. Fakulta pri
výchove absolventov kladie dôraz predo
všetkým na Apoštolskú konštitúciu
pápeža Jána Pavla II. Sapientia Chris
tiana o štúdiu na cirkevných univerzitách
a fakultách, Kódex kánonov východných
cirkví a ďalšie cirkevné dokumenty ako aj
na pokyny MŠ a vlády SR, ktoré určujú
cieľ prípravy študentov. Rozvoj osobnosti
študentovje chápaný a realizovaný v celej
vysokoškolskej príprave komplexne,
interdisciplinárne s proporcionálnou
harmonickou vyváženosťou filozofie-

Gravissimum educationis, čl. 11).
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove je pokra
čovateľkou Bohosloveckej akadémie
(Acadeinia theologica), ktorú v roku 1880
založil prešovský biskup ThDr. Mikuláš
Tóth, a ktorej činnosť bola ukončená pri
násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi
v Československu v roku 1950. Svetlejšie
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I s Bohom v Kristovi
kých, teologických, etických, pedagogic
kých, humanitných, umenovedných,
prírodovedných a právnych disciplín.
Nosnou časťou celej prípravy je okrem
teologickýchvied pedagogicko-psychologická príprava študentov.
Gréckokatolícka bohoslovecká fakul
ta má akreditované dva magisterské
študijné odbory katolícku teológiu a uči
teľstvovšeobecnovzdelávacích predme
tov v špecializácii etická výchova a ná
boženskávýchova, a bakalársky študijný
odbor animátor voľného času. Tiež má
priznané právo konať rigorózne skúšky
a obhajoby rigoróznych prác v študij
nom odbore učiteľstvo všeobecnovzde
lávacích predmetov v špecializácii etická
výchova. Po vykonám rigoróznej skúšky,
ktorej súčasťouje aj obhajoba rigoróznej

boženskú výchovu na všetkých typoch
a druhoch škôl. Zároveň majú možnosť
uplatnenia v rôznych cirkevných služ
bách a povolaniach, ktoré vyžadujú vy
sokoškolské vzdelanie humanitného
smeru. Po ukončení štúdia absolvent
získa akademický titul „magister“ (Mgr.).
Absolventi učiteľstva náboženskej
výchovy a etickej výchovy sú spôsobilí
vyučovať tieto predmety na všetkých
typoch a druhoch škôl. Ovládajú teóriu
a prax učiteľskej prípravy, čo im umož
ňuje tvorivo sa uplatniť nielen v školskej
praxi, ale aj vo farskej katechéze, spolo
čenských komunikačných prostriedkoch,
rôznych kultúrnych a náboženských
spolkoch a združeniach mládeže (Porov.:
Gravissimum educationis čl. 4). Sú
erudovaní vo svojej profesii, pre ktorú im
fakulta poskytuje potrebné odborné

Vkňazskom seminári bývajú študenti GBF PU, ktorí sa pripravujú pre Kristovo kňazstvo

práce, absolvent získa akademický titul

„doktor pedagogiky“ (PaedDr.).
Absolventi štúdia katolíckej teológie
ovládajú teóriu a prax teologických dis
ciplín. Absolvovaním disciplín praktickej
teológie získavajú vedomosti potrebné
pre povolanie gréckokatolíckeho kňaza,
predovšetkým v katechéze a evanjelizácii, v liturgii a vysluhovaní sviatostí,
v charitatívnej a sociálnej činnosti, v po"innosti vychádzať v ústrety blúdiacim a
neveriacim a v ostatných pastoračných
úlohách (Porov.: Optatam totius či.19).
Keďže ovládajú aj teóriu a prax učiteľskej
prípravy, sú schopní pracovať ako kate
chéti Katolíckej cirkvi a vyučovať ná

vedomosti, zručnosti, pedagogickopsychologické kompetencie v duchu
kresťanskej viery a morálky, spojených
s hlbokou úctou k človeku a láskou
k blížnemu. Po ukončení štúdia absolvent
získa akademický titul „magister“ (Mgr.).
Absolvent špecializovaného štúdia
animátor voľného času nadobudne
osobné a sociálne kompetencie, ktoré
môže využiť pri formovaní farského,
náboženského, ale aj školského spolo
čenstva a v mimoškolských aktivitách
detí, mládeže aj dospelých. Získa spôso
bilosť pracovať v centrách voľného času,
ako aj v charitatívnych a sociálnych die
lach Cirkvi a spoločnosti. Štúdium sa

zameriava predovšetkým na rozšírenie
teoretických vedomostí, získanie odbor
ných kompetencií v oblasti formácie
a duchovný rozvoj, ktorý sleduje utvá
ranie ľudskej osoby so zameraním na jej
posledný cieľ a zároveň pre dobro spo
ločnosti, ktorej je človek členom (Porov.:
Gravissimum educationis čl. 1). Po
ukončení štúdia absolvent získa akade
mický titul „bakalár“ (Bc.).
Pred začiatkom tohto akademického
roku sa na fakulte realizovala aproxi
mácia študijného programu katolíckej
teológie k zásadám štúdia tohto ved
ného odboru, ktoré boli prezentované
v Apoštolskej konštitúcii pápeža Jána
Pavla II. Sapientia Christiana, čím bola
zabezpečená kompatibilita teologického
štúdia s katolíckymi teologickými fakul
tami na Slovensku aj v zahraničí.
Na katedre systematickej teológie bolo
zriadené oddelenie súčasných foriem
ohlasovania viery, ktorého vedecká a
výskumná činnosť spočíva predovšetkým
v hľadaní vhodného spôsobu využívania
moderných prostriedkov spoločenskej
komunikácie a informačných technológií
pri uplatňovaní kresťanských zásad
v živote spoločnosti v duchu ideálov
humanizmu a demokracie v intenciách
katolíckej viery a morálky.
Reflektujúc na súčasný rozmach
moderných informačných technológií
a prostriedkov spoločenskej komunikácie
chce fakulta v tomto školskom roku
zorganizovať medzinárodnú vedeckú
konferenciu a v spolupráci s Teologickým
inštitútom v Spišskej Kapitule a Katolíc
kou univerzitou v Lubline (Poľská repub
lika) začať vydávať medzinárodný časo
pis Orbis communications socialis.
Skúšky z človečenstva, ktoré všetci
skladáme nezávisle od času trvania štúdia,
spočívajú aj v schopnosti postaviť sa bez
pretvárky pred Boha, bez pohanskej
mnohovravnosti a pátosu, ale v evanjeliovej
jednoduchosti dieťaťa. Len tak budeme
jednotnou, konsolidovanou a úspešnou
fakultou pred tvárou Ježiša Krista. Len tak
ukážeme sebe cestu k nemu, len tak
otvoríme jemu cestu k nám.

Marek Pribula
(Autorje prodekanom GBF PU)
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Spoločne sme ďakovali <gohu
Zenknerova,
m.
M ahdalina
Humeňukova, m. Irina Oleksjukova, sr. Markijana
Matiasova, ktoré prišli
25.8,1922 zo Stanisla
vova z Ukrajiny, začali

Program slávností začal v piatok
duchovnou obnovou pod vedením
o. Mariána Potáša, OSBM, a o. Jozafáta Timkoviča, O SBM . V po
poludňajších hodinách bola obhliad
ka bývalého kláštora a internátu na
Plzenskej ul. v Prešove.

svoju misiu výchovou
dievčat v Gréckokatolíc
kom dievčenskom inter
náte v Prešove. Osem
desiat rokov činnosti je
V dňoch 6.9. - 8.9.2002 sme oslávili obdobím plodnej a činorodej práce,
80. ročné jubileum príchodu sestier obdobím utrpenia, ale aj radosti
Baziliánok na Slovensko. Päť sestier, v službe Božiemu ľudu.
m. Vasilsija Hlibovicka, m. Ahneta

Druhý deň osláv pokračoval v Di
vadle Alexandra Duchnoviča v Pre
šove.
„...Naj hremiť nebo nyni, ihraje
žemľa, naj dzvoňat dzvony na slávu
Vsevyšňoho za Joho dary pro našu
Cerkov, Čyn i Božij ľud.“
Týmito slovami provinciálna pred
stavená sr. Štefánia Blichová, OSBM,
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otvorila kultúrny program a srdečne
privítala prítomných: za gréckoka
tolícku cirkev - generálnych vikárov
prešovskej diecézy, Mons. Jána Gaj
doša a Mgr. Jána Zavackého a tiež
biskupského vikára IC L ic. Pavla
Repka; z pražského gréckokatolíckeho
apoštolského exarchátu prítomného
generálneho vikára Mons. Eugena
Kočiša, pápežského preláta; ďalej
privítala otcov Baziliánov na čele
s Protoihumenom o. Petrom Haľkom
ako i o. Petra Kušku, OSBM, z Poľska
a ostatných prítomných kňazov;
privítala tiež zástupkyňu generálnej
predstavenej v Ríme, Máriu Rozmarinovičovú s doprovodom; provin
ciálnu predstavenú sestier Baziliánok
Margarétu Hutníkovú z Ľvova; sestry
Eaziliánky z Ukrajiny, Ameriky, Ar
gentíny, Poľska, Maďarska a všetky
prítomné rehoľnice a rehoľníkov z iných rádov a kongregácií.
Za mesto Prešov - Ing. Ju raja
Kopčáka, primátora mesta a Ing.
Jozefa Poláčka, prednostu Krajského
úradu v Prešove; zamestnancov SZŠ
sv. Bažila Veľkého a biskupského
úradu, rodičov sestier a ich rodinných
príslušníkov, našich dobrodincov,

priateľov a všetkých ostatných pritomných.
Duchovný pro
gram sestier „Cesta
povolania“ obohati
li divadelným pred
stavením „Život
v internáte“ žiačky
SZŠ sv. Bažila Veľ
kého. K radostnej
atmosfére v prepl
nenej divadelnej sá
le prispeli svojím
vystúpením aj deti
zo Svidníka a róm
ske deti z Bardejo
va, medzi ktorými
sestry vykonávajú
svoj apoštolát.
Na záver prečí
tala list generálnej
predstavenej z R í
ma Alfonzy Danovičovej, OSBM, jej
zástupkyňa Mária
Rozmarinovičová,
O SBM , z ktorého
citujem: „M odlím

priťahoval bližšie k sebe, žehnal váš
-----

sa, aby vás Pán svo
jou dobrotivosťou
a láskou n eustále
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apoštolát, aby ste svojou službou vydávali o Ňom
svedectvo. Nech toto Jubileum bude pre vás povzbu
dením a novým zápalom v službe Bohu a blížnym.
Každý deň začínajme nanovo. Choďte a ohlasujte
«Aké obdivuhodné sú Tvoje diela, Pane.»“

^
Popoludní na Mestskom cintoríne v Prešove
generálny vikár o. Ján Zavacký a protoihumen o. Peter
Halko, OSBM, slúžili panychídu za sestry, ktoré odišli
do večnosti. Medzi nimi sú aj tie, ktoré v roku 1922 začali
svoju misiu v Prešove, m. Ahneta Zenkerová a sr. Vasilija
Hlibovická, ktorá zomrela v povesti svätosti. V súčas
nosti v Ľvove na Ukrajine prebieha jej proces blahore
čenia. Druhý deň osláv pokračoval velkou večierňou
a ďalším duchovným programom. Slovami vďačnosti
a kyticami kvetov sme si uctili o. Mariána Potáša,
m. Eugéniu Sakalovú, sr. Teréziu Baraníkovú, m. Nikolaju Mydlíkovú a sr. Volodimyru Dutkovú, ktorí sa zvlášť
pričinili o to, že dnes v počte 42 sestier môžeme spo
ločne oslavovať Trojjediného Boha.
Vyvrcholením osláv bola ďakovná sv. liturgia v ne
deľu 8. septembra v Monastierskej kaplnke sv. Makríny. Hlavným celebrantom bol J. E. Mons. ThDr. h.c.
Ján Hirka, prešovský diecézny biskup, s ktorým
koncelebrovalo 16 kňazov. Slávnostnú homíliu
predniesol generálny vikár Mons. Ján Gajdoš, v ktorej
vyzdvihol význam reholňého povolania pre Cirkev.
V
záverečnom príhovore otec biskup pozdravil
prítomných h ostí a poďakoval sestrám za ich
modlitby, prácu a utrpenie. Zvlášť zdôraznil vytrvalosť
v povolaní, vernosť Bohu i Cirkvi. Do ďalších rokov
vyprosoval veľa milosti a Božie požehnanie.
Nakoniec otec biskup Ján s radosťou dodal: „Prednie

koľkými hodinami som sa vrátil z Ríma od Svätého Otca
Jána Pavla II.. Svätý Otec o vás vie, pozdravuje vás, teší
sa spolu s vami a posiela vám svoje požehnanie. “
Po slávnostnom archijerejskom požehnaní zaznel
spev pápežskej hymny a mnoholitsvie. Naša slávnosť
sa ukončila myrovaním.
Ďakujeme Ti, Pane, za všetko, za všetky dobro
denia, ktoré si vykonal pre náš Rád. Ďakujeme tiež
za každú z nás. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste
spolu s nami prežívali tento, pre nás tak Bohom
požehnaný čas.

Sr. Teodózia Virová, OSBM
Snímky: archív autorky
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Vve&eni* presvätej
Bohorodičky t>o chrámu

Maličká Mária spolu so svojimi rodičmi Annou a Joachimom
prichádzajú do Jeruzalem ského chrámu. Rodičia odovzdávajú
svoju jed in ú dcéru do služby Bohu a Jeh o stánku. Cirkev v stále
živej tradícii hovorí o ich bezdetnosti. Pán ich požehnáva v po
kročilom veku a oni aj týmto svojím skutkom odovzdania malič
kej M árie do služby v Jeruzalemskom chrám e dávajú najavo
svoju úplnú odovzdanosť do Božej prozreteľnosti, ukazujú
dôveru Najvyššiemu.
Pohľad na túto ikonu, na tento nádherný obraz nás priamo
privádza k myšlienkam na náš prvý’ vstup do chrámu - na prija
tie sviatosti krstu. Aj tento tvoj prvý vstup urobili tvoji rodičia,
krstní rodičia spolu s tvojimi príbuznými. Iste sa to neobišlo
bez osláv, radosti a pravdaže so sľubom a vyznaním svojho aj
tvojho kresťanstva. Ty si si spinkal, alebo plakal v perinke a oni
robili všetko za teba. A všetci dospelí sľubovali, že tým svojim
ratolestiam odovzdajú vieru, že ich budú privádzať k Ježišovi,
k P anne M árii - do spoločenstva „svätých“ (porov. E f 5, 3j.
P rečo p re mnohých ostali tieto sľuby iba sľubmi - nepodstat
nými frázam i, ktoré tam v chrám e p red kňazom treba povedať,
lebo tak sa patrí? Čo bude nasledovať potom, to bude mať už
zase svoje dôvody.
Krst malého dieťatka j e začiatkom nového života v Kristovi.
A p rečo sa nerozvinie u mnohých pokrstených? Prečo z nich
vyrastú pokrstení pohania? Kto zlyhal? Na koho zložíme vinu?
Odsúdime niekoho?
M ôžem e položiť veľa otázok a sformulovať veľa odpovedí.
M ôžem e si vypočuť aj námietky na adresu Joachima a Anny
i maličkej Panny M árie - napr. bola iná doba, Panna Mária to
mala oveľa ľahšie, veď ju takto v chrám e vychovali, stále jej
o svätosti hovorili, a dnes to už nie j e moderné.
Človek však v spolupráci s Božou milosťou dokáže veci
z ľudského hľadiska nemožné. Svet a jeh o štýl sa veľmi núka
s veľkými výhodami, bez záväzkov a s pohodlnosťou. A tu je
ten koreň, do ktorého treba zatínať sekerou modlitby a života
podľa evanjelia, aby deti kresťanov prichádzali na svet z lásky
a boli privádzané ku Kristovi v zodpovednosti vyplývajúcej
z tejto lásky. „ Vy ste so ľ zeme, vy ste svetlo sveta “ - hovorí
Je ž iš (Mt J, 13-14). Žime tak, aby celý svet o nás hovoril:
„Pozrite sa na nich. ako sa milujú. “
Jo z e f Gača

Sloboda v rozhodovaní
„Somveriace dievča. Kamarát z náš
ho farske'ho spoločenstva mi predne
dávnompovedal, že už dávno sa modlí
za svoje povolanie. V poslednej dobe
všakdostal od Boha poznanie, že mám
byťjeho manželkou. Veľmi som sa toho
zľakla, pretože ja k nemu nič také ne
cítim. Je to iba jeden z mnohých chlap
cov okolo mňa. Som z toho zmätená,
pretože Pána Boha mám rada a nech
cemísť proti jeho vôli“ (Silvia, 17).
Keďza mnou prišli mladí s takýmito
a impodobnými problé
mami vo vzťahoch, pýtal
som sa ich, aké vidia
riešenie. Niektorí mi od
povedali, že človek má
slobodnú vôľu a preto sa
môže rozhodnúť aj proti
Božej vôli. Samozrejme,
že mi to nedalo pokoj,
tak som sa ich zasa opý
tal, kto by sa chcel v ži
vote rozhodovať proti
Božej vôli. Veď je priro
dzené, že každý hlboko
veriaci človek chce plniť
Božiu vôlú.
Existujú však takéto
problémy medzi mla
dými, ktoré spôsobujú
chaos a zranenia. Do
konca sa tam porušuje aj zákon logiky,
ktorý zo strachu niektorí prehliadnu.
Avtedy idú sami proti sebe.
Kde sa stala chyba? Prečo by sa člo
vek živej viery mal zamýšľať nad takto
definovanou slobodou? Predsa Boh
nenúti, on pozýva.
Povolanie__________________________

„Na modlitbovom stretnutí sme pocítili,
že Boh si volá svojich do Pánovej vinice.
Zdalo sa nám, že najbližšie k tomu má
jeden chalan z nášho spoločenstva, kto
rýviedol solídny duchovný život. Zhodli
sme sa, že by mal byť kňazom. Prijali
sme to ako Božiu výzvu a preňho to bu
de asi Božia vôľa. Keď sme mu to na
základe týchto domienok oznámili, celý
prestrašený sa priznal, že on cíti
povolanie do manželstva a nie do zasvä
teného života. Čo má teraz robiť?“
(Martinka, 16).

Mnohí mladí sa pýtajú: „Ako zistím,
že ma Boh volá? Aké to je, keďma osloví,
keď mi hovorí o mojom konkrétnom
povolaní?!“
Zdá sa, že niektorí by boli najradšej,
keby sa našiel niekto, kto by rozdával
Bohom opečiatkované listy povolania
ako dekréty života. Toto však nie je mož
né, pretože Boh dáva človeku slobodu.
On oslovuje v hlbokej osobnej modlitbe
a môže povzbudiť vo viere alebo v povo
laní cez konkrétnu situáciu, či človeka.

lania alebo pri rozhodovaní sa pre ži
votného partnera.
Svätý Pavol vo svojej veľkej horlivosti
veľa cestoval a hlásal evanjelium. Ho
vorí, že niekedy mu Duch nedovolil ísť
tam, kam on chcel. To znamená, že my,
ľudia, sme plní seba a Boží Duch nám
ponecháva slobodu a spolupracuje
s nami, ak mu to dovolíme. Ak sa od
lúčime od Božej lásky, porušujeme zá
kon lásky, zavrhujeme jeho pomoc. Boh
však aj vtedy čaká, kedy ho pozveme,
aby nám odpustil neveru jeho
láske, aby sme začali odznova.

Láska dáva slobodu___________

Avšak každý musí na povolanie od
povedať sám a v slobode, aby mu to
rozhodnutie prinieslo Boží pokoj.

Vernosťslobode lásky______________
V otázkach volby povolania je veľmi
nebezpečné a riskantné používať voči
inej osobe slová: „Boh mi povedal, že
ty si máš toto (toho, túto) zvoliť..., alebo
Boh chce, aby si bol (mojím manželom,
manželkou, kňazom, rehoľnou ses
trou)...“. Vtedy by sme brali Boha za
svedka a pritom zaväzujeme osobu vo
svedomí. Mnohí mladí boli z takejto
skúsenosti zranení, ba dokonca v slepej
poslušnosti vykročili na cestu, v ktorej
sa potom veľmi sklamali. Ak sa človek
neoslobodí od takýchto nesprávnych
predstáv o volbe v osobnom povolaní,
môže byť hlboko duševne zranený
i s dlhodobými následkami. Preto pro
sím mladých, aby nikdy nepoužívali
takéto spôsoby v otázkach volby povo

Naše rozhodnutia majú byť spre
vádzané modlitbou a naplnené
pokojom. Keď sa rozhodujeme pre
svoje osobné povolanie, Boh
odpovedá vo svojom čase.
Ak sa však rozhoduješ pre
život s inou osobou (manželom,
manželkou), tu je nutné, aby aj
ten druhý cítil povolanie do tohto
vzťahu a v slobode sa preň roz
hodol. Týka sa to už dvoch ľudí
a dvoch slobodných rozhodnutí,
ktoré vzájomne súvisia a nesmú
si odporovať. Vyhlásiť sa v takejto
situácii za proroka (Boh mi
povedal, že ty máš byť mojou
manželkou...), znamená hlboké ublíže
nie milovanej osobe, popretie jej slo
body, citové vydieranie a urážku Boha.
Ak žiješ z Boha, z jeho evanjelia, čiže
podľa zákona lásky, môžeš pocítiť, že ťa
Boh posiela, aby si niekoho napomenul,
upozornil, že robí niečo nesprávne.
Môžeš však v otázke povolania a vzťa
hov lásky rozhodovať za iného?
Základným pravidlom zákona lásky
je sloboda volby. Preto sa nikdy nesmie
popierať, aby sme nepopreli lásku.
Povolanie dáva Boh každému oso
bitne ako svoj nebeský dar. Majme voči
povolaniu úctu a chráňme si ho ako to
intímne životné posolstvo nám zverené.

Z vyznania: „Som rád, že som ťa
spoznal. Poslal mi ta sám Pán Boh.
Jemu vďačím za teba. Snáď, ak ty budeš
chcieť, budeme spolu kráčať životom.
Pýtam sa ta: Bude to Božia vôľa?“
Pavol Hudák
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Urobte nám miesto
vo svojom srdci!
(Gal 4,19). Ak máš túžbu privádzať ľudí
k Ježišovi a vychovávať učeníkov,
potrebuješ si uvedomiť jednu dôležitú
skutočnosť. Každý novonarodený
Pavol na adresu veriacich v Korinte. Akú 5, 14).
kresťan
potrebuje po svojom obrátení
„Poslal som ti ho naspäť;jeho, tojest
lásku k nim musel mať, keďbol schopný
moje
srdce“
(Flm
1,
12).
Pavol
veľmi
pomoc,
spoločenstvo človeka, ktorému
toto povedať. A v liste Rimanom ide ešte
môže
dôverovať,
ktorý ho vyučuje, vedie
často
hovorí
o
svojich
učeníkoch
ako
ďalej: „Radšej by som bol ja zavrhnutý
o
svojich
deťoch:
„Hovorím
ako
svojim
potrebuje
duchovného
rodiča; brata,
od Krista namiesto svojich bratov,...“
ktorý
má
pre
neho
miesto
vo svojom
deťom...
“
(2
Kor
6,
13).
„Deti
moje,...
“
(Rim 9, 3). Čo viedlo Pavla k takýmto
srdci a je mu sprievodcom v prvých
mesiacoch chodenia za Ježišom. Náš
oheň, náš zápal nemá pohasnúť vo
chvíli, keď človek za ktorého sme
bojovali, odovzdá svoj život Ježišovi.
Opravdivá láska sa začína až teraz.
Som ochotný venovať novému kresťa
novi svoj čas? Obetovať pohodlie,
financie...? Trpezlivo odpovedať na
jeho stále nové a nové otázky? Rozpty
ľovať vynárajúce sa pochybnosti
a obavy? Učiť ho modliť sa, čítať Božie
slovo, pravidelne prichádzať do spo
ločenstva kresťanov na slávenie Eucharistie? Ak áno, tak môj zápal
a moja láska pre Ježišove veci sú
úprimnými.
Čo obnáša duchovné rodičovstvo?
Milujúci rodič nedokáže zabudnúť
na svoje dieťa. Medzi ním a jeho
dieťaťom je nezmazateľné puto. Dieťa
má v srdci svojho rodiča trvalé miesto.
A toto tvrdí o svojich duchovných
deťoch i sv. Pavol: „Máte v mojom
„Aja veľmi rád vynaložím všetko, ba vyhláseniam? Jednoznačne láska a túž
aj seba samého vydám za vaše duše“ (2 ba po spasení bratov. Kristova láska je
Kor 12,15). Tieto slová vyslovil apoštol hnacou silou ohlasovania (porov. 2 Kor

srdci také miesto, že sme spolu spätí
v smrti i v živote“ (porov. 2 Kor 7, 3;
ekum. prekl.).
Rodič je ochotný podstúpiť i velkú
bolesť pre záchranu života svojho
dieťaťa. Často prežíva úzkosť a strach,
nevie si poradiť ako ďalej vo výchove.

„Deti moje, znova vás v bolestiach
rodím, kým vo vás nebude stvárnený
Kristus. Teraz by som chcel byť u vás
a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo
s vami“ (Gal 4, 19-20).
Neustále povzbudzuje a vyučuje,
upozorňuje na podstatné a dôležité
veci: „...pevne stojte v Pánovi, milo-

vaní!“ (Flp 4, 1). „Len žite tak, aby to
zodpovedalo Kristovmu evanjeliu...“
(Flp 1,27).
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Varuje, upozorňuje na nebezpe
čenstvo: „Dajte si pozor na psov, dajte

sipozor na zlých pracovníkov,...“ (Flp
J, 2). „Dajte si pozor, aby vás niekto

nezviedol filozofiou a prázdnym má
mením,...“ (Kol2, 8).

VAŠE OTÁZKY

Chváli a oceňuje, raduje sa z nich:

„Nemám väčšej radosti, ako keď poču
jem, že moje deti žijú vpravde“ (3 Jn 1,
4). Musíme ustavične vzdávať vďaky
Bohu za vás,...veď vaša viera veľmi
vzrastá a vzájomná láska všetkých vás
je čoraz väčšia“ (2 Sol 1, 3).
\
;

Ale aj so všetkou múdrosťou napo
mína, a ak je to potrebné, s prísnosťou
karhá: „Keď vás už napomínam, ne

chválimvás, že sa neschádzate na lepšie,
ak na horšie. Predovšetkým počúvam,
že súmedzi vami roztržky,... “ (1 Kor 11,
17-18). „Cudzoložníci, neviete, že
priateľstvo s týmto svetom je nepria
teľstvo s Bohom?!“ (Jak 4, 4).
Neprestajne sa za svoje duchovné
deti modlí: „...vždy, v každej svojej

modlitbe, keď s radosťou prosím za vás
všetkých,...“ (Flp 1, 4).
Je hodný napodobňovania: „Bratia,
spoločne ma napodobňujte a všímajte
si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte
vnás!“ (Flp 3, 17). Kto z nás môže tak
ako Pavol drahým s pokojným svedo
mím povedať?: „Nasledujte Ježiša tak
ako to robím ja, napodobňujte môj
príklad! “ Určite viete, že deti (platí to aj
pre duchovné) sa najčastejšie učia
pozorovaním a napodobňovaním svo
jich rodičov. Myslite na to, keď sa ujmete
tejto čestnej úlohy. Reč života hovorí
jasnejšie ako reč slov. Nech vás však táto
zodpovednosť nezastaví a neodradí.

Zuzana Samecká

NAŠE ODPOVEDE

Ako si mám byt’istý, že zachovám vernosť
po celý život?
Otázka vernosti nespočíva v tom, že
v deň svadby som presvedčený o za
chovaní vernosti po celý život; skôr sa
treba spýtať, či som sa rozhodol po celý
život byť verný partnerovi, ktorého som
si vybral.
Každý deň je pre nás výzvou obnoviť
slúb, ktorý sme vyslovili v deň svadby.
Týmto obnovením je každé slobodné
„áno“ v situáciách bežného života:
„Darujem sa tebe, dostávam teba.“ Byť
verný znamená spoločne rásť v takomto
vzájomnom darovaní, ktoré sa začína
v deň sobáša a ktoré bude neprestajne
pokračovať v priebehu spoločne preži
tých rokov. Na tento rast stavby je
potrebný čas. Je to plán spoločných
vynálezov. Znamená to povedať tomu
druhému: „Čokoľvek sa stane, budem
s tebou, v šťastí aj v nešťastí.“
Veriť tomu druhému, mať v ňom nádej,
prijímať ho každý deň, to je cesta vernosti.
Častokrát je to cesta náročná, ťažká, stáva
sa však prameňom vzrastu a šťastia.
Ľahostajnosť k druhému zabíja
vernosť. Keď nemám čas pre druhého,

keď dávam prednosť kariére..., keď
uprednostním svoje rozptýlenie, špor
tové aktivity, svojich priateľov, kon
takty..., veď som slobodný, chcem si
ponechať svoju slobodu...
Pomaly krok za krokom sa vzájomná
komunikácia stráca, každý si žije sám pre
seba, a tak s nespokojnosťou, spormi
a veľkým životným napätím prichádza
pokušenie porušiť sľúbenú vernosť. Treba
postaviť dobrú stráž k nášmu srdcu, našim
očiam, jazyku a telu, aby sme uchránili
vernosť ako veľmi vzácny poklad.
Sľub manželstva sa nám môže zdať
odvážny, až riskantný, a tak jedine
nekonečne verný Boh sa môže stať záru
kou našej vernosti. Čím väčšmi bude
naše prijatie čerpať z Božej lásky, tým
väčšia bude aj naša vernosť.

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

Nezabudli ste?
Predplaťte si Slovo na svojom farskom úrade, alebo na arese redakcie:

Slovo

Hlavná 3
P. O. Box 204
080 01 Prešov
Predplatné na celý rok 360,« Sk
Pri objednávke do 30. novembra t.r. poskytujeme zľavy:
pri odbere 1-10 ks zläva 10% - 324.- Sk
pri odbere nad 10 ks zľava 20 % •288.» Sk
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V J e ž iš o v i
Už si ani nepamätám, kolko krížoviek
z rôznych časopisov som vylúštila. Tak
mer vždy, keďsom ju poslala do redakcie,
dostala som nejakú výhru.
Dnes riešim krížovku vlastného života
na onkológii, v izbe číslo 14. Je to
bolestná krížovka. Na tejto krízovej ceste
stretávam mnoho ľudí, ktorí sa tak
nápadne podobajú tým biblickým.
Chcem rozprávať o jednej takejto žene,
ktorá ma zoznámila s trpiacim Ježišom,
stretnutie s ním mi dáva nový rozmer.
Otváram sa vo svojej chorobe pre Božiu
pravdu. Spolu s Kristom som ukrižovaná
(porov. Gal 2, 20), kde sa denne učím
zomierať sebe, svojmu ja, hriechu a cho
robe, aby som mohla povedať: „ Užnežijem
ja, ale žije vo mne Kristus1'(Gal 2,20).
Táto žena je zdravotná sestra, ktorá
má na starosti našu izbu. Jedného dňa,
keďsom mala depresie a nechuť k životu,
povedala som jej:
„Sestrička, dajte mi nejakú injekciu,
chcem zomrieť.“
A vtedy mi sestrička odpovedá: „Milá
pani, už je neskoro. Pred dvetisíc rokmi
Ježiš za vás zomrel na kríži. Jemu odo
vzdajte svoju bolesť, lebo on vzal na seba
naše slabosti a niesol naše choroby“
(porov. Mt 8, 17).
Oponovala som jej: „Prečo práve
ja? Prečo mi to Boh urobil? On je
vinný za všetko.“
„Len sa pozrite. Kde je Boh vo vašom
živote? Je to mŕtvy Boh, ktorý zomrel na
kríži, bol pochovaný a týmto sa všetko
skončilo. Alebo je to živývzkriesený Ježiš,
ktorý na tretí deň vstal zmŕtvych?“
„Nebol v našej rodine. Veď tolko dôle
žitých a vzácnych vecí sme mali napláno
vaných a vždy nám to vychádzalo. Žili sme
životom dnešných lúdí. Úspech, popularita
a tu naraz takéto skríženie plánov! “

„Milostivýa milosrdnýje Pán, zhovie
vavýa dobrotivýnesmieme. Nevyčíta nám
ustavične naše chyby, ani sa nehnevá
naveky. Nezaobchodís namipodlá našich
hňechov, ani nám neodpláca podlá našich
neprávostí“ (Ž 103, 8-10). „Taký je Boh,
v ktorého verím ja “, vyznáva sa sestra.
Ohradila som sa. „Veď aj ja som veriaca.“
„Ale Boh, ktorý je láska a ktorý vás
chce zachrániť pre večnosť, sa rozhodol
vás hľadať, lebo vy utekáte z jeho
náručia. Berte túto chorobu ako dialóg
lásky medzi Bohom a vami. Vyjdite zo
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v íť a z s t v o mám

svojho smútku, zatrpknutosti a neod
pustenia a začnite tento dialóg: «Bože,
čo mi chceš cez túto chorobu ukázať?
Aký máš so mnou plán?»“
„Sestrička, to je veľmi ťažké. Ja to
nedokážem.“
„Rozhodnite sa svoju chorobou dať
Bohu. Na neho zložte všetky svoje
starosti, lebo on sa o vás stará (porov. 1
Pt 5, 7). Uverte tomuto Božiemu prisľú
beniu, lebo «On však bolprebodnutýpre

naše hriechy, strýznený pre naše neprá

vosti, na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení» (Iz 53,5).
Pred vami sú dve cesty: Cesta Božích
prísľubov, alebo cesta choroby, smútku,
ktorá vedie k smrti.“
Dnes ďakujem tejto sestričke, že na
mojej krížovej ceste mi ukázala živého
Ježiša, ktoiý mi nekladie žiadne otázky,
ale ma miluje. Pozerám sa na kríž. To za
mňa Ježiš zomiera, aby som ja mohla žiť.
Najprv som si dala do poriadku svoj
duchovný život. Veď od svadby som
nebola na svätej spovedi. Sestrička mi
priniesla Sväté písmo - Nový zákon
a kňaz mi dal ruženec. Sestrička má so
mnou velkú trpezlivosť. S láskou mi
odpovedá na moje otázky.
Naučila ma jednu pieseň. Keď sa mi už
nechce ani čítať, ani modliť sa, spievam si
túto pieseň: „Víťazstvo mám, víťazstvo
mám, víťazstvo v Ježišovi mám. Satan už
nado mnou nemá moc, víťazstvov Ježišovi
mám!“ Najprv táto pieseň bola v mojich
ústach, ale keď bolesti sú velké, začnem
spievať nielen ústami, ale aj srdcom.
Pomaly robím kroky z tmy do svetla
Božieho. Nie, nie som ešte uzdravená, ale
odovzdávam sa do vôle Božej, kde
hovorím s Máriou svoje „Fiat“. Častejšie
teraz pristupujem k Sviatosti zmierenia,

aby som mohla prijímať sviatostného
Spasiteľa, aby žil v mojom živote, v mojom
srdci. Z môjho života sa vytráca smútok,
depresia, nechuť žiť. Zakusujem ovocie
Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť
(porov. Gal 5,22).
Z tejto zmeny sa teší manžel aj naše dve
dcéry. S nadšením im rozprávam dávno
v našej rodine zabudnutý príbeh o Bohu,
o Ježišovi a jeho Matke Márii. Chcem, aby
sa do našej rodiny vrátil Ježiš a Mária.
Manžel už súhlasil, dcéry
ešte váhajú, ale modlím sa,
aby toto bola pravda v na
šom manželstve a v našej
rodine. Obidvaja sme vyso
koškolskí profesori. Pro
movali sme v rokoch tvrdej
totality. Zo strachu o za
mestnanie sobáš a krsty detí
boh tajné. Báli sme sa vyznať
svoju vieru. A nič nám ne
chýbalo z materiálnej strán
ky. Máme peknú vilu, každý
rok dovolenky pri mori,
obidve dcéry končia štúdium na vysokej
škole, ale v našej rodine chýbal jeden
rozmer, s ktorým sme nepočítali. Choroba.
Moja rakovina.
Verím, že Boh prerušil svoje mlčanie
a začína s nami hovoriť. Je to ťažká reč
kríža, ktorej sa učíme rozumieť. Teraz
v mojej chorobe naši rodinní priatelia
nemajú pre nás čas, stále majú čosi dôle
žitejšie. A tak nám ostáva Boh, ktoiý ten
čas pre nás má. Prichádza do Betlehema,
ale prichádza i na moju izbu číslo 14.
Som šťastná, že pri stretnutí s mojou
rodinou tu v nemocničnej izbe sa modlíme
ruženec. Je to priam neuveriteľné, veď
nikdy sme sa doma nemodlili, ale všetci
túžia, aby sa im mamka vrátila domov, aj
keď lekári nedávajú velkú nádej. My však
veríme, že náš Boh je všemohúci, že Bohu
nič nie je nemožné.
Drahý čitateľ. Aj ty kráčaš po svojej
životnej ceste. Možno tvoje problémy nie
sú také, aký je môj. Veľmi ťa prosím, modli
sa spolu s mojou rodinou, aby sa stala vôľa
Božia v mojom živote. Veďja verím a stále
si spievam vo svojom srdci: „Víťazstvo
mám, víťazstvo mám, víťazstvo v Ježišovi
mám. Satan už nadomnou nemá moc,
víťazstvo v Ježišovi mám! “

Ján Karas

Kto kolko odoberá?
Tak ako sme uviedli v minulom čísle Košický exarchát, prinášame informácie
o Prešoveskej eparchii. Zopár čísel z roku 1995: Bardejov 150; Giraltovce 76;
Kružlov 40; Humenné 300; Snina 100; Radvaň n.L. 75; Telgárt 120; Poprad 70;
Ľubica 62; Prešov 355; Ďačov 111; Lutina 90; Stropkov 90; Svidník 60; Lomné
59; Čirč 99; Stará Ľubovňa 70; V.Lipník 60; Vranov 190; Seč. Polianka 107;
Sačurov 70 (sú to čísla len za farnosti z SLOVO 21/1995).

SVJIIŠČEHOMUGI, KTORÍ ZOMRELI
pre

Krista

A tu je rok 2002 (odber aj jednotlivci):
Prešov 222, Bardejov 124, Západné Slovensko 99, Humenné 93, Bratislava
88, Ďačov 79, Okružná 78, Poprad 77, Sabinov 75, Drienica 73, Lutina 60,
Vranov n/T 56, Klenov 50, Ľubica 50, Telgárt 50, Žilinský kraj 47, Stará Ľubovňa
45, Zamutov 44, Lomné 43, Remeniny 42, Čemerné 41, Miklušovce 41, Sečovská
Polianka 40, Svidník 40, Poša 38, Ruská N. Ves 38, Sedliská 35, Bukovce 34,
Ďurd'oš 33, Dávidov 32, Stropkov 30, Čirč 31, Kružlov 29, Vyšný Orlík 29, Sačurov
27, Čičava 26, Lubovec 26, Rafajovce 26, Hlinné 25, Nižné Repaše 24, Ortuťová
24, Radvaň n/L 24, Abranovce 23, Fulianka 23, Banské 22, Jakubany 23, Rokytov
23, Šumiac 23, Giraltovce 22, Cernina 21, Fijaš 21, Vyšná Olšava 21, Drieňov
20, Hrabské 20, Ihlany 20, Mlynárovce 20, Orlov 20, Svetlice 20, Brusnica 19,
Chmeľová 19, Olšavica 19, Havaj 18, Levoča 18, Osturňa 18, Varhaňovce 18,
Geraltov 17, Petkovce 17, Pakostov 16, Rešov 16, Snina 16, Tichý Potok 16,
Hrabovčik 15, Litmanová 15, Malcov 15, Petrová 15, Šarišský Štiavnik 15, Torysky
15, Ulič 15, Velký Lipník 15, Vyškovce 15, Žakovce 15, Malý Lipník 14, Rudľov
14, Ubľa 14, Andrejová 13, Breznička 13, Zubné 13, Cabov 12, Miňovce 12,
Porúbka 12, Kapišová 11, Pichne 11, Údol 11, Bajerovce 10, Beloveža 10, Stakčín
10, Šambron 10, Štefurov 10, Vernár 10, Lukov 8, Medzilaborce 8, Štefanovce
8, Čertižné 7, Korunková 7, Krajná Bystrá 7, Repejov 7, Sulín 7, Ladomírová 6,
Matiaška 6, Mikulášová 6, Vydraň 6, Jarabina 5, Olka 5, Šmigovec 5, Vislanka
5, Kurov 4, Kyjov 4, Topoľa 4, Kamienka 3, Krásny Brod 3, Miková 3, Nižný
Tvarožec 3, Zbojné 3, Hostovice 2, Kolonica 2, Livov 2, Pčolinné 2, Becherov 1,
Cigelka 1, Čabalovce 1, Čabiny 1, Dubová 1, Habura 1, Kečkovce 1, Klenová 1,
Kružl’ová 1, Laškovce 1, Sukov 1, Šarišské Jastrabie 1.

Animátori pozor!!!
Rada pre rodinu a mládež, sekcia pre mládež oznamuje začiatok 2. ročníka
animátorských škôl.
Sekcia pre mládež oznamuje, že sa uskutoční už II. ročník animátorskej školy.
Je to duchovná a praktická formácia mladých ľudí pre ich službu Cirkvi, najmä vo
farnostiach a na väčších cirkevných podujatiach. Sú pozvaní všetci animátori,
ktorí sa už zapojili do aktivít ako napr. Bystrá, Kvetná nedeľa, Fest... a zároveň tí,
ktorí aktívne pracujú vo farnostiach, alebo majú túžbu pomôcť kňazom pri práci
s deťmi a mládežou.
Tohto roku sa pripravujú 4 stretnutia animátorov, ktoré sa uskutočnia
v rekreačnom stredisku (už známej) Bystrej.

Termíny:
15.
-1 7 . 11. 2002, téma: Stvorenie
1 4 .-1 6 . 02. 2003, téma: Hriech
1 4 .-1 6 . 03. 2003, téma: Vykúpenie a spása
víkend v mesiaci jún 2003: príprava na Bystrú
Podmienkou účasti na 4. stretnutí je účasť na predchádzajúcich stretnutiach. Ak
máš záujem, prihlás sa u svojho farára do 3 0 .1 0 . 2002.
Veríme, že i v tvojej farnosti je človek, ktorý by sa dokázal dať do tejto službe
cirkvi, alebo sa už v tejto službe osvedčil.
Animátor sa prihlasuje na všetky tri animátorske školy v jednej prihláške!
Bližšie informácie u o. Štefana K e ru ľ- Kmeca, správcu farnosti Sečovce;
tel.: 056/678 25 02, 0905-644258.

One Ahmij (Iščak)
Blahoslavený otec Andrij Iščak sa narodil
23. septembra 1887 vMykolajevi v oblasti
Ľvova. Bohoslovecké štúdiá zakončil na
univerzite v Ľvove a v rakúskom Innsbrucku.
V roku 1914 dosiahol doktorát z teológie na
univerzite v Innsbrucku a bol rukopoloženýna
kňaza. Od roku 1928 prednášal na Ľvovskej
Bohosloveckej Akadémii. Svoje povinnosti
profesora spájal s dušpastierskou prácou
v dedinke Sychiv, neďaleko Ľvova, kde ho aj
našla smrť. (Pri návšteve Svätého Otca Jána
Pavla H. na Ukrajine bolo na Sychove - ktoré
je dnes súčasťou Ľvova - stretntuťie s mla
dými). Bol zabitý rukami ustupujúcej boľše
vickej armády 26. júna 1941.
Boľševici okupovali západnú Ukrajinu
od roku 1939, keď Paktom Molotov-Ribbentrop bolo rozdelené Poľsko (Halič
bola vtedy okupačnou súčasťou Poľska)
medzi Nemecko a Sovietsky zväz. Po
útoku nacistického Nemecka na Sovietsky
zväz boľševici ustupovali z Ľvova a západ
nej Ukrajiny a ničili všetko, čo mohli.

„Keďzačala vojna, vzalikňaza doPersenkivky, na susednú stanicu. Vzali ho okolo
obeda, zadržali do večera a prepustiU. Môj
otec, keďže si navzájom dobre rozumeli, mu
povedal: „Otče, keď vás prepustiĽ, radil by
som vám schovaťsa aspoň na niekoľko dní. “
Bolo totiž vidno, že nastupujú Nemci a všetci
boľševici utekajú. „Schovajte sa a všetcipre
žijeme! “Ale kňazpovedal: „Ivan, pastierne
opúšťa stádo. Ani ja sa nemôžem schovať
a opustiť farníkov.“ O dva dni prišli vojaci
a vzaľihoz domu. Boli tam, asipol kilometra
od farnosti, porasty a kríky, tam ho vyviezli
a umučili. Strieľali mu do brucha, takže
vyzeralo ako dobodané. “
(Zo svedectiev p. Ivana Kulčického.)

Stanislav Gábor
Marek Durlák
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Rok2002 - Rok povolaní
Formovanie kňazského povolania
„Kňazi sa vysviackou a poslaním, ktoré
prijímajú od biskupa, povyšujú do služieb
Krista Učiteľa, Kňaza a Kráľa a majú účasť
najeho účinkovaní, ktorým sa tu na Zemi
neprestajne buduje Cirkev a Boží ľud,
Kristovo Telo a chrám Ducha Svätého“
(Presbyterorum Ordinis, 1).
Rok 2002 je vyhlásený za Rok povo
laní a preto je veľmi vhodné všimnúť si
formovanie povolania pre kňazstvo
v kňazskom seminári. Mnohí ľudia si
totiž myslia, že vstupom do seminára
sa akosi automaticky z mladých mužov
stávajú „hotoví“ kňazi. Je preto pot
rebné všimnúť si hlavný cieľ výchovy
v kňazskom seminári a tiež skúsiť sa
pozrieť na úlohu predstavených kňaz
ského seminára vo svetle najnovších
dokumentov Cirkvi.
Všetci sme si vedomí toho, že naša
Gréckokatolícka cirkev potrebuje v dneš
nej situácii kňazov zrelej osobnosti,
ktorých charakterizuje harmónia pova
hy a prirodzených čností. Kňaz sa musí
dostať na vrchol lúdskej zrelosti, aby si
vedel vytvoriť správny životný štýl a získal
patričný rešpekt, lebo kňazské účin
kovanie vo velkej miere závisí od jeho
osobnosti. Teda najprv sa kňaz musí
formovať k tomu, aby bol človekom,
potom kresťanom a nakoniec kňazom.
Seminár je miestom kňazskej výcho
vy, kde sa chovanci pripravujú na kňaz
ský život, lepšie spoznávajú Ježiša
Krista a stavajú sa znalými teológie.
V seminári sa spolu snažia predstavení
a chovanci dosiahnuť spoločný cieľ:
vychovať čo najlepších duchovných
pastierov pre miestnu cirkev.
Výchova sa začína prijatím kandidátov
na kňazský úrad do kňazského seminára
a trvá šesť rokov. Náročné vzdelanie je neodpustitelhé, veďs pokrokom vied aj náro
ky dnešnej doby sú oveľa väčšie a nároč
nejšie. Láska Kristova sa musí prejaviť
v seminárskom spoločenstve. Seminárske
spoločenstvo (bohoslovci a predstavení
seminára) musí zabezpečiť rastjednotlivca
v láske, vo viere. Musí ho previesť z tmy
sebectva do Kristovho svetla.
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Kongregácia pre Boží kult a sviatosti
obežným listom Prot. N. 1560/18 z júna
1992 poukazuje na nevyhnutnosť dobre
vychovávať kandidátov na sväté sväte
nia, od začiatku teologických štúdií
vzhľadom na kánonické normy. Je preto
potrebné zodpovedne sa zaoberať dôs
tojnosťou, morálkou a vhodnosťou jed
notlivých kandidátov na kňazstvo. Práve
aj Kongregácia pre Boží kult a sviatosti
vo svojom liste Prot. č. 589/97 z decem
bra 1997 poukazuje na to, že skúmanie
spôsobilosti kandidáta sa v minulosti
považovalo za jednoduchú formalitu
a neprikladala sa tomu patričná dôle
žitosť a vážnosť.
Základným princípom k vyjadreniu
kompetentnej autority (diecézny biskup
alebo najvyšší predstavený Kňazského
inštitútu) pri každom zo štyroch okami
hov cesty ku kňazstvu (prijatie do semi
nára, postriženie, diakonát a kňazstvo)
musí byť morálna istota založená na
pozitívnych dôkazoch o súcosti kandi
dáta. Nie je preto prijateľné kritérium
povolať medzi kandidátov veriaceho len
pre jeho povzbudenie alebo mu pomôcť.
Nemôže sa prijať žiadny kandidát, ne
môže sa odporučiť k sväteniam žiadny
kandidát, ak existuje vážna pochybnosť
o jeho spôsobilosti. Vážna pochybnosť
sa však musí zakladať na objektívnych,
náležite preskúmaných skutočnostiach.
Kongregácia pre Boží kult a sviatosti
v tom istom liste z decembra 1999 ape
luje aj na kompetentné osoby, aby ne
postupovali pri formácii kandidátov na
kňazstvo iba na základe svojich presved
čení alebo intuícií, ale majú počúvať
stanovisko ľudí a poradcov, a nemajú od
neho odstúpiť, iba ak na základe veľmi
vážnych dôvodov.
Veľmi dôležitým je prvý výber kandi
dátov pre vstup do seminára. Musí byť
veľmi pozorný, pretože po tomto prvom
kroku seminaristi pokračujú na ceste ku
kňazstvu a každú etapu pokladajú za
dôsledok a predĺženie tejto prvej etapy
Kongregácia pre Boží kult a sviatosti
pozýva predstavených k slobode vziať

na seba zodpovednosť. Zdôrazňuje tiež
to, že jej pokyny nie sú akýmsi zákonom
vo vlastnom a kánonickom zmysle, ale
sú odporúčaním pre dobro Cirkvi.
Hlavným cieľom tohto príspevku
i samotnej iniciatívy Kongregácie pre
Boží kult a sviatosti je zabrániť tomu,
aby si kandidáti (platí to aj pre ich
rodinných príslušníkov a známych)

neuvedomovali svoju eventuálnu pre
kážkovú situáciu k sväteniam veľmi
oneskorene, a to s rozpačitými dôsled
kami, poníženiami a nevysvetliteľnými
oneskoreniami svätení. Je potrebné
informovať kandidátov na ceste ku
kňazstvu od počiatku ich filozofickoteologického štúdia o iregularitách
a o prekážkach, do ktorých by eventuál
ne mohli vpadnúť.
Opatrnosť je však jedna z najpotreb
nejších čností pre toho, kto má zodpoved
nosť viesť kandidátov ku kňazstvu. Nie je
možné dovoliť kandidátovi prijať nejaké
svätenie alebo službu v Cirkvi, ak sú
pochybnosti o jeho spôsobilosti a vhod
nosti. Lepšie je odstrániť každého pochyb
ného kandidáta, nech by bol akýkoľvek
nedostatok kňazov v partikulámej Cirkvi,
ako neskôr lutovať bolestné - a dosť často
škandalózne - opustenie služby. Aj svätý
apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi
píše, aby na nikoho nekládol ruky unáh
lene (Porov. 1 Tim 5,22).

Miroslav ľľko

Miestny odbor M atice slovenskej v Žiline,
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru
a Mesto Žilina
usporiada v tomto roku jubilejný X. ročník súťaže v recitovaní kresťanskej poézie
a prózy pod názvom
“...a Slovo bolo u Boha”.
Súťaž je ponímaná ekumenicky, je určená pre všetkých kresťanov, pre katolíkov,
protestantov i pre pravoslávnych. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na adresy
usporiadateľov krajských kôl, a to čo najskôr (najneskôr do 20. novembra) -

Základná škola Š. Moheľa, Sucháňová 3522, 058 01 Poprad (západné
časti Prešovského a Košického kraja),
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, ul. Duchnovičova, 066 01
Humenné (východné časti Prešovského a Košického kraja),
Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava (Bratislavský kraj - len mladší a starší
žiaci a stredoškoláci),
Univerzitné pastoračné centrum, Staré grunty 36, 814 04 Bratislava tel. 02/59306925 (Bratislavský a Trnavský kraj - dospelí),
Základná škola sv. Don Bosca, L. Fullu, 911 01 Trenčín (Nitriansky kraj),
Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta, ul. 1. mája 7,911 01 Trenčín (Trenčiansky
kraj),
Gymnázium sv. Andreja, Nám. S. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok (Žilinský kraj),
Základná škola Š. Moysesa, ul. Andreja Kmeťa, 965 01 Žiar nad Hronom (Banskobystrický
kraj).
Usporiadateľa pre Trnavský kraj sa nepodarilo nájsť.
Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriách - poézia a próza - a v štyroch
vekových kategóriách - mladší žiaci (ročníky 1 - 4), starší žiaci (ročníky 5 - 9),
stredoškoláci a dospelí.
Finále súťaže sa uskutoční v Žiline až v sobotu dňa 8. februára 2003, a to v budove
Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina. Prezentácia sa začne
o 08.00 hod., súťaž o 09.00 hod.

Výhercovia
predplatiteľskej
súťaže:
1. cena - Sväté písmo:
Mária Strenková, Dargov
2,-3. cena - 1 4 . kníh od
F. Dancáka:
Ondrej Šimšaj, Margecany
Gréckokatolícky farský
úrad Nižný Tvarožec
4.*6. cena - Ikona a knihy:
Rímskokatolícky farský
úrad Žirany
Ladislav Olexa, Moravany
Ing. Milan Rak, Prešov
7.-10. cena - 3 MC kazety:
Helena Uličná, Prešov
Barbora Bocanová, Ložin
Michal Ondovčík, Vojčice
Pavol Moravec, Beckov

Videli sme pravé svetlo
Po oslavnom speve „Jedinýje svätý“
ľud spieva pričasten. V niektorých
chrámoch pričasten nasleduje pred
prijímaním veriacich. Po pričastene
nasleduje bezprostredná príprava na
prijatie Eucharistie. V modlitbe ,, Ve
rím. Pane, a vyznávam...“ sa pokorne
skláňame a prosíme Boha o odpuste
nie našich prehrešení. Táto modlitba
je vyjadrením postoja kajúcnika, ktorý
zo srdca ľutuje svoje hriechy. Takýto
postoj je vidieť práve na kríži u lotra,
ktorýľutoval svoj hriešny život z celého
srdca. Možno práve preto sa jeho
slová stali súčasťou tejto modlitby:

„Pane,... Vládca.... Svätý, spomeň si na
mňa, kedprídeš do svojho kráľovstva.“
Podobný postoj mal aj kajúci mýtnik
a aj jeho slová zaznievajú v tejto
modlitbe: „Bože, buď milostivý mne
hriešnemu. “Túto prosbu nášho srdca
znásobujú aj nasledujúce zvolania:
„Bože, očist moje hriechy a zmiluj sa

nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil,
Pane, odpusť mi.“

zvolá: ..S Božou bázňou a s vierou
pristúpte! “Je to výzva, aby sme sa zbavili
všetkých pochybností a naozaj s úctou
prijali Boha, ktorý prichádza, aby sa nám
daroval. Veriaci odpovedajú: „Požehnaný,

ktorýprichádza v mene Pánovom. Boh je
Pán a zjavil sa nám. “ Potom nasleduje
prijímanie veriacich. Počas prijímania
kňaz hovorí: „Drahocenné, presväté

a prečisté telo a krv Pána a Boha a Spa
siteľa nášho Ježiša Krista podáva sa
Božiemu služobníkovi na odpustenie
hriechov a večnýživot. Amen.“Tieto slová
sú pripomienkou slov Ježiša Krista, ktorý
povedal, že kto nebude jesť jeho telo a piť
jeho krv, nebude mať v sebe večný život.
Po prijímam veriacich ich kňaz žehná
svätými darmi pričom prosí Boha, ktorého
drží v rukách: „Spas, Bože, svoj ľud
a požehnaj svoje dedičstvo.“ Po týchto
slovách položí čašu na prestol a okiadza
ju so slovami: „Bože, vznes sa nad nebesá

Ducha... “Následne vezme čašu, obráti
sa k dverám, pohliadne na ľud a hovorí
sprvu potichu, potom nahlas: „Požeh

naný Boh náš. Teraz i vždycky i na veky
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.“ vekov.“ Načo ľud odpovie „Amen“
Tým si pripomína aj Kristovo vzkriesenie a spieva: „Nech sa naplnia ústa naše
a nanebovstúpenie. Ľud spieva: „Videli tvojou chválou, Pane,...“
sme pravé svetlo, prijah sme nebeského
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Svätá hora ATHOS
(pokračovanie z minulého čísla)
Dva teologické spory_______________
Dva charakteristické znaky kláštornej
mentality - entuziazmus pre vieru
a mysticizmus s konzervativizmom
v záležitostiach rituálu - tvorili základ
trom veľkým doktrinálnym sporom,
ktoré sa na Svätej hore objavili v prie
behu tisícročia existencie rehoľného
života. Prvý veľký spor sa objavil v XIV.
storočí. Zapríčinilo ho hesychastické
hnutie. V druhej polovici XVIII. storočia
pokojnú hladinu rozvíril spor známy ako
spor o „kolyvos“ a spor týkajúci sa
častého sv. prijímania.

Spor o kolyvos_____________________
„Kolyvos“ je druh koláča alebo nákypu
používaný vo východnej cirkvi pri
bohoslužbách za zomrelých.
Je uhnetený z varených pše
ničných zŕn s praženou múkou
a voňavými bylinami. Ozdo
bený je mandľami, orieškami,
hrozienkami a celý je posy
paný cukrom. Používa sa
i v priebehu liturgie na pa
miatku niektorého svätého. Po ?
požehnaní má symbolický
a - „sviatosný charakter“.
Pšeničné zrnká predstavujú
klas, ktorý je pri žatve zožatý,
aby tak dal možnosť vzniku
nových klasov zo zŕn. Symbo
lizuje to ľudské telo a vzkrie
senie. Cukor, oriešky a hrozienka
symbolizujú zomrelého alebo svätého,
podľa úmyslu, na čo boli obetované.
V čase žehnania kolyvos je čítaná
pohrebná služba v celku alebo časti,
podľa zvykov a používania tej - ktorej
krajiny. Na Athose kolyvos sa podáva na
konci liturgie alebo spoločného stravo
vania. Každý mních si vezme kúsok a je.
Normálne sa tento rituál obetovania
a žehnania kolyvos mal konať v sobotu,
v deň, v ktorom sú venované zvláštne
modlitby za zomrelých. Ale podľa
cirkevného prikázania je veriaci povinný
prísť na nedeľnú bohoslužbu. A tak
nedeľa sa stala dňom vo všetkých
dedinách a mestách, pravda okrem
väčšiny kláštorov, dňom obetovania
kolyvos. Samozrejme, že je niekoľko
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rozdielov medzi bohoslužbou za zomre
lých a nedeľnou slávnostnou boho
službou pripomínajúcou nám Kristovo
vzkriesenie.
Spor nastal v čase, ked skitisti,
ktorých ľud mal za najsvätejších zo
všetkých svätých hory, prosili, aby
obrady posvätenia kolyvos vykonávali
oni. Časť z nich presunuli na nedeľu,
pretože nestačili vykonávať obrady
v sobotu. Nastal spor, či je to správny
postup a či toto zastúpenie soboty
nedeľou je zhodné s cirkevným učením.
Väčšina mníchov to považovala za
chybný postup, pretože nedeľa má byť
dňom radosti a s tým sa pohrebné
obrady nezhodujú. Otázka správnosti
alebo nesprávnosti obetovania kolyvos
v nedeľu sa ťahala takmer 70 rokov (od
roku 1754 do revolúcie roku 1820)

v roku 1807 a opäť v roku 1829 patriar
cha Gregor V. rieši opätovné spory
podobne, ako jeho predchodcovia.
Tento spor malého významu pouka
zuje, akú veľkú dôležitosť prikladali
athoskí mnísi zmenám v liturgickej
praxi, ktoré pokladali za tak dôležité, ako
by išlo o zmenu západnej dogmy.

Spor týkajúci sa častého svätého
prilfmania________________________
Tento spor podobne ako predchádzajúci
rozdelil Athos na dva tábory. Jeden
nepripúšťal časté sväté prijímanie, druhý
reprezentovaný korintským exbiskupom
Makariosom, poukazoval, že denné
prijímanie eucharistie nielen že je
správne, ale aj duchovne nevyhnutné.
Makarios uverejnil svoje názory v bro
žúrke, ktorá bola vydaná v roku 1783
v Benátkach. V roku 1785 pat
riarcha Gabriel IV. zakázal
čítanie tejto brožúrky ako zdro
ja neutíchajúcich sporov. Celú
záležitosť ukončil patriarcha
Gregor V vydaním dvoch syno
dálnych listov v rokoch 1807
a 1819. V prvom nariadil, že
prijímajúci sa musí pred prija
tím eucharistie vyspovedať
ordinovanému kňazovi so spo
vednou fakultou. V druhom
nariaďuje, že možno prijímať
raz za týždeň a to v nedeľu.

Život athoských mníchov
a rozdelila nielen Athos, ale aj časť
východnej cirkvi na dva tábory.
Spor riešili ekumenickí patriarchovia.
Snažili sa vysvetliť, že ide o problém
malej dôležitosti. Prvý sa pokúšal spojiť
dve rozhádané strany patriarcha Theo
dosios III.. Poslal dva synodálne listy
v roku 1772 a v roku 1773, v ktorých
hovorí, že slávenie bohoslužby za
zomrelých môže byť každý deň. Spory
však neumlčal. Jeho nástupca Samuel I.
poslal iný synodálny list, v ktorom
informuje všetky skíty a kellie, aby sa pri
slávení obradov za zomrelých riadili
podľa praktík svojho materského kláš
tora. V roku 1776 ustanovili, že obrady
sa môžu konať každý deň. Podnecovateľom sporov pohrozil exkomunikáciou.
Spory však celkom nevyhasli. Ešte

Prví mnísi skúšali žiť neporušený
kresťanský život nasledovaním všetkých
Božích prikázaní a cvičením všetkých
kresťanských čností. K dosiahnutiu
týchto podmienok sa rozlúčili so sve
tom, definitívne a absolútne odmietli
všetky „iba ľudské vedomosti“, vzdali sa
všetkých telesných pôžitkov a rodinného
kozubu zo slobodnej vôle. Bojovali
nekompromisne proti hriechu v akej
koľvek podobe. Takto umŕtvovali svoje
telo, zmysly a predstavivosť pod dozo
rom a duchovným vedením svojho
duchovného otca. Otvárali sa k prijí
maniu impulzov Svätého Ducha a ve
novali sa neprestajne vnútornej mod
litbe - „modlitbe srdca“. Tak mohli žiť
skutočný život kontemplácie a vytvárať
radostné spojenie vo Svätom Duchu

s Bohom, vďaka nevyčerpateľnej pomoci
Kristových milostí.
Ideálnykresťanskýmníchje človek, ktoiý
sa sám obetoval Bohu, ktorý nesie sve
dectvo o Bohu a duchovných hodnotách.
Takýmních sa obklopuje Božou láskou,
ktorú prenáša medzi svojich bratov,
akonečne je to človek, ktorého život je
neustálym chválospevom zasväteným
službe Milosrdnému a Všemohúcemu.
Žiaden kresťanský mních nesmie, ba
nemôže žiť len sám pre seba. Nesmie
iba vytvoriť jednotu s trojosobným
Bohom, musí ísť ďalej a naplniť svoje
srdce láskou k celému svetu. Keď je
naplnený láskou k Bohu, potom je
naplnený aj láskou k ľuďom - či už ide
o priateľa alebo nepriateľa - a ku
všetkým stvoreným veciam. Jeho láska
zahŕňa aj nepriateľov a hriešnikov.

10.ROKOV OD SMRTI MIMORIADNEHO KŇAZA
o. M ikuláša K ašpára , tii. kanonika

Otec Mikuláš Kašpár sa narodil 18. marca
1898 v Kolomvji, v poľskej časti Ukrajiny, kde
prežil svoje neľahké detstvo. Mal štyroch
súrodencov. Už ako malýchlapec musel tvrdo
pracovať, aby pomohol rodičom v ťažkej
finančnej situácii. Po skončení obecnej školy
v rodisku pokračoval v gymnaziálnych štú
diách, žiaľ iba jeden rok Kedze rodina mala
finančné ťažkosti, bola prinútená hľadať si
obživu inde. Práve sa robil nábor do českých
baní v Žacléŕí. Tam sa presťahovala celá
rodina. Jeho otec Nikita Kašpar pracoval v ba
niach ako kurič. Matka Katarína bola v do
mácnosti a synMikuláš skúšal pracovaťv rôz
nych profesiách. Napokon sa aj on zamestnal
v baniach. V roku 1922 v mestečkuTlumačov
v okrese Zlín uzavrel sviatosť manželstva
s Máriou Gazdošovou. V šťastnom a požeh
nanommanželstve sa imnarodila dcéra a syn.
Akovojakz povolaniapôsobil na mnohých
miestach, napr. v Znojme, v Banskej Bystrici,
až napokon zakotvil v Olomouci. Tam sa mu
naskytla možnosťštúdia popri zamestnaní. Na
arcibiskupskomgymnáziuvKroméfiži dňa 10.
júna 1929 si doplnil maturitu skúškou z latin
činy lebo užmal inéjasné zámery. V Olomouci
absolvoval bohosloveckú fakultu a v roku
1931 zfekalabsolutóriumz teológie. Až do vys
viacky, ktorú prijal 14. októbra 1931, pôsobil
v armáde. V roku 1931 dostal prvý dekrét do
farnosti Ihlany s filiálkou Ľubica. Dal do
Môžeme povedať, že život mnícha je poriadku nielenchór, ale opravil aj celýchrám.
neustálym chválospevom. Aj anjeli V roku 1936 sa stal správcom farnosti Štefurov, kde tiež opravil cerkev a vjej filiálke
neustále ospevujú Boha. Ak použijeme
v Lascove postavil nový chrám.
termínz byzantských liturgických textov,
Kedže spravoval aj neobsadenú farnosť
mních je „podobný anjelom“.
v Šapinci, postavil tam novú farskú budovu,
Oddáva sa adorácii a modlitbe.
abymohla byťfamosťobsadenákňazom. Vjej
Obetuje modlitbu vychádzajúcu v še
filiálke v Kožanoch bol drevený chrám, ktorý
pote z jeho úst, ako aj tichú, ktorá zachránil pre veriacich tak, že nedovolil, aby
vychádza z jeho srdca. Stále a na kaž ho štátne úrady premiestnili. V roku 1941 bol
dommieste akúkoľvek prácu obetuje na poverený organizovať novú farnosť vo vte
chválu Všemohúcemu. Mních sa má dajšom okresnom meste Giraltovce. Aj tam
stať srdcom Cirkvi, má sa stať anjelom, postavil najprvccrkeva potom farskúbudovu.
aby mohol s nebeskými mocnosťami Bolnielen dobrýa prMadnýkňaz, ale aj dobrý
spievať a oslavovať Boha, má sa stať hospodár. Sám sa zriekol odmeny za krsty,
základom, na ktorom možno budovať sobáše a pohreby. Odmeny dával do cirkevnej
pevné múry pokoja, mieru a lásky. Svoju pokladnice na potrebné cirkevné stavby. Túto
úlohu napĺňa iba prácou na sebe, velkú prácu vo farnostiach a vo filiálkach mo
v neustálej modlitbe a chválospevoch.
hol vykonávať aj s prispením svojej obetavej
manželky Márie. Z domu odchádzal ráno
Štefan Keruľ- Kmec a vraca] sa večer unavený, ale vždy so spo
(pokračovanie v ďalšom čísle) kojným svedomím a s blaženým pocitom
vsrdciz dobrevykonanej práce na slávu Božiu.

O.
Mikuláš bol
veľkým zástancom
ukrivdených a pre
nasledovaných. Po
máhal aj Židom, za
čovrokul941 strávil
6 týždňov v Ilavskej
väznici a na 6 mesia
cov mu bol pozastavený plat. Väzenia ho
nezlomili, naopak zocelili ho, aby ďalej
húževnato pracoval vo vinici Pánovej, tak
v pastoračnej ako aj v budovateľskej práci. Bol
odvážny a keď prišla éra útlaku, nebojácne
chodil v reverende na úrady a domáhal sa
náboženských právd pre veriacich
V roku 1950 nepodpísal, nezradil, zostal
vemý. Preto bol väznený v Prešovskej väznici.
Potom nasledovali sústreďovacie tábory:
Nováky; Podolmec a Hlohovec.
Ažvroku 1959 po dovidenídôchodkového
veku sa mohol vrátiť na Slovensko. Po obno
vení činnosti gréckokatolíckej cirkvi bol už
v dôchodkovom veku, ale mal ešte dosť síl
a chuti pomáhať v pastorácii. V roku 1969 sa
stal správcom farnosti v Sedliskách. V roku
1973 správcomfarnosti Becherov, kde si hneď
získal dôveru veriacich a v spolupráci s nimi
vykonal generálnu opravu chrámu a farskej
budovy. Opravil chrám aj vo filiálnej obci
Regetovka. Krátky čas administroval farnosť
Andrejova. Účinkoval aj vo farnosti Rešov, kde
tiež urobil generálnu opravu cerkvi a dobu
doval sakristiu. Tie isté opravy uskutočnil aj
vo filiálke Ďurďoš a vo filiálke Vlača v roku
1980. Aj vo farnosti Geraltov opravil chrám
a vybudoval farskú budovu Vo filiálnej obci
Hradisko obnovila dal vymaľovaťchrám. Mal
mimoriadneho koníčka. Vždy si žiadal takú
farnosť, kde bolo treba niečo opraviť. Opravil
a šiel ďalej. Keď niečo sľúbil, bol veľmi
dôsledným a snažil sa to stoj čo stoj splniť.
Napr. v zime, keďautobus premnožstvo snehu
nepremával, brodil sav snehupešo aj niekolko
kilometrov, lebo veriacim sľúbil, že bude sv.
liturgia. Plodne pracoval až do roku 1991, kedy
dostal infarkt V roku 1992 odišielbývaťk dcére
do Bratislavy. Hod postupne chorlävel predsa
denne, hoci už posediačky slúžil sv. liturgiu.
Zajeho velí®zásluhyo eparchiu mu o. ordinár
udelil hodnosť tit. kanonika. Zomrel 7.
novembra 1992 voveku nedožitých 95. rokov.
Pochovanýje vBratislave v Slávičom údolí

PJánBabjak, SJ
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Lectio divina alebo
duchovné čítanie XI.
SKUTKY APOŠTOLOV 11,19-26
Posledné scény, ktorým sme venovali
pozornosť, nám dovolili byť svedkami
„prekročenia“ hraníc, limitov, obme
dzení. Evanjelium, dobrá zvesť sa
ohlasuje, napriek výhradám a „tra
díciám“, aj ne-Židom. Čosi podobné
skrýva aj časť, ktorú predkladáme na
spoločné rozjímanie dnes.
Sme na začiatku tretej veľkej časti
Skutkov Apoštolov. Tiahne sa od 11,19
až po 15, 35. Po vypuknutí veľkého
prenasledovania sa mnohí ocitnú ako
„utečenci“ v cudzích krajinách: Fenícia
(dnešný Libanon), Cyprus a sýrska
Antiochia. V týchto nových podmien
kach odvážne hlásajú Ježiša.

Čo by sme nemali prehliadnuť_______

Celok (11, 19 - 15, 35) je charakterizo
vaný slovíčkami charis- milosť a ergon
skutok, čin, dielo. Prvé sa objavuje 6krát z celkového počtu 17 v celom diele:
11,23; 13,43; 14,3.26; 15:11.40. Teda
jedna tretina. Druhé, ergon, 5-krátz 10:
13,2.41 (dvakrát); 14,26; 15,18.38. Obe
nás upozorňujú, že udalosti sú výsled
kom pôsobenia milosti. Sú to udalosti,
diela milosti Božej. Je to sám Boh, ktorý
pôsobí skrze ľudí, skrze udalosti. Je to
on sám, ktorý dokáže zúžitkovať to, čo
človek „pobabral“.
Učeníci sa rozpŕchli do rozličných
krajín, do rozličných kultúr, do rozlič
ných sociálnych a náboženských kon
textov. Cez obchodovaním a námorníc
tvom známu Feníciu, Cyprus až po
tretiu najväčšiu metropolu rímskeho

impéria Antiochiu. 6-krát nachádzame
meno mesta Antiochia. Tento detail nám
prezrádza veľmi mnoho.
Tí, čo boli Cyperčania a Cyrénčania,
začali ohlasovať aj ne-Židom, Grékom,
pohanom. Takto sa vytvárajú paralelné
skupiny: židokresťania a pohanokresťania. Ako sme sa o tom dozvedeli pri
poslednom spoločnom čítaní, v rámci
kresťanského spoločenstva sa vytvorili
tri základné smery. Nazvime ich čistí
Židia - ktorí sa dožadovali dodržiavania
celého Mojžišovského zákona, veriaci
z národov, pohania - pre ktorých
Mojžišov zákon bol neznámy a nako
niec skupina uprostred, ktorá volila
strednú cestu - morálny zákon Mojžiša
(desatoro, morálne predpisy, láska
k blížnemu, k chudobnému, cudzin
covi...) je záväzný pre všetkých. Rituálny
zákon (obriezka, obety, očisťovanie,
rituálne umývanie...) však nezaväzuje
tých, čo sú spomedzi národov.
Keď Barnabáš prichádza do Antiochie
a vidí, čo sa zrodilo z ohlasovania,
vyslovuje jediný súd: J e to dielo Božej
milosti“ (doslovne). Pri
celom účinkovaní Pá
nova ruka bola s nimi.
Všetkých povzbudzuje,
aby vytrvali v tom, čo
prijali. Odchádza do
Tarzu a privádza Šavla,
aby spolu s ním učil,
ohlasoval, katechizoval.

Čo by sme mali
pochopiť___________

Svätý Duch si volí Pavla a Barnabáša. Plátno od Šimona Pctcrzana, asi r. 1540 - 1596, Chrám sv: Barnabáša
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Politické udalosti - pre
nasledovanie kresťanov
v Palestíne - by sme
mohli ľahko a veľmi za
vádzajúco charakteri
zovať ako „smolu“, ako
nechcenú komplikáciu,
ba priam ako existen
ciálne ohrozenie cirkvi.
Existuje však iná rovina
pohľadu. Boh je Pánom
nad životom a smrťou.
Je Pánom aj nad poli
tickými udalosťami.
Využíva ich v svoj vlast
ný prospech. „Kres
ťanskí utečenci“ zves
tujú Ježiša tam, kde sa
uchýlili (porov. 11, 19).
Antiochia bola tre
ťou metropolou Impéria po Ríme a cgypt-

skej Alexandrii, postavená Seleukmi
okolo roku 300 pred Kristom na rieke
Oront, stala sa panovníckym mestom
tejto dynastie až po príchode Rimanov.
Bola kultúrnym, ekonomickým, ob
chodným a námorným centrom vte
dajšej Sýrie. Grécky geograf Strabon (64
pred K - 25 po K ) odhadoval počet
obyvateľov na 500 000. Dnes má toto
mestečko, známe pod menom Antakya,
necelých 50 000. V tomto meste žila
početná židovská kolónia s mnohými
politickými i spoločensko-ekonomickými výhodami.
Do tejto spleti kultúr a zvyklostí
vstupujúkresťania. Ale Boh ich neopustil.
Pánova ruka bola s nimi. Títo najprv
rozprávajú súkmeňovcom, čo sami
prežili v Jeruzaleme. Po domoch a v sy
nagógach skúmajú Písma, či naozaj by
bolo možné, aby Ježiš z Nazareta bol
prisľúbeným Mesiášom. Všimnime si
paralelu neohlasovali slovo (v. 19)
a zvestovali im Ježiša (v. 20). Slovo
evanjelia je osoba Ježiša z Nazareta.
Objavujú sa aj tí, čo zvestujú slovo aj
Grékom. Vytvára sa tu paralelná skupina
pochádzajúca z pohanstva. Ako je zná
me z histórie, Židia boli stále úzkostlivo
uzavretí pred pohanmi, aby sa nepo
škvrnili. Je veľmi pravdepodobné, že istý
čas sa tieto dve skupiny nestýkali.
Barnabáš, oficiálny predstaviteľjeruzalemskej cirkvi, „požehnáva“ tieto
odlišné skupiny a privádza ich do jed
noty spoločenstva. Niet medzi nimi
napätia, rozdielu. Vyzýva ich, aby
vytrvali v Pánovi. Privádza Šavla. Takto
sa škála „názorov“ obohacuje o tretí
element. On je predstaviteľom strednej
cesty. Aj napriek rozdielnostiam spolo
čenstvo rastie, rozvíja sa. Mnohí sa
obrátili k Pánovi - výraz, ktorým sa
charakterizujú obrátenci z pohanstva.

,

M ilan Rúfus

O drahých miestach ktoré už neuvidíš
Vieš o nich, kde sú.
Zádumčivo, no presne.
Aj že sú ti už mimo dosahu.
Nezmeniteľne.
Čo bývalo ti tesné,
už ti je na m ieru.
Cestička zo svahu
je cestou do vnútra.
A ešte mnoho vecí
zanecháš vonku, než tam príd eš sám.
Len v pom yslenom pamäťovom vreci
nesieš si nažité
ja k zlodej svoje zlato.
A raz to všetko vrátiš nebesám.
A zadakuješ za to.
Mnohí uverili v Pána - výraz pre obrátencov zo Židovstva. Obe skupiny sú
potom označené vetou: A k Pánovi sa
pridal veľký zástup. Týmto Lukáš aj
štylisticky zvýrazňuje jednotu v pes
trosti. Učeníci dostávajú meno kresťania
- christianoi patriaci Kristovi. Ich
rôznorodosť nie je prekážkou jednoty.

Aplikácia_________________ _
Tri rôzne smery neprekážali prvotnej cirkvi.
Dokázali byť jednotní. V našich podmien
kach by sme mohli položiť otázku: rôzne
„smery - hnutia“ či laické alebo kňazské,
sú prekážkou jednoty? Nemôžu pracovať
na tom istom diele ohlasovania každý
podľavlastnej „charizmy“? Oficiálna cirkev

sa už vyjadrila a dala zelenú (viďdokumen
ty Cirkvi o pôsobení laických hnutí, kňaz
ských spoločenstiev, naposledy schválenie
štatútu pre Neokatechumenátne spolo
čenstvo). Co na to my, ktorí sme dole, na
mieste činu?
Sme natoľko otvorení pre Ducha, aby
sme pripustili jeho pôsobenie v rôznych
iniciatívach? Živíme v sebe túžbu po
stále flexibilnejšej pastoračnej a evanje
lizačnej práci?
Hľadáme v zmenených spoločenských
podmienkach všetky prístupné možnosti
a cesty ohlasovania? Alebo sa radšej dr/írne
starých, už nelúngujúcichspôsobov, naktoré
nalepíme etiketu „tradícia“?

Róbert Jáger

30.november sa blíži.
Predplaťte si SLOVO!
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JÁN MURÍN V SRDCIACH
ZAKOTVENÝ

Ju ra j Duda

Ján Murín tejto zeme syn

Dňa 9. mája 1950 príslušníci
Štátnej bezpečnosti odvolali
Učeník bratov solúnskych,
POZOR!!!
z vyučovania na michalovskom
syn tejto zeme,
gymnáziu profesora - katechétu
Spolok sv. Cyrila a Metoda ozna o. ThDr. Jána Murína. Do
učený v knihách latinských
muje, že došlo k zmene čísla účtu.
školských služieb sa už nikdy
- v nich Božie sem ä Nové číslo účtu Spolku Sv. Cyrila nevrátil, pretože odoprel pre
a Metoda je:
stup na moskovské pravoslávie.
začal si siať ako Gorazd
Nasledovalo väzenie, vyhnan
0091021084/0900
to Božie Slovo
stvo do Čiech a až do roku 1989
trvalé prenasledovanie.
do zemplínskych hrúd a brázd,
NASl JUBILANTI
Výnimkou boli roky 1968 hoc ťažko bolo.
V
novembri t. r. si významné životné 1969, keď sa plne angažoval
jubileum pripomínajú títo naši členovia: ako predseda Akčného výboru
Ťažko bolo. Vždy viac a viac
Anna Jachymová z Davidova a He gréckokatolíckej cirkvi pri
sa pritvrdilo,
obnovovaní jej činnosti. V ob
lena Lešková z Trebišova.
ale
ty
neprestal si siať
Mária Egedová zo Sadov nad Toiy- dobí tzv. normalizácie ako
do zem e s ílom,
sou, Helena Marčáková z Dlhého jediný gréckokatolícky kňaz
Klčova, Bartolomej Novotný z Les celé obdobie nesmel pôsobiť
ného, Anna Rozová z Kladzan, Andrej v kňazskej službe, lebo ako
teba vždy osud Gorazdov
Valenčík zo Sečovskej Polianky a Sta v spomienkach napísal JUDr.
tlačil ku zemi,
Elemír Erby, „štátny dozor
nislav Zimovčák z Bašky.
ale
hlas
Pánov - Gorazdov
Jolana Dolhyová z Geraltova, Mi v ňom videl nebezpečnú chanič už nezm ení.
chal Maďar z Breziny, Michal Maďar rizmatickú osobnosť.“
Pán života a smrti si tohto
z Kožuchova, Andrej Mizerák z Milverného služobníka povolal
poša a Mária Moscicová zo Sečoviec.
Ten večný Gazda káže ti
Anna Bačíková z Davidova, Helena k sebe 17. novembra 1990. Že
orať, kypriť, siať
Bavolárová z Lemešian, Anna Fečková zostal v trvalej pamäti svojich
na tej postati
zo Svitu, Ján Ferko z Humenného, žiakov, svedčí aj publikácia,
a
naspäť
sa neobracať.
Michal Ivanko z Humenného, Anna ktorá v týchto dňoch uzrela
Kaščáková z Davidova, Jozef Marcin- svetlo sveta pod názvom Ján
Ako Gorazda aj teba
čin z Ľubotíc a Anna Švecová z Voliče. Murín v srdciach zakotvený.
Publikácia
o
Jánovi
Murí
od pluhu vezmú.
Anna Mandzinová zo Stankoviec,
Štefan Mikula z Baján, Anna Németho- novi je koncipovaná trošku
Od tvojich rvú nádej neba
vá z Košíc, Anna Plavnická z Hromoša širšie. V prvej časti Jednota sú
i vieru pevnú.
dobové príspevky o činnosti
a Mária Štofová z Krásnoviec.
nábožensko-kultúmej ustano
Andrej Timčo z Košíc.
Ja k Gorazda v plen ťa berú
vizne
Jednoty sv. Cyrila a Me
Helena Mydlíková z Bardejova.
i s tým týraním.
toda, ktorej bol s ďalšími prie
kopníkmi
cyrilometodskej
tra
Ty však svojim vlievaš vieru,
Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí. dície gréckokatolíkov v roku
dávaš nádej im.
Na mnoho rokov, šťastných rokov! 1941 spoluzakladateľom.
V ďalšej časti je výber z pub
Prorocky v nich živíš nádej,
likačnej činnosti o. Jána Mu
Št e d r é s r d c ia
hoc si v zajatí.
rína. Záverečnú časť publikácie
Pastierom
si im naďalej,
tvoria
milé
spomienky
žiakov,
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me
priateľov
a
známych
na
túto
nie ten najatý!
toda prispeli:
Z HUMENNÉHO po 20 Sk: Mária významnú osobnosť Grécko
Bartková, Anna Bidleňová, Michal katolíckej cirkvi.
Gorazd svojich viedol ďalej
Zostaviteľmi publikácie sú
Darivčák, Ján Ferko, Anna Ferkova,
hoci v nepriazni.
Andrej Feďo, Emil Jaroš, Jaroslav Kačúr, PhDr. Ernest Sirochman a SaI
ty,
otec
Já n , do nás nalej
bina Zajacová-Dzurovčínová.
Jozef Matta a Margita Stehlíkova.
síl do nečasov našich dní.
Katarína Sekeráková, Bajerovce 120 Vyšla zásluhou štedrých spon
Sk, Anna Purmová, Humenné 120 Sk. zorov. Vydal ju Byzant s.r.o.
Košice, vydavateľstvo Spolku sv.
Za štedré dary Pán Boh zaplať! Cyrila a Metoda. Publikácia má 180 strán. 90. výročiu nedožitých narodenín o. Jána
Je to dôstojný príspevok k blížiacemu sa Murína, ktoré pripadá na 12. január 2003.
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Benjamín finále NA HROTE TRNA

Bruno Ferrero: VIE TO IBA VIETOR

Igor Strinka: CYRIL A METOD

Tretí deň: NIEKTO TI CHYBA

Spolok svätého Vojtecha, Vydavateľstvo Don Bosco, Lúč, Bratislava, 2002,72 s.
Trnava, 2002,216 s.
Bratislava, 2 0 02,80 s.

CD; Tretí deň, Košice, 2001,
46 min.

iba
vietor

Kniha Na hrote tma je o ve
ciach, ktoré sú niekedy skutočne
na hrote. Je o veciach, ktoré sú
velmi často diskutované v mé
diáchi v súkromných rozhovo
roch. A preto sú diskutované,
lebo sa týkajú základných otá
zok ľudského bytia všeobecne
akaždého človeka ako lúdskej
osoby. Kebyneboli také dôležité,
nediskutovalo by sa o nich tak
rázne. Ide o otázky, ktorým sa
nevyhne žiaden človek. Otázky
počatia, antikoncepcie, potratu,
prípravyna manželstvo, samot
ného manželstva, homosexuál
nych partnerstiev, eutanázie sú
otázkami veľmi často medializovanými a rôznorodo interpre
tovanými. Je v týchto otázkach
nejaká pravda? Odpoveď na
túto otázku, nám nevtieravým,
rozprávačským štýlom podľa
prirodzeného zákona ako ho
interpretuje Cirkev, ponúka táto
kniha MUDr. Tináka. Túto
knihu nám všetkým odporúča
prečítať aj Mons. Prof. ThDr.
František Tondra, spišský die
cézny biskup.
-ao-

Máte náladu prečítať si
nejaký skvelý, krátky a poučný
príbeh? Neviete po akej knihe
siahnuť? Čo takto nejaký
z malých príbehov na pote
šenie duše od Bruna Ferrera?
Že už ste z jeho autorskej
dielne prečítali všetky krátke
príbehy? Určite nie! Práve
v tejto chvíli sa totiž na naše
pulty predajní dostáva no
vinka pod názvom Vie to iba
vietor. Útla, ale veľmi prí
jemná knižka obsahuje 39
krátkych príbehov končiacich
malou myšlienkou. Tak nevá
haj a zadováž si ďalšiu no
vinku od skvelého autora
krátkych príbehov Bruna
Ferrera, aby si sa aj ty mohol
každý deň potešiť jednou
„tabletkou“ duchovnej múd
rosti, ktorá priam srší z kaž
dého príbehu.
Ak si v predajni Petra
(Hlavná ul. 3) v Prešove zakú
pite predchádzajúcich šesť
kníh od Bruna Ferrera, no
vinku Vie to iba vietor dosta
nete ako darček - zadarmo.

Čítajú vaše deti rady kni
hy? Majú rady životné prí
behy a osudy svätcov? M a
jú už vo svojej zbierke knihy
životných príbehov Sv. An

-ao-

-ao-

Farizeji (hebr. oddelení) - prí
vrženci hnutia židovských laikov, ktoré
^*
vzniklo v čase Machabejcov, ktorí sa
usilovali plniť Božiu vôlú pedantne
presným zachovávaním (plnením)
Zákona; jadrom ich učenia popri
Písme bolo zdôrazňovanie ústnej
tradície, vlastná zodpovednosť ľudí,
viera vo vzkriesenie mŕtvych; v Nommm vomzákone sa imvyčíta spovrchnenie
viery, skutkárčenie, pýcha a pretvárka.
V

C

>
O

t /

>

ton, Sv. Vincent, Sv. Mar
gita Mária alebo Sv. K ata
rína.? Vydavateľstvo Lúč,
Edícia deťom, vydalo ďalšiu
skvelú detskú knihu Cyril
a Metod. Poznajú vaše deti
týchto dvoch bratov - vierozvestcov a patrónov Eu
rópy, ktorí spolu s vierou
priniesli našim predkom
písmo a kultúru? Poznajú
však ich detstvo, dobro
družný život, ďaleké cesty
a hrdinskú odvahu? Ak nie,
kúpte im túto ilustrovanú
knižku a vaše ratolesti budú
mať možnosť odkryť tajom
stvá vzácnej minulosti for
movania viery na našom
území. A pre pútavejšie
čítanie najmenších je kniha
obohatená množstvom ilu
strovaných, farebných ob
rázkov.

Felón (rizý) - je dlhý boho
služobný plášť pre kňaza byzant
ského obradu. Kňaz ho oblieka na
ostatné liturgické rúcha, ktoré z velkej
časti zakryje. Farba zodpovedá farbe
sviatku alebo liturgickému obdobiu.
Kňaz si ho oblieka k slúženiu svätej
liturgie a k vysluhovaniu sv. sviatostí.
Podobne aj pri niektorých iných
obradoch.
Filia - nie je liturgický výraz
v pravom zmysle slova. Užíva sa

Známa gospelová skupina
Tretí deň ponúka svojim priaz
nivcom ďalší zo série úspeš
ných albumov pod názvom
Niekto ti chýba. Tí, ktorí poz
najú tvorbu tejto formácie,
určite spozorujú, že najnovšie
dielo je trochu odlišné od
predošlých, pretože neob
sahuje tolko „worship“ skla
dieb. Dôvod vysvetľujú autori
takto: „Naším zámerom bolo
priblížiť sa publiku aj s pies
ňami s posolstvom o Bohu,
s ktorým sa priatelíme a kto
rému patríme.“
CD obsahuje 11 nových
piesní prevažne z autorskej
dielne „lídra“ skupiny Mira
Tótha. Na nosiči nájdete aj
multimediálny klip s dvoma
piesňami. Pri počúvaní skla
dieb je viditeľná skutočnosť,
že texty vznikali v modlitbe
a je v nich zahrnutá osobná
skúsenosť s Bohom, ktorému
ďakujú jednoduchým: „Je to
o Tebe, Bože.“

Lenka Frigová
však bežne. Je to spoločenstvo veria
cich v cirkevných obciach, ktoré patria
pod farskú obec, farnosť - parochiu.
Majú svoj vlastný chrám, kaplnku
alebo iné liturgické miesto, kde
vykonávajú liturgické úkony. Nemajú
samostatnú matriku. Filiu treba
rozlišovať od právne ustanovenej
farnosti, ktorú pre nedostatok kňazov
vedie susedný farár.

Spracovali: Anna Ondovčíková
Vojtech Boháč
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Zasmejme sa

Minitest Si kritik?
1. Istá tvoja priatelka má nové šaty:
a) ktovie, koľko ju stáli
b) ani som si to nevšimol
c) fakt jej pristanú
2. Tvoj priateľ má problém:
a) stále mu niečo je!
b) je to vina rodiny
c) dúfam, že to nie je nič vážne!
3. Niektorí spolužiaci ťa kritizujú:
a) čo si o sebe myslia?
b) mňa sa to netýka
c) je mi to veľmi ľúto, pousilujem sa pochopiť prečo
4. Kritika je pre teba dôležitá:
a) veľmi
b) málo
c) záleží, od koho je

Dvaja drevorubači sa vybrali vypíliť najväčší smrek v lese. Zobrali
si iba ručnú pílu-bruchatku. Po polhodine pílenia, keď už pre kmeň
na seba nevidia, jeden hovorí:
- Jano, tá píla ide voľajako ťažšie.
- Ja neviem, ja fajčím.
Prídu indiáni za náčelníkom a pýtajú sa:
- Aká bude zima? Máme rúbať drevo?
Náčelník nevie a tak povie:
- Rúbte drevo!
Pre istotu však zavolá do meterologického ústavu a pýta sa aká
bude zima. A oni mu odpovedajú:
- Pravdepodobne tuhá, lebo indiáni rúbu drevo!
Angličan sa ubytoval na Slovensku na izbe č. 222. Objednal si
na recepcii telefonicky dva rumy:
- Two rums to room two two two.
Recepčná na to:
- Tram ta rara tram ta ta -... a zložila telefón.

Viac odpovedia
Aha ho, kritika! Ešte stále ťa baví posudzovať
druhých takým krátkym metrom? Kritika sama osebe
nemá žiaden význam, ani pre teba. Odstráň tento
návyk!

Viac odpovedí b
Nezáujem o kritiku je dobrá vec. Ale úplne ju
ignorovať je tiež riskantné. Nezabúdaj, že ti môže
pomôcť v tvojom raste.

Viac odpovedí c
Múdry človek považuje rady za poklad, aj keď ho
možno trochu bolia. Zostaň múdrym a uč túto
vlastnosť aj druhých.

Nevyhradené odpovede
Ešte nie je všetko jasné. Nezabúdaj na kritiku.
Pozeraj sa na ňu zďaleka, ale nevenuj jej prílišnú
pozornosť, ak za to nestojí!

(E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato,
Horúce témy, 1998)
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Legenda: AKANT, ALABAMA, ANJEL, BOMBA, ČLOVEK,
DIELMA, DOMINIKÁN, ETOS, FARÁR, HRABLE, CHÓRISTA
IKONA, KATOLÍK, KÁČER, KIOSK, KLAVÍR, KOSTI, KROK,
KROV KVARTA, LATINČINA, LUNA, MAPA, MRAZIVO, MISIA
MODLA, OBAVA, OBRAZ, ORATÓRIUM, ORECH, SENO,
SILA, SKLO, SVETLO, TANK, TERČ, TORZO, TOVAR, TRAK,
TRAPISTI, TVAR, VALACH, VRAH, ZIMA, ZVUK
Tajničku osemsmerovky tvorí 17 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Marek Pataky, Bardejov
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Omalovačka
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Uvedenie presvätej
Bohorodičky do chrámu“) na vymaľovanie do vašej série
sviatkov.

D oplňovačka
Doplňte biblický citát:
„VEĎ BOH NÁM NEDAL DUCHA BOJAZLIVOSTI, A LE...
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Stránku pripravila: Lenka Frigová
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Ako sa voláš?

Kto je smädný
(Anastasis)

m u k i

meniny: 2S. msmbrs
Meno gréckeho pôvodu (katharos) vykladá
sa ako „Čistá, cudná, mravná“.
Domáce podoby. Kat(k)a, Kaťa, Katuška,
Kataríoka, Kity
Patrón: Sv. veromučenica Katarína Alexand
rijská
Sv. Katarína Alexandrijská bola mučeníčka.
Narodila sa v 3. storočí a zomrela okolo roku
304v Alexandrii. Bola nesmieme krásna, bohatá
a vzdelaná. Jedného dňa sa stretla so staručkým
pustovníkom, ktorý jej povedal, že Ježiš je jej
opravdivým ženíchom. Nato sa dala pokrstiť.
V Alexandrii sa slávila obeta ku cti pohanských
bohov, kde sa aj Katarína zúčastnila, aby mohla
vysvetliť cisárovi, že pohanskí bohovia sú len
modly. Cisár povolal 50 najlepších filozofov. Keď
došlo ku konfrontácii, nedokázali čeliť Kataríne.
Preto bola mučená na kolese s ostrými hrotmi,
ktoré sa však rozpadlo. Nakoniec bola sťatá
mečom. Je znázorňovaná s kolesom alebo
mečom. Je patrónka učiteľov, študentov a žiakov,
teológov a filozofov. Východná cirkev byzant
ského obradu slávi jej liturgickú pamiatku 24.
novembra a Západná cirkev rímskeho obradu
25. novembra.

ANDREJ, ONDREJ

meniny: 30. novembra
Slovanská podoba gréckeho mena Andreas
a z francúzštiny prevzatého André znamená

„statný, mužný odvážny“.
Domáce podoby: And(y),Andro,Andrejko,
Ondro, Ondrejko
Patrón: Sv. Andrej, apoštol.
Andrej bol apoštolom a mučeníkom. Narodil
sa okolo Kristovho narodenia v Betsaide
(Palestína) a zomrel okolo roku 61 vPatrase
(Grécko). Pochádzal z Betsaidy v Galileji, kde
žil so svojím mladším bratom Šimonom Petrom. Obidvaja boli rybármi. Najskôr sa stal
učeníkom Jána Krstiteľa a potom ako jeden
z prvých učeníkom Ježiša Krista, preto sa Andrej
tiež nazýva „Prvopovoianý“. Priviedol aj svojho
brata Šimona k Ježišovi. Po Ježišovom nanebo
vstúpeníbol poslaný do Patrasu, kde neochvejne
hlásal Evanjelium. Bol zatknutý miestodržiteľom
Egeem. Ten ho nútil slúžiť bohom, ale Andrej
vytrvalo odmietal. Podstúpil smrť na kríži v tvare
písmenaX Je znázomovanýv pokročilomveku,
s dlhými šedivými vlasmi a opretý o kríž. Je
patrónom rybárov a obchodníkov s rybami.
Jeho liturgickú pamiatku slávi Cirkev 30. no
vembra.

SpracovalaAnna Ondoväkwá
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C
Fmaj7 f
C
1. Boh napája v tichých vodách pery smädných vlaží a z Jeho rúk tým, čo
Fmaj7
f
C
klesajú, prúdy vody sa zlievajú.
a
G6 Fmaj7G6
a
G6
Fmaj7
C
/: Kto je smädný nech príde a kto chce, nech si naberie vody živej zadarmo.:/
2. Z jeho vnútra prúdy potečú, vlahu prinesú, a tí, čo smädom zamdlievajú,
život v ňom nachádzajú.

Ty si m ojou láskou
G
C9
1 .Ty si mojou láskou. Nemennou a stálou. Mojím pevným miestom. Na
D4
C9
ňom môžem stáť.
G
C9
D4
Tajomne ma dvíhaš, lásku vo mne skrývaš. Keď si pri mne blízko, Láska
C9
nesie ma.
G
D4
C7 C9
Ref.: Aleluja, aleluja, aleluja v Tebe spievať chcem.
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou. Radosť prúdi zvnútra môjho
srdca von. Vždy, keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet. A ja cítim pieseň
v mojom srdci rásť.

vianočná sútáž s PETROU
lip il 1
Dnešné otázky:
1. Ktorým nástupcom v poradí je pápež Ján Pavol II. na rímskom stolci?
a) 254; b) 264; c) 274
2. Ikonostas do chrámu v Malých Ozoroviec daroval John Fedor
momentálne žijúci:
a) v Chicagu; b) v San Franciscu; c) v New Yorku
3. Ktorá farnosť bola pôsobiskom o. Mikuláša Kašpára ako prvá?
a) Štefurov; b) Ľubica; c) Ihlany
4. Kedy sa začína obdobie pokánia pred Narodením Ježiša Krista
(Filipovka)?
a) 14. novembra; b) 14. decembra; c) 1. decembra
5. Čo je to „KOLYVOS“?
a) názov kláštora na Athose; b) druh koláča alebo nákypu používaného
vo východnej cirkvi; c) grécka podoba mena Katarína
Odpovede s vystrihnutýmlngnm siífaže 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 odpovedíbudeme žrebovať30 výhercov, ktorízískajú knižné
tituly z nášho vydavateľstva.

Superhrebeňovka

Darovali na Slovo:

1. Boží zákon daný Mojžišovi
2. Židovský kmeň starajúci
sa o archu
3. Pisateľ Biblie
4. Pohanská nevesta Noemi
5. Kňaz, pri ktorom slúžil
Samuel
6. Petrov hriech voči Ježišovi
7. Nástroj umučenia Ježiša
8. Noc prechodu z Egypt
ského otroctva
9. Sudca známy silou
10 . M už, ktorém u Ježiš
uzdravil sluhu

t
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Riešenie z čís
JE LÁSKA

10 .

B ájk a

Vedecký
kritik

2. č a s ť ta j
n ičk y

Z áklad d a 
čo h o

V ýzva

P e s tú n k a
de tí

Pomôcky:
Unan, t i

Značka
kozm etiky

1. č a s ť ta j
ničky

Ú ze m ie
v Mali

D rav é
v ták y

V ý s tu ž
S tro m o 
radia
C vik y

Mužské
meno

.J á n v
Čechách

D e ts k ý
p o z d ra v

Zvyk

G réc ke
písm en o

O k re s n ý
v ý b o r, skr.

S P Z P rah y

S tre š n á
krytin a
Ú teky

Obec pri
Komárne

V a jc e , po
nem ecky

Ľudový
rozprávač

Čiara

Vychováva
teľka

Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z Humenného.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Panna Mária, Ty nám pom ôž“
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

Č a s ti rúk

Provinciál Rehole piaristov, Svätý Jur - 90
Sk; Helena Švedová, Sačurov - 36 Sk; Ka
tarína Repková, Nová Ľubovňa - 176 Sk;
Alžbeta Fitzová, Poprad - 500 Sk; Ing. Ju
raj Mantič, Bratislava - 176; Jozef Kamenský, Sabinov - 60 Sk; Mária Sediáková,
Košice - 36 Sk; Rímskokatolícky farský
úrad Kolačkov - 36 Sk; Jozef Mužila,
Bratislava - 60 Sk; Stanislav Sekeľ, Prešov
- 176 Sk; vdp. Ján Petruš, Svit - 36 Sk;
Daniel Hriňa, Údol - 100 Sk; Helena Hanuščinová, Spišská Nová Ves - 36 Sk; Bohum ám a, Prešov - 200 Sk; Kamila Pristašová, Sečovce - 76 Sk; Anna Fečková, Kolbovce - 36 Sk; Mária Petriľáková, Sabinov
- 76 Sk; Elena Lutterová, Košice - 76 Sk;
Milan Torma, Košice - 36 Sk; Ing. Pavol
Zigo, Beluša - 36 Sk; Rímskokatolícky far
ský úrad Obišovce - 36 Sk; Irena Mikiošová, Jastrabie - 76 Sk; Ing. Irena Čerbová,
Zvolen - 176 Sk; Michal Lejko, Prešov - 26
Sk; Mária Lazorčáková, Sabinov - 36 Sk;
Mária Michalíková, Košice-Barca - 36 Sk;
Mária Hricová, Vajkovce - 36 Sk; Anna
Marcinová, Fekišovce - 36 Sk; Anna Jakabová, Hrčeľ - 76 Sk; Alexander Bajužik,
Dúbravka - 36 Sk; Pavlína Rybnická, Porúbka - 36 Sk; Ján Boršč, Luhyňa - 36 Sk;
Jozef Džama, Bystré 26 Sk; Ing. Ján Gaj
doš, Bratislava - 76 Sk; DM pri SZŠ, Prešov
- 36 Sk; Emília Havadejová, Prešov - 50
Sk; Timurová Magdaléna, Sabinov - 76 Sk;
Ján Čuchráč, Veľaty - 36; Mária Mind'ašová,
Humenné - 36 Sk; Štefan Virostek, Helcmanovce - 56 Sk; Katarína Dvorozsnyáková,
Prešov - 76 Sk; Milan Voščinár, Trnava - 36
Sk; Ondrej Šimšaj, Margecany - 76 Sk; Ján
Mihalo, Vinné - 36 Sk; Stanislav Petričko,
Veľaty - 36 Sk; Alojz Dlugi, SJ, Rohovce 76 Sk; Alžbeta Jenčíková, Zbehňov - 36 Sk;
Jaroslav Drotár, Belá nad Cirochou - 36 Sk;
Štefan Puza, Prešov - 76 Sk; Rímskokato
lícky farský úrad Topolčianky - 70 Sk; Mária
Daňková, Košice - 36 Sk; Štefan Mihalo,
Košice - 76 Sk; Marta Bitterová, Nitra - 76
Sk; o. Petr Helísek, OFS, Valtice, ČR - 76
Sk; Mária Kocúrová, Aibinov - 36 Sk; Má
ria Stenčíková, Stropkov - 76 Sk; Božena
Pichonská, Košice - 36 Sk; Vasiľ llíčko,
Ortuťová - 36 Sk; Klára Molčanyiová, Ko
šice - 36 Sk; Ing. Cyril Dujava, Prešov - 76
Sk; Adolfína Jecevičová, Humenné - 76 Sk;
Anna Hajduková, Albínov - 36 Sk; Vincent
BajiÉik, Sobrance - 36 Sk; Mária Hnatičová, Borov - 36 Sk; Michaela Gurská, Barde
jov - 36 Sk; Ján Sabol, Višňov - 30 Sk;
Rímskokatolícky farský úrad Prievidza - 36
Sk; Júlia Petrušová, Prešov - 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; 18:0018:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:3010.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia
pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostno-etnické
vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; v novembri
z prešovského seminára

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
Bohoslužba - pri príležitosti sviatku Všetkých svätých 1 .1 1 .
vás pozývame sledovať priamy prenos svätej omše z rímskokaotlíckeho kostola v Banskej Bystrici o 10.30 hod. na STV2.
Hlavným celebrantom je Mons.Rudolf Baláž, banskobystrický
biskup.
Dobrá zvesť (premiéra) - magazín pre kresťanské rodiny
vysielame 3 .1 1 . o 13.30 na STV1.
¡/.vatikánsky koncil (premiéra) - pri príležitosti 40.-ho výročia
otvorenia posledného koncilu Katolíckej cirkvi v Ríme sme pre
vás pripravili premiéru dokumentárneho filmu, ktorý uvidíte 6.
11. o 23.00 hod. na STV2.
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PONDELOK - PIATOK
00.00 - reprízy relácii 05.00 - Ranné spojenie 09.00 - TIP-TOP 09.30
- Športecho 10.00 - TIP-TOP12.00 - Hudobný aperitív 13.00 - TIPTOP (regionálnetémy) 14.00-Č o vy nato? 14.30-TIP-TOP 16.00
- Po - Staré ale dobré Ut - Folkparáda St - Oldieparáda Št Gospelparáda Pi - Auto moto klub 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá
omša - Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - Infolumen 20.15 - Po Počúvaj srdcom Ut - V modrom tieni St - Pohoda s klasikou Št Mince na dne fontán Pi - Hudobné návraty 21.00 - Rádio Vatikán
21.15 - Po - Študentské šapitó Ut - Duchovný obzor St - Lupa Št História a my Pi - ÚV hovor 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 - Po Hudobné návraty Ut - Počúvaj srdcom St - Dvere dokorán Št Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor 23.45 - Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV
hovor 24.00 - Správy
SOBOTA
00.00 - Pod vankúš 00.15 - Auto moto klub 01.45 - Pod vankúš
05.00 - Ranné spojenie 09.00 - Hodinka vášho štýlu 10.00 - Športklub 11.00 - Zaostrené 12.00 - Hudobný aperitív 13.00 - TIP-TOP
16.00 - Plesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - Infolumen 20.15 - Ruženec pre
Slovensko 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Od ucha k duchu 24.00 Správy
NEDEĽA
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 - Plesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša
19.00 - Svetielko 20.00 - Kresťanské noviny 20.30 - Vešpery 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

V téme mesiaca nás Radoslav Kačur
bližšie oboznámi s programom Hnutia
kresťanských spoločenstiev deti eRkom,

Správy : každý deň o 0.00 (Lumen), 5.00 (Vatikán), 5.30 (Lumen),
6.00 (Lumen), 7.00 (Lumen), v pracovné dni aj o 8.00,9.00,10.00,
11.00, 13.00, 15.00 (Lumen).
Zamyslenia: 5.45,6.30,8,30 (okrem nedele), 12.00,15.30 (okrem
nedele)

predstavíme vám novú štruktúru
SLOVA na budúci rok

Úmysly apoštolátu modlitby
na mesiac novem ber

a taktiež sme nezabudli na svedectvá,
úvahy a duchovné články

Prečítajte si to o mesiac!
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• Za ovdovených ľudí, často trpiacich bolesťou samoty, aby
našli útechu a pomoc v kresťanskom spoločenstve.
• Aby aktívna účasť kresťanov napomáhala šíreniu evan
jelia prostredníctvom masmédií.
• Aby sme pomáhali dušiam v očistci ako svojim bratom
a sestrám v Kristovi modlitbou a inými skutkami milosrdenstva.

BLAHOŽELA NIA

S P O M Í N A M E

„Prijmiju Pane, vo svojej dobrote!
Pre našu vieru. Pre nádej vo vzkrie
senie a pre našu lásku k Tebe... “

Vďaka Bohu za požehnaných 80. rokov
života, ktorých sa dňa 21. 9. 2002 dožil náš
drahý otec, dedko a pradedko Juraj Vazur
z Nižného Žipova. K tomuto krásnemu jubileu
mu hojnosť Božích milostí, požehnania,
radosti a pevné zdravie vyprosujú manželka
Anna a dcéry Júlia a Anna s rodinami. Za
všetkých mu veľa bozkov posielajú pravnučky
Lucka, Paťka a Alžbetka.

Úprimné Pán Boh zaplať vyslo
vujeme prešovskému titulárnemu
arcidekanovi Igorovi Zimovčákovi
za dôstojnú rozlúčku s Ľubicou
Tiňovou, rod. Murdzikovou, ktorú
sme pochovali dňa 27. 9. 2002 vo
veku nedožitých 38 rokov.

2. októbra 2002 oslávila naša drahá manželka,
mamka, babka a prababka Anna Ďurová
z Dlhého Klčova krásnych 75. rokov. K tomuto
životnému jubileu jej manžel Ján a dcéry Anna
a Mária s rodinami od Všemohúceho Pána
v modlitbách vyprosujú Božie požehnanie,
zdravie, ochranu Bohorodičky a zo srdca jej
ďakujú za všetku lásku, ktorú im preukazuje.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
Požehnaný vek a okrúhle jubileum 70. rokov
oslávila naša drahá manželka, mamka a babka
Mária Ondovčíková z Vojčíc. Celá milujúca
rodina jej zo srdca vyprosuje
ešte mnoho požehnaných rokov medzi
nami, zdravie, veľa radostí a Božie požehnanie.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

Smútiaca rodina

Exkomunikovaný - strhujúci životný príbeh kňaza, napísaný podľa
skutočných udalostí tak, ako ich videl autor realistického románu
Viktor Skorodenský.

Cena: 9 9 ,-Sk
Odberateľom nad 20 kusov poskytujeme zľavu 25%
Knihu si môžete objednať na adrese:

Ľubomír Lehotský
Aténska 15
040 13 Košice,
alebo telefonicky : 055/636 55 81
0905 412 322,
prípadne e-mailom: ave@miesto.sk

Predajňa PETRA, Hlavná 3, Prešov Vám ponúka:
obrázky sv. Mikuláša
vcene

1 Sk

ISSN 1335-7492
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a tiež lacné záložky po

2 ,-Sk

Tieto obrázky a záložky si môžte kúpiť v našej predajni na ul.
Hlavnej č. 3 v Prešove, alebo ojednať na dobierku na tej istej
adrese, prípadne na t. č.: 051/77 333 23.
Pri odbere nad 2 0 ,- Sk neúčtujeme poštovné.
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Cestovná agentúra Búchala - J., s.r.o.,
ponúka:
- prepravu osôb autobusmi značky
KAROSA a luxusným autobusom značky
BOVA na:
- pútnické zájazdy
- školské výlety
- svadby
- lyžovačky
- vysviacky
- opravu motorových vozidiel
- nákladnú dopravu
- zrýchlený spoj: Bratislava - Trenčín Žilina - Poprad - Kežm arok Bardejovské Kúpele a späť s možnosťou
objednania lístkov a m iesteniek
(miestenky zdarm a) priamo v cestovnej
agentúre Búchala - J s . r . o . ,
Slovenská 5, B ardejov

Aktuálna ponuka:

S ilv e s te r v M e d ž u g o rí

Termín: 28. 12. 2002 - 3. 1. 200!
Cena: T C S lS - §0^®§®[b®/d©pr(iw(
+
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Bližšie informácie poskytneme na číslach:
054/472 93 64;472 93 65 ; 736 41 11; 488 2 4 :

