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Streda 1.1. -  Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasi
teľa Ježiša Krista
-  Pamiatka nášho o. sv. Bažila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej 
Cézarey;
Nový rok. Liturgické rúcho svetlé. Na utierni Ev. Jn 10, 9-16; 
zač. 36. Liturgia sv. Bažila Veľkého. Antifóny predobrazujúce. 
Tropár zo sviatku a o biskupovi. Sláva: kondák o biskupovi 
i teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo 
sviatku a o b iskupovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
M llostlplná Matka -  O tebi radujetsja. Kol 2, 8-12, zač. 254; 
Lk 2, 20-21.40-52. Svätému: Hebr 7, 26-8,21, zač. 318; Lk 
6 ,1 7-2 3 , zač. 24.

Štvrtok 2.1. -  Predprazdenstvo Osvietenia
- Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež;

Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár, sláva I teraz: 
kondák z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten zo 
štvrtku. Tit 1, 5-16; 2 ,1 , zač. 300b; Lk 20, 9-18, zač. 100 
(z 28. týždňa).

Piatok 3.1. - Predprazdenstvo Osvietenia
-  Svätý prorok Malachiáš 
-S vä tý mučeník Gordios;

Rúcho svetlé. Antifóny, tropár a kondák ako 2. januára. 
Prokimen, aleluja a pričasten z piatku. Tit 1 ,1 5 -1 6 ; 2 ,1 -1 0 , 
zač. 301; Lk 20, 19-26, zač. 101 (z 28. týždňa). Kráľovské 
hodinky (prenos z nedele). Čítania:
1. čas: Iz35, 1-10; Sk 13,25-33a, zač. 33; Mt3, 1-11, zač. 5; 
3. čas: Iz 1, 16-20; Sk 19, 1-8, zač. 42; Mk 1, 1-8, zač. 1;
6. čas: Iz 12, 3-6; Rím 6, 3b-11, zač. 91; Mk 1, 9-11, zač. 2;
9. čas: Iz 49, 8-15; Tit 2, 11-14, 3, 4-7, zač. 302 Mt 3, 13- 
17, zač. 6.

Sobota 4.1. -  Sobota pred Osvietením
- Predprazdenstvo Osvietenia
-  Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
-  Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma;
Rúcho svetlé. Antifóny, tropár a kondák ako 2. januára. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo soboty. 1 Tlm 3 ,1 4 -1 6 ; 4, 
1-5, zač. 284; Mt 3 ,1 -1 1 , zač. 5.

Nedeľa 5.1. -  Nedeľa pred Osvietením 
-Predvečer Osvietenia
-  Svätí mučeníci Teopemt a Teonas
-  Prepodobná Synkietika;

Rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, radové evanjelium na 
utierni je jedenáste. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho bez večierne.
Antifóny predobrazujúce. Tropár z hlasu a z Predvečera. Sláva: 
kondák z hlasu, I teraz: kondák z Predvečera. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Nedele pred Osvietením (z Nedele pred Osvie
tením). 2 Tim 4, 5-8, zač. 298; Mk 1 ,1  -8, zač. 1. Popoludní 
Veľká večiereň. Vchod s Evanjeliárom (a kadidlom). Prokimen 
dňa a nasledujú čítania: 1. Gn 1,1-13. 2. Ex 14, 15-18; 21- 
23; 27-29. 3. Ex 15, 22-16, 1. Po nich nasleduje osobitný 
tropár s veršami: 4. Joz3, 7-8; 15-17. 5 .2  Kr 2, 6-14. 6 .2  Kŕ 
5, 9-14. Po nich nasleduje osobitný tropár s veršami: 7. Iz 1, 
16-20. 8. Gn 32,2-11. 9. Ex 2, 5-10. 10. Sdc 6, 36-40. 11. 
1 Kr 18, 30-39. 12. 2  Kr 2, 19-22. 13. Iz 49, 8-15. Malá 
ekténia s vozhlasom Trojsvätého (Ale Trojsväté sa nespieva). 
Prokimen a aleluja z Predvečera. Apoštol: 1 Kor 10 ,1 -4 , zač. 
143b; Ev. Lk 3,1 -18, zač. 9 (z Predvečera). Suhubaja ekténia; 
Spodobi Hospodi; Proslteľná ekténia. Po druhom vozhlase 
nasleduje Veľké svätenie vody. (Ak nie je svätenie vody po 
vozhlase Veľké prepustenie sviatku). Neskoršie večer, v noci 
Veľké povečerle s Lítlou a Utiereň.

Pondelok 6.1. -  Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista; Liturgia sv. Bažila Veľkého. Rúcho 
svetlé. Prikázaný sviatok. Všetky menlivé časti sa spievajú 
z Bohozjavenia. Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva „Ktorí ste 
v Krista pokrstení -  Jelici vo Christa“ . Veľké svätenie vody. 
Myrovanle. Tit 2 ,11-14; 3 ,4 -7 , zač. 302; Mt 3 ,13-17, zač. 6. 
Poznámka: Na sv. liturgiách vo všedné dni do 14. januára 
(včítanie oddania) sa spievajú predobrazujúce antifóny (alebo 
prvá a druhá antlfóna zo sviatku, tretia antifóna každodenná 
s refrénom druhej antifóny sviatku). Po vchode: „P odte .Ján 
ťa pokrstil v Jordáne...“ Tropár, sláva I teraz: kondák, Trojsväté, 
prokimen, aleluja, pričasten, Zvelebuj a IX. Irmos z Boho
zjavenia. Čítania sú radové. Liturgické rúcho je svetlé.
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Utorok 7.1. -  Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu 
prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi; Menlivé časti 
ako v poprazdenstve. Tropár z Bohozjavenia a o prorokovi 
(z utorka). Sláva: kondák o prorokovi, I teraz: kondák z Boho
zjavenia. Prokimen, aleluja a pričasten o prorokovi. Sk 19,
1 -8; zač. 42. Jn 1, 29-34; zač. 3.

Streda 8.1. -  Náš prepodobný otec Juraj Chozenita
-  Prepodobný Emllián Vyznávač
-  Naša prepodobná matka Dominika;

Hebr 5 ,11  -14; 6 ,1  -8; zač. 312. Lk 21, 5 -7 .1 0 -1 1 . 20-24; 
zač. 104 (z 29. týždňa).

Štvrtok 9.1. -  Svätý mučeník Polyeukt; Hebr 7,1 -6; zač. 315. 
Lk 21, 28-33; zač. 107.

Piatok 10.1. -  Náš otec svätý Gregor, nysský biskup; Hebr 7, 
18-25; zač. 317. Lk 21, 37-38; 22 ,1  -8; zač. 108a.

Sobota 1 1 .1 .-  Sobota po Osvietení
-Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života;
Menlivé časti ako v poprazdenstve. Tropár z Bohozjavenia 
a o prepodobnom. Sláva: kondák o prepodobnom, i teraz: kondák 
z Bohozjavenia. Prokimen, a leluja a pričasten zo sviatku 
a o prepodobnom. Ef 6, 10-17, zač. 233; Mt 4 ,1 -1 1 , zač. 7. 
Prepodobnému: 2 Kor 4 ,6-15, zač. 176; Mt 11,27-30, zač. 43.

Nedeľa 1 2 .1 .-  Nedeľa po Osvietení 
-S vätá  mučenica Tatiana;

Liturgické rúcho je svetlé. Radový hlas je prvý, radové evanje
lium na utierni je jedenáste. Antifóny predobrazujúce. Vchod: 
„Podte.Ján ťa pokrstil v Jordáne..." Tropár z hlasu a zo sviatku, 
sláva: kondák z hlasu. I teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, 
aleluja a pričasten z nedele po Osvietení. Zvelebuj a IX. Irmos 
sviatku. Ef 4, 7-13, zač. 224b; Mt 4 ,12-17 , zač. 8.

Pondelok 13.1. -  Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik; Menlivé 
časti ako v poprazdenstve. Hebr 8 ,7 -13 ; zač. 319. Mk 8 ,1 1 - 
21; zač. 33 (z 30. týždňa).

Utorok 14.1. -  Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení 
na vrchu S inaj a na púšti Raita; V tento deň sa zakončuje 
sviatok Bohozjavenia. Všetky menlivé časti ako v popraz
denstve (viď. 6.1. v poznámke). Hebr 9, 8-10.15-23, zač. 
321a; Mk 8, 22-26; zač. 34.

Streda 1 5 .1 .-  Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján 
Chatrčník; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. Hebr
1 0 ,1 -1 8 ; zač. 323. Mk 8, 30-34; zač. 36.

Štvrtok 1 6 .1 .-  Poklona úctyhodným reťaziam svätého a vše- 
chválneho apoštola Petra; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo služby 
sv. Petra. Hebr 10, 35-39; 11,1 -7, zač. 326; Mk 9 ,10-16; zač. 
39. Apoštolovi: Sk 12 ,1-11, zač. 29; Jn 21 ,15-25 , zač. 67.

Piatok 17.1. -  Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton 
Veľký; Rúcho svetlé. Menlivé časti o prepodobnom. Hebr 11, 
8.11-16, zač. 327 (radové). Svätému: Hebr 13,17-21; zač. 
335. Lk 6 ,1 7-2 3 ; zač. 24.

Sobota 18.1. -  Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, 
a lexandrijskí arcibiskupi; Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti 
o arcibiskupoch. Ef 5 ,1  -8a, zač. 228; Lk 1 4 ,1 4 1 , zač. 74. 
Svätým: Hebr 13, 7-16, zač. 334; Mt 5 ,14-19, zač. 11.

Nedeľa 1 9 .1 .- Tridsiata nedeľa po Päťdesiatnici
-  Náš prepodobný otec Makarios Egyptský;

Radový hlas je druhý, radové evanjelium na utierni je druhé. 
Liturgické rúcho svetlé. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, 
sláva: kondák z hlasu, i teraz: kondák podľa predpisu. Proki
men, aleluja a pričasten z hlasu. Kol 3 ,1 2 -1 6 ; zač. 258. Lk 
18 ,18 -27 ; zač. 91.

Pondelok 20.1. -  Náš prepodobný a bohonositeľský otec 
Eutymios Veľký; Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti o pre
podobnom. Hebr 11,17-23 .27-31 , zač. 329; Mk 9, 42-50;
10, 1, zač. 42 (radové 31. týždňa). Svätému: Hebr 13,17- 
21, zač. 335; Lk 6 ,1 7 -2 3 ; zač. 24.

Utorok 21.1. - Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač; Litur
gické rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Hebr 12, 25-26; 
13, 22-25, zač. 333. Mk 10, 2-12; zač. 43.

Streda 22.1. - Svätý apoštol Timotej
-  Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský;

Liturgické rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. Jak
1 ,1 -1 8 ; zač. 50. Mk 10,11-16; zač. 44.

Štvrtok 23.1. - Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
- Svätý mučeník Agatangel;

Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtka. Jak 1 ,1 9 - 
27; zač. 51. Mk 10 ,17 -27 ; zač. 45.

Piatok 24.1. -  Naša prepodobná matka Xénia Rímska; Litur
gické rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. Jak 2 ,1 -  
13; zač. 52. Mk 10, 23b-32a; zač. 46.

Sobota 25.1. - Náš svätý otec Gregor Teológ, konštantino- 
polský arcib iskup; Menlivé časti o svätom. Kol 1, 3-6, zač. 
249b; Lk 16 ,10 -15 , zač. 81 (radové). Svätému: 1 Kor 12, 7-
11, zač. 151; Jn 10, 9-16, zač. 36.

Nedeľa 26.1. -  Tridsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici
-  Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia;
Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je tretí. Radové evanje
lium na utierni je tretie. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, sláva: 
kondák z hlasu, i teraz: kondák podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu. 1 Tim 1 ,15-17; zač. 280b. Lk 18, 
35-43; zač. 93.

Pondelok 27.1. -  Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho 
otca svätého Jána Z latoústeho; Liturgické rúcho svetlé. 
Menlivé časti o Zlatoústom. Jak 2 ,1 4 -2 6 , zač. 53; Mk 10, 
46-52; zač. 48 (radové). Svätému: Hebr 7, 26-28; 8, 1-2, 
zač. 318; Jn 10, 9-16; zač. 36.

Utorok 28.1. -  Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky; Liturgické 
rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Jak 3 ,1 -1 0 ; zač. 54. 
Mk 11 ,11 -23 ; zač. 50.

Streda 29.1. -  Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka 
Ignáca Bohonositeľa; Liturgické rúcho pôstnej farby. Menlivé 
časti zo stredy. Jak 3 ,1 1-1 8 ; 4 ,1 -6 ; zač. 55. Mk 11, 23-26; 
zač. 51.

Štvrtok 30.1. -  Traja svätí svätltelia, veľkí veľkňazi Bažil Veľký1, 
Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
- Svätý hieromučeník Hippolyt;

Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár, sláva: 
kondák o svätiteľoch, i teraz: kondák podľa predpisu. Proki
men, aleluja a pričasten o svätiteľoch. Hebr 13, 7-16, zač. 
334; Mt 5 ,1 4 -1 9 , zač. 11.

Piatok 3 1 .1 .-  Svätí divotvorcovia a nezlštníci Kýros a Ján;
Liturgické rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. 1 Pt 1, 
1-2.10-12, zač. 58; Mk 12 ,1 -1 2 , zač. 53.

o. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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R o k  n á d e j e

o. Mgr. Juraj Grados
títulárny arcidekan, 

šéfredaktor časopisu Slovo

Bratia a sestry, drahí priatelia!

V stupujeme do ďalšieho roku svojej 
existencie. Hoci je tento ďalší rok iba for

malitou, veď málokto z nás sa narodil práve
1. januára, tak ho oslavujeme snáď pompéz- 
nejšie, než svoje vlastné narodeniny. No nie 
je to len čas osláv. Každý z nás si dáva pred
savzatia a rekapituluje tie minulé. Dovolte mi 
urobiť to isté.

Spoločne kráčame cestou pri tvorbe tohto 
časopisu už tri roky. Zatiaľ sa nám darí splniť 
tie predsavzatia, ktoré už pri ich zrode boli 
reálne. Iné, o ktorých sme už pri ich vyslovení 
pochybovali, sa nesplnili. Hlavným z nesplne
ných prianí bolo zastavenie poklesu odbera
teľova naštartovanie vzrastu nielen kvality, čo 
sa nám, ako si trúfam povedať, splnilo, ale 
hlavne počtu čitateľov. Práve posledný rok bol 
pre nás kritický najmä vzhľadom na neustály 
pokles odberateľov. Ide o celospoločenský 
problém, teda nielen o problém grécko
katolíkov, ani len o výlučný problém časopisu 
Slovo. Ale tu sa ukazuje pravdivé slovenské 
príslovie: „Kým tučný schudne, chudý zomrie". 
Veľké náboženské časopisy majú niekoľko 
desiatok tisíc výtlačkov, ba aj cez sto tisíc. Im 
mierny pokles neublíži, ba ani sa veľmi 
neodrazí na zvýšení nákladov na prípravu 
časopisu, teda aj ceny. My sme v minulosti, 
v časoch totalitného komunistického režimu 
mali dvadsať tisíc výtlačkov. S pluralitou 
v spoločnosti vstúpili do životov mnohých z nás 
aj iné časopisy náboženského zamerania. 
Práve s obrodením spoločnosti začína rozvoj 
malých časopisov, ale aj postupný úpadok 
Slova. Tam totiž smerujeme, lebo nie je možné 
donekonečna dvíhať cenu pri neustálom 
poklese počtu predplatiteľov. Jedného dňa, ak 
sa nepreberieme a nezačneme žiť, keď 
nepochopíme zmysel a dar, ktorý máme 
v tomto časopise, bude znieť z ambónov

chrámov oznam: „Slovo ukončilo svoju 
činnosť". Vtedy už nebude potrebné nič dvíhať, 
nič zachraňovať, lebo všetko už bude mŕtve.

Zdá sa vám, že je to iba fikcia, zdanie? 
Zdá sa Vám, že sa to nemôže stať, alebo že 
mám negatívny pohľad do budúcnosti? 
Pozrite sa okolo seba, naša religiozita klesá. 
Chrámov síce pribúda, ale sú prázdnejšie.
V laviciach sedia starí ľudia, ba ešte aj 
v nedeľu mladí radšej stoja vzadu alebo 
celkom vonku. To je ich postoj - chrám, 
liturgia, Boh, to všetko je pre nich iba nejaká 
tradícia, povinnosť. Dokonca máme ďalších 
svätých, ale náš sviatostný život chradne. Na 
druhej strane pribúda ľahostajnosť a ľudia si 
menia definíciu nábožnosti. Už nespájajú 
nábožnosť s vierou, ale hovoria, že nábožnosť 
je premrštená viera, že je to niečo zlé. A tak 
je počuť z úst nielen celebrít, ale aj oby
čajných ľudí: „Verím, ale nie som prehnaný 
veriaci. Nepreháňam to. Stačí mi chodiť len 
dva razy do cerkvi, alebo vôbec nemusím, veď 
ja som spravodlivý a mám Boha v sebe". A tu 
v tejto pýche a ľahostajnosti pramenia aj 
dôvody poklesu odberu Slova. On už nepotre
buje Cirkev, nepotrebuje sviatosti, ani Božie 
slovo. Človek sa stal sám bohom pre seba. Je 
sebestačný, dokonalý, mocný... Nepotrebuje 
nikoho a nič.

Mnohí tvrdia, že je to vinou ekonomiky. Ja 
nechcem nikoho súdiť, ale 80 halierov denne 
nie je až tak veľa. Rozhlas, televízia či iné 
časopisy a noviny nás stoja viac peňazí, 
napriek tomu zvyšujú tržby i počty kusov. 80 
halierov denne pre dobrú vec môže byť naozaj 
veľa len pre človeka, ktorý je zahľadený do 
seba, alebo ktorý je naozaj v takej hmotnej 
núdzí, že je úplne odkázaný na iných. No 
takýchto osôb je na Slovensku chvála Bohu 
málo. Navyše sme minulého roku ponúkli 
možnosť predplatiť Slovo za polovicu.
O odozve sa nedá ani písať. Skôr si mnohí ešte 
aj dnes hovoria, že počkajú, možno Slovo 
„zlacnie". Tu mi prichádza na um ďalšie 
slovenské príslovie: „Pre dobrotu na žobrotu".

Napriek tejto skutočnosti, ktorá nás ob
klopuje, existujete vy. Vy ste podržali Slovo 
v tomto roku, a tým ste pomohli brzdiť pokles 
nábožnosti našej vlasti. Ja vám, obetavým 
kňazom i živému Božiemu ľudu zo srdca 
ďakujem. Vďaka vám môžem písať tieto 
riadky. Vďaka vám sa bude aj ďalej šíriť toto 
Slovo, bude vám oporou, potechou í posilou 
na vašej ceste k Bohu. Vaše slová a činy 
hodnotia tento časopis. Z vašich slov či už na 
papieri, v telefonickom, čí osobnom rozhovore 
zaznievajú slová vďaky a neraz aj pochvaly 
za zlepšenie. V dobe, keď sa človek mení 
a zostáva sám, nám tieto slová prichodia ako 
balzam na unavenú dušu. Za posledné roky 
sa naozaj vykonal kus práce na obrode Slova. 
A ako rana pod pás pre všetkých, čo ho 
pripravujú, je neustály pokles odberateľov. 
Nechápeme to. Vy ste naši liečitelia, naša

nádej. Len vy môžete vstupovať do rodín, kde 
Slovo neodoberajú svojím slovom.

V jednej farnosti ponúkli Slovo prečítať aj 
mladým rodinám a im sa zapáčilo. V inej kňaz 
osobne navštívil každú domácnosť. Naozaj sú 
medzí vami ochotní a oddaní ľudia a kňazi, 
ktorí chápu zmysel tohto časopisu. Je to 
jedinečný časopis gréckokatolíkov svojím 
obsahom, a ak zanikne, bude to na škodu 
nielen celej Cirkvi, ale aj rodinám ¡jednot
livcom. Stratí sa jedna z oporných palíc na 
ceste k Bohu a večnosti.

Verím, že vaša obetavosť a odvaha bude 
rásť a že oslovíte aj osobne ďalšie rodiny. Keby 
každá gréckokatolícka rodina odoberala 
časopis, tak by sme mali desať krát toľko 
výtlačkov. A to by Slovo stálo o polovicu 
menej, ako stojí dnes. To všetko je akoby 
začarovaný kruh. Nižší náklad zapríčiňuje 
vyššiu cenu, a tá ďalší pokles nákladu. Tak to 
ide stále dookola. Jediný, kto túto špirálu 
zániku môže zastaviť, je čitateľ. On ju môže 
aj otočiť. Preto Vás úpenlivo a zo srdca prosím: 
Urobte všetko pre to, aby vo vašej rodine bolo 
Slovo v každej domácnosti, aby ho odoberali 
aj vaši susedia a známi. Predplaťte Slovo 
svojim deťom, ktoré nebývajú s vami, aby 
nestratili kontakt so svojou cirkvou, s Bohom, 
aj v tak blízkom, ale predsa cudzom a vzdia
lenom svete.

Rok 2003 je rokom mnohých ekono
mických reforiem, ktoré sa priamo i nepriamo 
dotýkajú Slova. Každý rok je stratové, ale 
v tomto roku strata vzrastie štvornásobne. 
Napriek tomu nezvýšime v roku 2003 cenu 
Slova, ako sme pôvodne predpokladali. Je to 
naša výzva pre vás i mnohých iných, aby sa 
Slovo dostalo všade, do každej grécko
katolíckej domácnosti. My budeme robiť 
všetko pre to, aby ste si Slovo mohli finančne 
dovoliť a aby sa vám stále viac páčilo, vy 
urobte všetko pre to, aby vaše okolie spoznalo 
Slovo, lebo len skrze poznanie vzniká túžba, 
ktorá prerastie do skutku.

Sebe i vám prajem, aby rok 2003 bol 
rokom duchovného vzrastu, aby nám Boh 
otvoril srdcia a urobil nás chápavými na jeho 
slovo. Prajem nám plnosť Božieho požeh
nania, odvahu vyznávať a žiť svoju vieru, 
lásku v rodinách í farských spoločenstvách 
a nádej nového a lepšieho života. Zároveň 
prechovávam v srdci nádej, že spolu na 
stránkach tohto časopisu privítame aj ďalší 
rok 2004.

S úctou voči každému, kto nám pomáha 
a modlí sa za nás.
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SVÄTÝ OTEC: 
FARNOSŤ - KĽÚČ ODOLNOSTI 
VOČI SEKULARIZOVANEJ KULTÚRE

T ajomstvo ako odolať sekularízovanej 
kultúre spočíva podľa slov pápeža Jána 

Pavla II. v objavovaní farnosti, miesta 
stretávania sa s Bohom a sviatosťami, najmä 
s Eucharistíou. Svätý Otec to povedal 23. 
novembra na Plenárnom zasadnutí Pápežskej 
rady pre laikov pod heslom: Človek musí začať 
svoju cestu u Krista, to znamená u Eucharistíe.
V príhovore Ján Pavol II. nadviazal na 
pozdravné slová kardinála Jamesa F. Sta- 
fforda, predsedu tejto rady a povedal:„Farské 
spoločenstvo je srdcom liturgického života, 
privilegovaným miestom katechézy a vý
chovy vo viere. Vo farností sa rozvíja cesta 
uvádzania do kresťanského života a výchovy 
vo viere všetkých kresťanov. Je predsa také 
dôležité znovu objavovať význam farností ako 
miesta, kde sa sprostredkúvava katolícka 
tradícia. Pre silné odkresťančujúce vplyvy 
mnohí pokrstení stratili kontakt so svojím 
náboženským dedičstvom. Viera sa jedno
ducho spájala iba s niektorými zlomkovými 
epizódami zo života. Určitý relativizmus našej 
doby má sklon živiť diskriminujúce modely 
správania v spojení s obsahom katolíckej viery 
a morálky. Takže prijatá viera sa prestáva žiť 
ako Boží dar, ako niečo mimoriadne, v čom 
môžeme ľudsky a kresťansky rásť, ako 
udalosť, ktorá dodáva životu zmysel a nalieha 
na obrátenie človeka v živote. Iba viera

zakotvená v štruktúre sviatostí Cirkvi, ktorá 
sa živí z prameňov Božieho slova a tradície, 
môže viesť k novému životu a chápaniu 
skutočností a spôsobiť, že pokrstení veriaci sú 
skutočne schopní odporovať prevládajúcej 
sekularízovanej kultúre." Toto uvádzanie do 
kresťanského života, a táto výchova vo viere 
vo ťarnosti musí podľa slov pápeža Jána Pavla
11. vrcholiť v osobnom vzťahu k sviatosti 
Eucharistíe, v ktorej je Kristus skutočne 
prítomný. Potom Svätý Otec zdôraznil: 
„Eucharistía rozmnožuje naše spojenie 
s Kristom, oddeľuje nás od hriechu a chráni 
nás pred ním, posilňuje zväzky lásky, rozvíja 
našu silu putovaním životom a dovoľuje nám 
okúsiť predchuť blažeností, pre ktorú sme 
predurčení. Účasťou na Eucharístií odovzdá
vajú kresťania Bohu svoje bytie, svoje pocity 
a trápenia ako manželia a rodina, svoju prácu
i svoje záväzky v rámci spoločnosti. Je to 
duchovná, Bohu milá obeta, ktorou sa svet 
obetuje Bohu. Preto tajomstvo prekonania 
vládnucej sekularízovanej kultúry sa skrýva 
v stálom udržiavaní ústredného postavenia 
Eucharístie pri výchove vo viere a v účastí na 
živote farnosti a diecézy. Je dôležité stále 
znovu začínať u Krista, to znamená pri 
Eucharístií v celej plností jej tajomstva."

ZfTKKBS

SVÄTÝ OTEC VYDAL POSOLSTVO 
K DUCHOVNÝM POVOLANIAM

Pápež Ján Pavol II. apeloval na katolícku povolania, ktorý sa slávi U . mája 2003, znie: 
mládež, aby bola otvorená voči kňaz- „Pozrite, to je môj sluha, ktorého som si 

skému povolaniu. V posolstve k 40. Svetovému vyvolil“ .
dňu modlitieb za duchovné povolania Svätý KP/TK KBS
Otec ďalej píše,
že „kňaz je po
volaný konať 
v zastúpení Je
žiša Krista.
Preto je pot
rebné ideál 
kňazstva očistiť 
od nebezpeč
ných znetvo
rení. Ako prí
klady menoval 
pápež „poku
šenie mocí 
a ctižiadosti".
Oficiálne heslo 
dňa Svetového 
dňa modlitieb
za duchovné Bohoslovci s rektorom o. ThDr. V. Boháčom zo seminára P. P. Gojdiča z Prešova so Svätým 

Otcom po blahorečení P. P. Gojdiča a M. D, Trčku, ilustr. snímka: Ľ  O. R.
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POČET SEMINARISTOV VO VÝCHODNEJ 
EURÓPE VYSOKÝ, NA ZÁPADE KLESÁ

Najnovšie štatistiky o prijímaní do kňazs 
kých seminárov vykazujú stúpajúcu 

tendenciu vo východnej Európe a naďalej 
klesajúci trend na západe Európy. Odborníci 
však podľa správ CNS radia k obozretností. 
Sú toho názoru, že tento kontrast je podmie
nený okolnosťami, a nie je stály.

V Poľsku prisudzujú zástupcovia Cirkvi rast 
počtu bohoslovcov istému druhu „kultúrnej 
zvedavosti". „Aj keď situácia vyzerá radostne, 
nie sme iba optimistickí,“ povedal páter 
Marek Dzíewieckí, referent pre povolania 
v Poľsku. „Mnohí neskôr zmenia svoje roz
hodnutie a vystúpia zo seminára. Asi tretina 
ich odchádza v prvých dvoch rokoch." Poľskí 
bohoslovci svojím počtom 6810 tvoria štvrtinu 
všetkých bohoslovcov v Európe.

Ak sa pozrieme na situáciu napríklad 
v tradične katolíckom írsku, zistíme, že tu 
siedmi z ôsmich seminaristov majú v súčas
ností „dovolenku" a ich ďalšie štúdium je 
otázne. Kolégium sv. Patrika v meste May- 
nooth má 110 študentov. V súčasností vysvätia 
v írsku v priemere 80 kňazov pre 26 diecéz, 
v roku 1965 ich však bolo 659.

V Belgicku napríklad zaznamenávajú 
v posledných 5 rokoch o 50 % menej vstupov 
do seminárov. V októbri tu začalo štúdium 26 
bohoslovcov, väčšinou zo zahraničia.

KARDINÁL ARINZE: 
V MENE NÁBOŽENSTVA 
SA NESMIE ZABÍJAŤ

Prefekt Kongregácie pre Boží kult a dis
ciplínu sviatosti kardinál Francís Arinze 

komentoval v rozhovore s vatikánskou 
misijnou agentúrou F1DES násilie, ku ktorému 
došlo v súvislostí s usporiadaním volty Míss 
World.

Kardinál, ktorý dlhé roky viedol Pápežskú 
radu pre medzináboženský dialóg, navštívil 
pri príležitosti Eucharistického kongresu svoju 
domovinu Nigériu. Pre agentúru F1DES 
povedal: „To, čo sa v týchto dňoch stalo 
v Nigérii, je veľmi smutné a tragické. Násilie 
nemožno nijakým spôsobom ospravedlniť, 
a o to menej sa smie zabíjať v mene nábožen
stva. ... Náboženské cítenie rôznych nábožen
stiev by sa malo rešpektovať. Dnes by mali 
moslimskí a kresťanskí vodcovia - najmä 
svetské a politické orgány - znovu premyslieť 
svoje vlastné povinnosti a svoju zodpo
vednosť. ... Nepokoje týchto dní dávajú 
svetským aj náboženským predstaviteľom 
nový podnet na zamyslenie, ako lepšie 
pomôcť ľuďom v Nigérii. Isté je iba jedno: 
násilie nie je dnes ani zajtra tou správnou 
cestou."

TKKBS

V susednom Francúzsku vyzerá situácia 
rovnako pochmúrne. V roku 2001 tu vysvätili 
111 kňazov pre 46 diecéz. Počet vstupov do 
seminárov poklesol z 1210 v roku 1991 na 
927 v poslednom roku.

Vo Švajčiarsku nevstúpil v októbri 2002 do 
seminárov v Ženeve, Freíburgu, Lausanne 
a Síone ani jeden seminarista! „Aj keď sa 
mladá generácia viac modlí a je otvorenejšia 
pre náboženské otázky ako v 70. rokoch, bola 
by potrebná nesmierna motivácia, aby sa 
odvážili k veľkému kroku do seminára," 
hovorí páter Jean-Blaise Fellay, SJ.

V Rusku študuje 80 seminaristov v Petro- 
hrade, kde sa konali prvé vysviacky po páde 
komunizmu v roku 1999. „Aj keď dostaneme 
ročne asi 30 prihlášok, zriedka berieme viac 
ako šiestich," povedala Anna Kudríkova, 
„Niektorí prichádzajú bez doporučenía 
z oblastí bez Katolíckej cirkví. V týchto 
prípadoch musíme najprv preveriť ich 
povolanie."

Do siedmich seminárov Slovenska prijali 
tento rok 105 nových študentov, čím vzrástol 
ich počet na 606. V Banskobystrickej diecéze 
je priemerný vek kňazov 34 rokov, a tým 
najnižší v Európe.

KATH-NET/TK KBS

ZASADÁ 
KOMISIA EURÓPSKYCH 
BISKUPOV

Postavenie Katolíckej cirkvi v Európskej 
únii, navrhovaná podoba novej európ

skej ústavy a s tým súvisiace otázky, boli 
hlavnou náplňou valného zhromaždenia 
Komisie biskupských konferencii krajín 
Európskej únie (COMECE), ktoré sa konalo 
v Bruseli v dňoch 28.-29. novembra.

Delegáti biskupských konferencií člen
ských a kandidátskych krajín Európskej únie 
diskutovali predovšetkým o navrhovanej 
podobe európskej ústavy a o výsledkoch sna
hy COMECE prispieť k procesu vzniku európ
skej ústavy vlastnými návrhmi. Biskupi sa 
zaoberali aj problémami súvisiacimi s blížia
cim sa rozšírením EÚ a s potrebnými zmenami 
súčasnej poľnohospodárskej politiky Únie. 29. 
novembra sa uskutočnilo stretnutie delegátov 
COMECE s predsedom Európskej komisie 
Romanom Prodím. Delegátom Konferencie 
biskupov Slovenska bol nitriansky pomocný 
biskup Mons. František Rábek, ktorý na 
zasadaní predniesol príspevok o Pastierskom 
liste biskupov Slovenska o európskej integ
rácií. Veriaci sa s ním oboznámili počas 
bohoslužieb 15. septembra 2002.

TS ČBK/TK KBS
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Stropkovský Metodov memoriál
Najväčší zvon je 

zasvätený Najsvä
tejšej Trojici, pros
tredný Matke usta
vičnej pomoci 
a najmenší zvon sv. 
apoštolom Cyrilovi 
a Metodovi, ktorí sú 
aj patrónmi strop
kovského chrámu.
O ich poslaní sa vy
jadril í viceprovin- 
ciál redemptorís- 
tov, otec Jozef Jur- 

čenko: „Zvony nepripomí
najú iba udalosť blaho
rečenia. Ich úlohou je 
okrem iného pozývať ľudí 
k chrámu a upozorňovať 
ich na dianie v ňom.“
Zvony zaujali prítomných 
aj svojím odliatím poľs
kými tvorcami, ktoré bolo 
natoľko kvalitné, že mož
no hovoriť o zvonoch- 
umeleckých dielach.

Po posviacke zvonov 
J.E. Mons. Ján Hírka ce
lebroval archíjerejskú sv. 
liturgiu. Vo svojej homílii 
zdôraznil nedostatok vní
mavosti dnešného človeka 
vo vzťahu ku Kristovi. Ľu
dia nevedia preciťovať Božie stopy tak ako 
ich vnímala žena, uzdravená z krvotoku,

Slávnostný akt posviacky zvonov J.E. Mons. Jánom Hirkom

keď sa s vierou dotkla Ježišovho rúcha. 
Povzbudil veriacich, aby boli vnímavejší na 

stopy, ktoré Boh zane
cháva v ich živote.

Slávnosť pokračovala 
prehliadkou speváckych 
zborov zo Stropkova, Vra
nova nad Topľou a Svid
níka. Umenie aktérov 
nadchlo všetkých prítom
ných, ktorí ocenili profe
sionálny výkon a rozsiah
ly repertoár. Program 
slávnosti bol pestrý a je 
nutné podotknúť, že oo. 
redemptoristi si na jeho 
príprave a organizácii 
dali záležať, čo sa od
razilo na vysokej duchov
nej i spoločenskej úrovni 
podujatia.

Adriana Dolinská

Zvony zasvätené sv. Cyrilovi 
a Metodovi, Matke ustavičnej 
pomoci a Najsvätejšej Trojici 
(zľava doprava).

3. novembra 2002 sa Chrám sv. Cyrila 
a Metoda v Stropkove stal dejiskom 
Stropkovského Metodovho memoriálu pri 

príležitosti 1. výročia beatífíkácíe bl. muče
níka o. Metoda Dominika Trčku, CSsR. Počas 
tejto slávnosti, ktorá bola í vyvrcholením du
chovnej obnovy vo farnostiach Stropkov
ského dekanátu, Jeho Eminencia Mons. Ján 
Hirka vykonal posviacku zvonov. Tohto aktu 
sa zúčastnili víceprovincíál viceprovincie 
redemptoristov o. Jozef Jurčenko, minister 
dopravy pôšt a telekomunikácií lng. Pavol 
Prokopovič, poľskí hostia oo. redemptoristi 
a Riaditeľ štúdia Vyššieho duchovného se
minára redemptoristov, Marek Saj, dekani 
gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkví, 
poslanci NR lng. Jozef Šimko a lng. Imrich 
Hamarčák, primátor Stropkova lng. Ladis
lav Paňko, zástupcovia Okresného úradu 
a Vyššieho územného celku, kňazi, rehoľ
níčky a stovky veriacich.



11. ročník festivalu 
duchovných piesní v Prešove

V  poradí 11. ročník festivalu duchovných 
piesní byzantského obradu sa uskutočnil 

v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove v sobotu 16.11. 2002. 
Z histórie festivalu je potrebné pripomenúť, že 
prvých desať ročníkov sa uskutočnilo v košickom 
Dome umenia. Od 1. ročníka, ktorý bol miestnym

podujatím, sa potom tento festival stal aj 
medzinárodným. Vystupovali na ňom okrem 
domácich aj zbory z iných štátov Východnej 
í Západnej Európy. Tento rok sa preniesol tento 
festival na pôdu Prešova. Za miesto konania bola 
vybratá katedrála, pretože tento festival sa koná 
v čase, ked sí pripomíname 1. výročie blaho
rečenia biskupa - mučeníka Pavla Gojdiča, kto
rého pozostatky sú vystavené k verejnej úcte 
práve v tomto chráme.

Program festivalu sa začal o 14. hodine. 
Pred začiatkom prezentácie jednotlivých zbo
rov zaspievala svoje skladby známa interpret
ka duchovnej a ľudovej piesne, pani Anna 
Servická. Po nej zbor bohoslovcov z kňazského 
seminára v Prešove zaspieval tretiu antifónu 
zo sv. liturgie: „Prijdite vozradujemsja", ktorá 
naladila srdcia poslucháčov na chvíle, ktoré 
boli pred nimi. 11. ročník festivalu otvoril 
generálny vikár Prešovského biskupstva Ján 
Zavacký, ktorý privítal prešovského diecéz
neho biskupa J. E. Mons. ThDr. h.c. Jána 
Hírku, ktorý mal nad festivalom záštitu, všetky 
účinkujúce zbory, ďalej vzácnych hostí, gene
rálneho vikára Košického apoštolského exar- 
chátu Vladimíra Tomku, primátora mesta 
Prešov Ing. Juraja Kopčáka, predsedu prešov
ského VÚC MUDr. Petra Chudíka, prednostu 
Okresného úradu Milana Benča, prodekanov 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU 
Dr. Mareka Pribulu a Dr. Pavla Dancáka, ďalej 
rektora Kňazského seminára Dr. Vojtecha 
Boháča, títulárneho kanonika Dr. Jozefa 
Šestáka, ako aj všetkých prítomných.

Tohtoročný 11. ročník festivalu otvoril svojím 
spevom chrámový zbor pri chráme sv. Cyrila 
a Metoda v Stropkove pod vedením dirigentky 
LudmilyJakubčovej. Predstavil sa skladbami od 
Bortňanského, Verbíckého, Ivanova a ďalších 
autorov. Tento zbor je pomerne mladý, kedže

vznikol vo februári 2002. Napriek tomu sa už 
predstavil so svojimi skladbami v susednom 
Poľsku, Čechách či Taliansku. Zbor má vo svojom 
repertoári okrem cirkevnoslovanských skladieb 
aj skladby v slovenčine, poľštine a latinčine.

V poradí druhý zbor, ktorý prišiel predstaviť 
svoje umenie, bol Zbor pravoslávnej cirkvi pri 
Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra 
Nevskéhov Prešove, ktorý dal tomuto ročníku 
festivalu ekumenický ráz. Umeleckou vedú
cou a dirigentkou zboru je PaedDr. Anna 
Derevjaniková, PhD. Zbor vznikol vo februári 
1990 a hlavnou náplňou je účinkovanie pri 
bohoslužbách v katedrálnom chráme. Pravi
delne sa však zúčastňuje aj na festivaloch 
duchovnej piesne doma i v zahraničí. Je lau
reátom Medzinárodného festivalu duchovnej 
piesne v Hajnowke. Vystupoval dálej v Poľ
sku, Čechách, na Ukrajine, v Škótsku a Gréc
ku. Repertoár zboru pozostáva z kompozícií 
ruských, bulharských a gréckych autorov.

Ďalší zbor, ktorý sa predstavil, bol Zbor 
z Vranova nad Topľou pod vedením dirigentky 
Anny Maťašovej a Ladislava Sabolčáka. 
Vznikol v decembri 1996. Vďaka svojmu 
repertoáru je častým hosťom na rôznych 
náboženských a kultúrno-spoločenských 
vystúpeniach. Získal pochvalu poroty a cenu 
prezidenta SR za 1. miesto na 10. ročníku 
festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu v Košiciach v roku 2000.

Prvú časť festivalu ukončil svojím vystú
pením Zbor pri chráme sv. Petra a Pavla 
v Bardejove, ktorý vedie dirigentka Ivica 
Clementová. Zbor sa prezentoval na Festivale 
v Košiciach, v Snine, v Prešove a zo zahra
ničia to bolo Taliansko. Tento zbor okrem 
klasikov prezentoval aj skladbu Stradaľnaja 
Mati vo vlastnej úprave.

Po prestávke otvoril druhú časť festivalu 
zbor Kyrillomethódión z Bratislavy. Tento zbor 
vedie Štefan Ladižímský a druhým dirigentom 
je Adrián Kokoš. Tento zbor je spomedzi 
všetkých najdlhšie účinkujúcim, kedže vznikol 
v roku 1936 ako spevokol, ktorý založila 
p. Emília Haľková a mal napomáhať kráse 
bohoslužieb. Svojim pôsobením na Slovensku 
a vystupovaním aj v iných častiach Európy 
reprezentuje cyrilometodský odkaz a tradíciu, 
ktoré sú pokladom hodným zachovania.

Šiestym zborom na tomto festivale 
v poradí bol Zbor pri farskom chráme vo 
Svidníku pod vedením dirigentky Mgr. Anny 
Loziňákovej. Je to začínajúci zbor, ktorý si 
dal za cieľ obohacovať liturgické obrady vo 
Svidníku a okolí krásou zborových cirkevno
slovanských skladieb.

V poradí siedmym zborom, ktorého vystú
penie si mohli poslucháči vypočuť, bol Kated
rálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach pod 
vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Zbor 
vznikol z íniciatívy vtedajšieho kaplána

farnosti Vojtecha Boháča v roku 1984. Počas 
svojej činností sa zbor zúčastnil okrem do
mácich podujatí aj na vystúpeniach v zahra
ničí, v Maďarsku, Taliansku, Rakúsku, Če
chách a v Španielsku.

Ďalší zbor, ktorý sa predstavil, bol z Vra
nova nad Topľou - Čemerného pod vedením 
dirigentky Mgr. Jany Višňovskej a Mgr. Márie 
Šándorovej. Svoju históriu začal písať v roku 
1990. Účinkoval na podujatiach po celom 
Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 1999 
získal striebornú medailu v speváckej súťaží 
duchovnej a cirkevnej hudby 1UVENTUS 
MUND1 CANTAT v Olomouci.

Zborom, ktorý uzatváral program vystú
pení, bol zbor bohoslovcov Kňazského se
minára blaženého biskupa - mučeníka Pavla 
Gojdiča v Prešove. Vedúcim a dirigentom zbo
ru je Pavel Vasíľ. Zbor sa predstavil skladbami 
od Verbíckého, Vedela, Rachmaninova,ale aj 
skladbami od neznámych autorov.

V závere festivalu zaspievali všetky zbory 
spoločne pieseň ku ctí blaženého biskupa - 
mučeníka Pavla „Tvoje jasné očí". Tento 
nesúťažný ročník festivalu duchovných piesní 
zakončilo odovzdávanie spomienkových 
pohárov a poďakovania, ktoré vyslovil 
účinkujúcim otec biskup Ján. Zbory zaspievali 
hymnické „Mnohaja lít" otcovi biskupovi 
Jánovi, ktorý sa dožíva práve v tento deň 
požehnaných 79 rokov života a za všetkých

ISPB

poprial všetko najlepšie a hojnosť Božích 
milostí generálny vikár Ján Zavacký.

Toto podujatie, na ktorom sa predstavilo 
celkovo 9 zborov, pritiahlo pozornosť viac než 
tisícky poslucháčov. Účinkujúcich z jed
notlivých zborov bolo okolo 340.

Tento festival dokonale vyplnil túžbu 
terajšieho sídelného biskupa Jána po tom, 
aby krásna tradícia festivalových podujatí 
z Košíc, aj keď na inom mieste zostala 
zachovaná. Po ukončení festivalu bola pre 
účinkujúcich a pozvaných hostí slávnostná 
recepcia.

Zbor bohoslovcov Kňazského seminára blaženého biskupa 
-  mučeníka Pavla Gojdiča v Prešove.
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Nová tradícia vo farnosti KlokočovSPRÁVY Z DOMOVA

KOŠICE - Jeden rok- to ¡e dosť dlhý čas na to, aby sme 
mohli zhodnotiť doterajšiu činnosť Gréckokatolíckej apoš
tolskej exarchátnej charity (skr. GkAECH).
GkAECH vznikla 1. 9. 2002 v Košiciach pri Gréckokato
líckom apoštolskom exarcháte, kedy vladyka Milan 
Chautur, CSsR, menovai za štatutárneho zástupcu cha
rity p. Mariána Tkáča. Týmto začalo preberanie už 
existujúcich charitatívnych stredísk v Michalovciach, Tre- 
bišove, Sobranciach a ADOS -  Agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré vznikli ešte na území 
prešovského biskupstva. Nakolko po rozdelení územia 
na samosprávne kraje, tieto strediská by neboli pod
porované KÚ v Prešove, bolo potrebné previesť ich 
pôsobnosť na Košický apoštolský exarchát.
Od 1.4.2002 sme začali v exarchátnej charite s riadnou 
prevádzkou. Tím charitatívnych sestier zabezpečuje 
starostlivosťv domácom prostredí o starých a chorých ľudí 
podľa ich potrieb -  upratovanie, varenie, umývanie, 
donáška liekov. Taktiež im pomáhajú zachovať ľudskú 
dôstojnosť a nedovolia, aby boli osamelí aspoň na 
niekolko hodín denne. Popri tejto pomoci charitatívne 
sestry zabezpečujú aj duchovná starostlivosťv spolupráci 
s kňazom. Táto forma služby sa neobmedzuje iba na 
starých a chorých, ale je aj pomocou príbuzným, ktorí sú 
často už fyzicky aj psychicky vyčerpaní.
Pre informovanosť čitateľov -  v Michalovciach štyri 
charitatívne sestry vykonávajú opatrovateľskú činnosť 
dvanástim klientom, v Sobranciach dve charitatívne sestry 
deviatim klientom, v Trebišove tri charitatívne sestry 
dvadsiatim piatim klientom, v Sečovciach jedna sestra 
siedmim klientom, v Košiciach tri charitatívne sestry 
deviatim klientom. Naša charita vykonáva aj odbornú 
zdravotnícku činnosť prostredníctvom Agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti so sídlom v Michalovciach. 
Tam tri zdravotné sestry ošetrujú sedemnástich klientov.
Mať pre druhého čas je dnes velká vzácnosť. V upo
náhľanej dobe plnej starosti o prežitie sa neraz ani len 
na chvílku nezastavíme, aby sme sa porozprávali s ľuďmi 
okolo nás, nehovoriac už o počúvaní toho druhého.
V našich mestách a dedinách je veľa tých, ktorí čakajú, 
kto a kedy na chvíľu zájde a podá pomocnú ruku, či povie 
dobré slovo, alebo vyčarí pekný úsmev.
Záujemcov o našu starostlivosť' ako aj o vykonávanie 
tejto charitatívnej služby by bolo oveľa viac, ale tu je 
práve problém financovania. Sme organizácia, ktorá je 
financovaná z príspevkov a zbierok, ktoré nie sú 
pravidelné. Finančný príspevok poskytuje Krajský úrad v 
Košiciach na základe žiadosti a zbierky na exarchátnu 
charitu sú raz za polrok. Tieto finančné príspevky nestačia 
pokryť všetky náklady spojené s prevádzkou našich 
stredísk.
Touto cestou sa s velkou prosbou obraciame na všetkých 
ľudí, ktorým je blízka myšlienka na blížnych chorých
i starých. V prípade Vašej ochoty a možnosti pomôcť nám, 
budeme Vám veľmi povďační a s velkou radosťou 
uvedieme Vaše meno k štedrým darcom pomáhajúcim 
existencii a rozvoju exarchátnej charity.

Anna Ivanková

SVIDNÍK - „Spievajte Bohu nášmu, spievajte. Spievajte 
Kráľovi nášmu spievajte..."

Na začiatku každého nového roku si ľudia 
dávajú rôzne predsavzatia. Aj my, detí 

a mládež z farností Klokočov s filiálkami 
Kaluža a Kusín, sme si na začiatku nového, 
cirkevného roka, ktorý začína v septembri, 
dali spoločné predsavzatie. A to z iniciatívy 
nášho duchovného o. Slavomíra Gregora - 
zaviesť novú a peknú tradíciu - a ňou je 
stráviť jeden víkend v mesiaci na ťare.

Stretnutie, „alías stretko" ako to my 
nazývame, začína sv. liturgiou v piatok večer. 
Pokračuje spoločnou večerou v klubovni na 
fare. Každý, čo si donesie, dá na stôl, a tak 
ako to robili prví kresťania, podelíme sa.

Nasleduje čas pre modlitbu. V chráme pri 
obraze našej Matky Božej Klokočovskej sa po
modlíme Moleben k presvätej Bohorodičke 
alebo sv. ruženec,*čí krížovú cestu. Chvíľku 
modlitby nám spestrí svojimi pesničkami 
nedávno vzniknutý mládežnícky zbor pod 
vedením Jany Cserépovej, jednoducho našej 
Janky V neskorších večerných hodinách 
prichádzajú na rad dialógy na rôzne témy. Sú 
to napríklad: vzťahy medzí dievčaťom a chlap
com, vzťah dieťaťa a rodiča alebo nebezpe
čenstvo, ktoré hrozí v rôznych sektárskych čí 
satanístíckých skupinách, alebo téma ako si 
vykonať dobrú spoveď a dálšíe iné. Všetko sú 
to témy, do ktorých sa my, dievčatá, ako aj 
chlapci, veľmi radí, ba až horlivo zapájame, 
veď zvedavosť v našom veku je veľmi typická. 
No a o. Slavo, ten má pre nás perfektnú od
poveď, niekedy to vyzerá ako na tlačovej kon
ferencii. Dve - tri hodiny rozprávania nás 
napĺňajú novými poznatkami, skúsenosťami 
a energiou, ktorú ešte využijeme pri spoločnej 
večernej zábave. Na prvom „stretku" v sobotné 
ráno sme sa vybrali na poriadnu túru na 
Vihorlat. Na sobotňajšiu túru prišli aj menšie 
deti so svojimi babkami, ktoré pomáhali pri 
výstupe na pohorie. Počasie nám veľmi 
neprialo, bolo chladno, niekedy aj poprchá
valo a výhľad z Vihorlatu bol zatienený hmlou. 
No náladu sme si spríjemnili opekaním rôznych

dobrôt ako sú slanina, špekáčiky či klobása, 
ba chlapcom ostala energia ešte i na futbal.
V sobotné ráno na druhom „stretku" pršalo, 
takže z výletu do prírody a „opekačky" nebolo 
nič. Dážď nám zabránil ísť niekam von, ale 
nezabránil nám ísť k našej Matke Božej do 
chrámu, kde sme si znovu zaspievali a pomod
lili sa sv. ruženec a modlitby z kňazského časo- 
slova, čo bolo pre nás niečo nové a veľmi pek
né. Každý z nás si osobne uctil obraz presvätej 
Bohorodičky prosbou čí poďakovaním.

A veru, že aj je za čo ďakovať hlavne Pánu 
Bohu a Panne Márii za kňaza, ktorého nám 
poslal, ktorý aj takýmto spôsobom privádza

nás mladých k Bohu. Veľká vdáka patrí zvlášť 
rodičom, že napriek rodinným povinnostiam 
nám nebránia zúčastňovať sa na „stretkách", 
ktoré sú pre nás veľkou duchovnou posilou 
do ďalšieho života plného rôznych problémov 
a krížov, ktoré nás ešte len čakajú.

mládež z farnosti Klokočov

MEDZINÁRODNÁ 
VEDECKÁ 
KONFERENCIA 
NA GBF PU
„SPOLOČENSKÉ KOMUNIKAČNÉ PROS
TRIEDKY V ŽIVOTE KATOLÍCKEJ CIRKVI"

V dňoch 3.- 4. decembra 2002 sa
konala na Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
medzinárodná vedecká konferencia na 
tému Spoločenské komunikačné pros
triedky v živote Katolíckej cirkvi. Na 
konferencii, nad ktorou prevzal záštitu 
prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka 
a primátor mesta Prešov Ing. Juraj Kopčák, 
vystúpili odborníci zo Slovenska, Čiech 
a Poľska. Podrobnejšie informácie prine
sieme v nasledujúcom februárovom čísle.

ngr. Ing. Gabriel Pala 
palagrk@stonline.sk
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Skutky lásky v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni
Časť finančných prostriedkov sme využili 

na náš prvý výlet do ZOO v Spišskej Novej 
Vsi, s malou, na občerstvenie potrebnou, 
prestávkou v Dome sv. Jozefa (podobné 
zariadenie Spišskej katolíckej charity). 
Zúčastnili sa ho deti spolu s rodičmi, 

dobrovoľníci, naši aj 
externí spolupracovníci - 
rehoľné sestričky a du
chovný otec zo Starej 
Ľubovne.

S jedlom rastie chuť, 
tak sme ešte navštívili 
Staroľubovníansky skan
zen, neprekážalo nám, že 
prší, deti boli zvedavé, na 
všetko sa pýtali.

To ešte nevedeli, že 
vďaka príspevku, máme 
nielen pre nich, ale aj pre 
deti zo základnej školy, 
s ktorými spolupracuje
me v rámci sociálnej pre
vencie, prenajaté priesto
ry v športovej hale v Sta

rej Ľubovni, kde sa môžu všetci spoločne 
vyšantiť. Detí ďalej v rámci pracovnej terapie 
využívajú krúžky informatiky a šikovných rúk 
priamo v Dome sv. Anny.

Úprimné poďakovanie patrí za prejavy 
štedrosti a lásky k blížnym všetkým darcom 
a za spoluprácu všetkým bývalým a súčas
ným zamestnancom a dobrovoľníkom.

GK DCH Prešov

V  máji sme vypracovali projekt Voľno- 
časové aktivity pre deti s kombinova

ným postihom v rámci sociálnej prevencie 
v Dome sv. Anny v Starej Ľubovní a oslovili 
pátra Metscha z Nemecka, ktorý už GK DCH 
pomohol, o sprostredkovanie pomoci v zahra-

níčí. Ďalej to už bolo v jeho réžii. V krátkom 
čase sa ozval.

Tentoraz nás potešili slnečné lúče radosti 
z Nadácie Franza Beckenbauera. Meno je 
známe najmä športovým fanúšikom. Profesio
nálny futbalista Franz Beckenbauer venoval 
finančnú čiastku na voľnočasové aktivity han
dicapovaným deťom, pre detí so špeciálnymi 
potrebami a poruchami správania.

Prvý chrám biskupa a mučeníka
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, postavili v Ložíne

Množstvo veriacich z blízkeho i ďalekého 
okolia sa v nedeľu 24. novembra 2002 

zúčastnilo na posviacke novopostaveného 
chrámu hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM, v malej zemplínskej obcí Ložín. Ide 
o prvý chrám tohto nového blaženého na 
svete. Posviacku vykonal vladyka Milan 
Chautur, CSsR, košický apoštolský exarcha za 
prítomnosti kňazov košického exarchátu 
í prešovskej eparchíe. Obyvatelia obce si 
museli na nový chrám počkať viac ako 50 
rokov Pred násilnou likvidáciou našej cirkvi 
tzv. „Prešovským soborom" pripravovali 
výstavbu nového chrámu, ale štátnou mocou 
im nebolo dovolené ho začať stavať. Nový 
chrám je postavený v typickom štýle pre 
cerkví severovýchodného Slovenska v tvare 
kríža. V cerkví už stojí aj ikonostas, aj keď ho 
zatiaľ zdobí iba základný rad ikon. O to však 
sú vzácnejšie, nakoľko sú bohato zdobené 
nielen zlatom, ale aj polodrahokamami. Po 
slávnostnej archíjerejskej liturgii boli pre nový 
chrám posvätené dva nové zvony Ján a Jozef, 
ktoré chrámu darovali štedrí dobrodinci. 
Stavba chrámu bola realizovaná za pomoci 
nadácie Pro Domo Deí, ktorá časť výstavby 
chrámu aj financovala. Nemalým dielom sa

o výstavbu chrámu pričinili aj samotní 
obyvatelia, predovšetkým ženy, ktoré nevá
hali pre vybudovanie tohto krásneho Božieho 
stánku vziať do rúk aj murárske náčinie.

-jége-

SPRÁVY Z DOMOVA

Spievame. Spievame z lásky k Bohu, spievame s nad
šením a kvôli tomu sme odhodlaní obetovať svoje osobné 
voľno a premeniť ho na istú formu spoločnej modlitby.
Týmto úvodom chcem čitateľom Slova predstaviť náš 
gréckokatolícky miešaný zbor dospelých vo farnosti 
Svidník. Myšlienkou založiť takýto zbor sa dlhšiu dobu 
zaoberal náš duchovný otec ThLic. Ľubomír Petrík. Jeho 
túžba sa splnila, a tak v októbri tohto roku sme oslávili 
3.výročie svojho založenia. V súčasnosti v zbore pôsobí 
13 mužova 30žien. Pod vedením našich dirigentovMgr. 
Anny Loziňákovej a Mgr. Marcela Prokopa sa schádzame 
pravidelne každý pondelok a podľa potreby i viackrát do 
týždňa. Náš repertoár tvoria staroslovienske liturgické 
spevy, mariánske piesne, koledy a iné príležitostné 
skladby. Cieľom nášho účinkovania je obohacovať sv. 
liturgie v našich dvoch chrámoch. Za tento krátky čas 
nášho pôsobenia sme mali možnosťspievaťaj v okolitých 
obciach na odpustových slávnostiach, ako i na našich 
pútnických miestach ako je ľutina, Čirč či Turzovka. Ďalšie 
pútnické miesto, ktoré sme navštívili, bola obec Jasliská 
v Poľsku. Našou najväčšou radosťou a uznaním bolo 
začlenenie sa do veľkej rodiny zborov a spoločné 
účinkovanie na blahorečení našich mučeníkov Pavla Petra 
Gojdiča, OSBM, a Metoda Dominika Trčku, CSsR, v Ríme. 
Následne to bolo spoluúčinkovanie pri slávnostnej sv. 
liturgii prenesenia telesných pozostatkov Pavla Petra 
Gojdiča, OSBM, v Prešove. Každoročne sa zúčastňujeme 
Vianočného benifičného koncertu vo Svidníku. Tohto roku 
sme absolvovali aj Stropkovský Metodov Memoriál 
a v rámci národnostno-etnického vysielania Slovenského 
rozhlasu boli odvysielané aj dve sv. liturgie s naším 
doprovodom. Poslednou našou prezentáciou bola účasť 
na 11. festivale duchovných piesní v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Svojím spevom sa takto osobitným spôsobom chceme 
približovať a pod ochranným plášťom Bohorodičky 
pokornou službou kráčať cestou k Otcovi. Preto: „Pane, 
prosíme ťa, vystri svoje ruky a požehnaj toto dielo."

Marta Nastičová

VRANOV NAD TOPĽOU - Vo farnosti Najsvätejšej 
Eucharistie vo Vranove nad Topľou - meste si veriaci 
pripomenuli 10. výročie od posvätenia novovybu
dovaného chrámu. Tento sviatok oslávili 24. novembra
2002 o 10.00 hodine slávnostnou svätou liturgiou, 
ktorú slúžil generálny vikár Prešovského biskupstva Ján 
Zavacký spolu s kňazmi a veriacimi tejto farnosti. Vo 
svojej homílii povzbudil veriacich k tomu, aby svoj život 
naplno spojili s Božím kráľovstvom. Okrem iného 
povedal: „Kristus Kráľ je zvláštnym Kráľom, ktorý nie 
je z tohoto sveta. Najstaršie vyobrazenia, ktoré 
nachádzame v kupolách bazilík zobrazujú Krista, ktorý 
vládne. Je  to večne aktuálna idea. Bez Božej 
prozreteľnosti sa nič neudialo, a to sa odráža aj 
v myslení človeka, ktorý tieto malty vytvoril. Nestačí 
však vnímať kresťanstvo ako ideu. Je  tu naliehavejšia 
potreba Osoby, Boha a človeka, ktorý spojí všetko silou 
svojej milosti a lásky. A tu sme pri návrate k životu 
podľa evanjelia. Kristus má byť prítomný v nás veriacich, 
v našich životoch, pri našich radostiach i starostiach 
ako ten, ktorý má moc zachrániť nás a pod ktorého 
vládu sa oplatí postaviť." Po sv. liturgii bolo myrovanie 
a slávnosť bola zakončená spevom pápežskej hymny.

000
slovo - január/2003 • 9



L-irkevna zakiadna skoia sv. Jura|a vo SvidníkuSPRÁVY Z DOMOVA

Celú túto radostnú spomienku sprevádzal svojím 
spevom zbor tejto farnosti.

ISPB

BANSKÉ - Posviacka novopostaveného Domu nádeje sa 
uskutočnila vo farskej obci Banské (okr. Vranov nad 
Topľou) v nedeľu 27.10.2002. Slávnosť sa začala o 9.30 
hod. v chráme sv. liturgiou, ktorú slúžil generálny vikár 
Prešovského biskupstva Ján Zavacký. Po nej sa sprievod 
odobral k Domu nádeje, kde sa uskutočnilo posvätenie 
tohoto nového diela.

ISPB

PREŠOV - Na pozvanie veliteľa 3. leteckej základne 
v Prešove plk. Ing. Mariána Dzurillu sa J. E. Mons. Ján 
Hirka, prešovský diecézny biskup zúčastnil na slávnostnej 
vojenskej prísahe vojakov povinnej služby na leteckej 
základni v Prešove. Slávnostný akt prísahy sa uskutočnil 
31. októbra 2002. Prítomnosťotca biskupa Jána na tejto 
slávnostnej prísahe chcela odzrkadliť nielen spoluprácu 
medzi cirkvou a armádou, ktorá je v prípade prešovskej 
leteckej vojenskej základne vynikajúca, ale ukazuje aj 
obrovskú snahu otca biskupa o spásu človeka aj na 
mieste, akým je vojenská základňa a velkú túžbu po 
tom, aby vojaci, ktorí prichádzajú na vojenčinu 
a stretávajú sa s niečím novým vo svojom živote, pocítili 
aj tu, že neostávajú so svojimi problémami a ťažkosťami 
sami, ale že aj tu je niekto, kto pri nich stojí a ukáže im 
zmysel i cieľ ich života.

ISPB

HELCMANOVCE - V prvú novembrovú nedeľu po clivých 
dňoch dušičkových zobudili sme sa do sviatočného slneč
ného rána.
Nielen farnosť' ale celé Helcmanovce sa chystali privítať 
medzi sebou nášho preosvieteného exarchu Milana. Prišiel 
ako náš medzi svojich.
Helcmanovce, či Selo ako našu obec na okolí volajú, 
tvorí obyvateľstvo hovoriace rusínskym, aj ked'už modifi
kovaným jazykom. Je akoby kvapkou v mori medzi 
obcami slovenskými a nemeckými ležiacimi v Hnileckej 
doline, na dolnom Spiši.
Hlavným dôvodom dvojdňovej návštevy vladyku Milana 
bola posviacka zrekonštruovaného chrámu sv. Archanjela 
Michala. Od príchodu duchovného otca Františka Takáča 
k nám v roku 1996, sa najmä jeho zásluhou tak 
v exteriéri, ako aj interiéri cerkvi mnoho zmenilo.
Previedla sa oprava strechy s výmenou časti krovu 
a natretím plechovej krytiny, oprava kamenného soklu, 
položenie novej dlažby v časti lode a na chóre, gene
rálna oprava elektrického vedenia, bolo zavedené plynové 
vykurovanie chrámu, uskutočnilo sa vymaľovanie 
vnútorných stien a stropu ikonnými malbami, reštau
rovanie hlavného oltára a žertveníka, bol zhotovený nový 
ikonostas, zavedené elektrické ovládanie zvonov a ďalšie 
práce v hodnote viac ako 1.700.000 Sk
Po krátkom zvítaní začala sa slávnostná archijerejská 
sv. liturgia. V jej úvode vladyka posvätil vnútorné pries
tory chrámu a svätyne. Vo svojej kázni vladyka okrem 
iného zdôraznil významný čin našich predkov, 
zakladateľov chrámu, ktorí ho dali do ochrany sv. arch
anjelovi Michalovi.

Cirkevná základná škola sv. Juraja (ďalej 
CZŠ) oslavuje v školskom roku 2002/

2003 svoje 10. výročie ťungovania. V tomto 
jubilejnom roku pripravujeme množstvo 
aktivít, ktoré sme zahrnuli do projektu 
s názvom „Naša cesta". Úlohou tohto projektu 
je poukázať na opod
statnenosť existencie 
tejto školy v meste 
Svidník a jej nezastu- 
piteľnú ťunkcíu pri 
výchove mladých ľudí 
k dobru, pravde 
a k ľudskej slobode.

Podnetom pre vy
pracovanie a reali
záciu projektu „Naša 
cesta" je aj fakt, že 
cirkevné školstvo za 
10 ročné obdobie 
existencie ukázalo 
veľmi dobré výsledky 
a bolo v sieti škôl SR 
vysoko hodnotené.

Prvým podujatím 
projektu „Naša cesta“ bolo vystúpenie žiakov 
školy s kultúrnym programom, ktoré sa 
uskutočnilo 25.10.2002. v Domove dôchodcov 
a 27.10.2002 v priestoroch suterénu nového 
gréckokatolíckeho chrámu pre členov Klubu 
kresťanských dôchodcov vo Svidníku.

Program sa niesol v znamení hesla „Roz
dávaj radosť a úsmev". Ľudové i moderné 
piesne, hudobné skladby, scénky, tanečné 
kreácie, recitácia i sprievodné slovo vniesli do

sŕdc našich starých mám i otcov pokoj a lásku.
V nejednom oku sa zaligotala slza, na 
ustarostenej tvári zažiarila radosť.

Vďačné publikum ocenilo účinkujúcich 
potleskom a poďakovaním. V pokojnej 
a tvorivej atmosfére s modlitbou na perách sa 
lúčili naši žiaci spokojní a vďační Bohu za 
požehnaný čas.

28.10.2002 mali žiaci ďalšiu príležitosť sa 
predstaviť. Tentokrát na domácej pôde 
rodičom, ktorí sa zúčastnili na celoškolskom 
zhromaždení. Netradičné stretnutie otvoril 
kultúrny program žiakov. Takmer hodinové

vystúpenie sledovalo vyše 100 rodičov. 
Spokojné a dojatím prežiarené tváre prezrá
dzali, že program oslovil a zaujal. Hádam 
najväčší úspech zožal spevácky súbor a jeho 
16 členný komorný orchester.

V čase od 4.11. do 6.11.2002 pripravili 
učitelia CZŠ sv. Juraja kultúrny a poznávací 
program pre deti materských škôl spojený 
s prehliadkou školy, malí škôlkári z celého 
mesta počas dvoch dní obdivovali tancujúce 
včielky a mravce na zelenej lúke, orchester 
mladých muzikantov, deti s kúdeľami v pôso
bivom folklórnom vystúpení alebo druháčíkov 
s číselnou hrou či speváčky, ktorých piesne 
pohladili nejedno detské, ale í dospelé 

srdiečko. „Pozrite pán 
učiteľ, tam je moja bývalá 
učiteľka z materskej škôl
ky", to boli časté natešené 
výkriky účinkujúcich detí 
hostiteľskej školy. Odme
nou za predvedený výkon 
bol vďačný potlesk zve
davých škôlkárskych ruči
čiek, ktoré okrem pro
gramu si mohli vyskúšať 
a vziať si výtvarné práce 
štedrých školákov CZŠ sv. 
Juraja í zopár sladkostí na 
osvieženie.

„A toto je ako naša 
škôlka", prekvapene na
zerali do priestorov škol

ského klubu detské očká. „Pani učiteľka, aj ja 
viem vymýšľať, maľovať a kresliť", bolo počuť 
návštevníkov na návšteve výtvarnej výchovy 
žiakov IV. ročníka.

Na záver prehliadky pani riaditeľka Anna 
Hužvejová s kolektívom učiteľov popriala 
všetkým škôlkárom šťastný návrat do škôlky 
a v septembri úspešný prvý krôčik do školy.

Vďaka nadšeniu a obetavosti pedagógov 
a žiakov mali tieto podujatia vysokú spo
ločenskú úroveň.

CZŠ s v  Juraja
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Sväté misie v Sabinove

V  dňoch 9.-17. novembra 2002 sa v chrá
me Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

v Sabinove uskutočnili po 60-tích rokoch Sväté 
misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi 
o. Miroslav Medviď, CSsR, a o. Mikuláš Tressa, 
CSsR, zo Stropkova. Tieto misie sa niesli aj 
v znamení 1. výročia beatifikácie biskupa Pavla 
Petra Gojdiča, OSBM, a rehoľného kňaza 
Metoda Dominika Trčku, CSsR, ktorí pôsobili 
za svojho života v našom chráme.

Program misií sa začal slávnostným 
uvítaním oo. misionárov miestnym du
chovným správcom o. ThDr. Petrom Šturákom, 
ktorý im odovzdal kľúč od chrámu a epitrachil, 
na znak toho, že im počas týchto dní plne 
prenecháva správcovstvo chrámu a veriacich. 
Otcov misionárov v našom meste a chráme 
privítal aj primátor mesta Ing. Peter Mladý, 
ktorý prišiel aj s manželkou a otvorenia sa 
zúčastnil i prednosta mesta lng. Bartolomej 
Leško s manželkou. Svätú liturgiu konce
lebrovali aj miestni kňazi oo. RNDr. Jozef 
Voskár, Ing. Jozef Mašlej, Mgr. Jozef Šoltýs. 
Slávnostné chvíle umocnil aj miestny chrá
mový zbor „Zoe en Chrísto“ (Život v Kristovi), 
ktorý sprevádzal svojím spevom sväté liturgie 
počas celých misií.

Okrem relikvií blahoslaveného biskupa 
Pavla Petra Gojdiča, ktoré máme v chráme, 
sme mohli uctievať aj relikvie o. Metoda 
Dominika Trčku, ktoré doniesli otcovia 
misionári, a tak sa za požehnanie týchto sv. 
misií prihovárali u nebeského Otca aj obidvaja 
naši blahoslavení.

Boh je láska - základná téma nedeľňajšej 
misijnej kázne, v ktorej sme sa všetci mohli 
uistiť, že Pán Boh nás má v každej chvíli a za 
každých okolností nesmierne rád. Popoludnie 
patrilo deťom, pre ktoré bol pripravený 
program scénok, pesničiek a ukončilo sa 
športom v telocvični.

Azda najväčším duchovným zážitkom pre 
mladých aj starších bola večerná krížové cesta 
ulicami nášho mesta s misijným krížom 
a sviečkami. Počas troch hodín sa pri nesení 
kríža vystriedali detí, mládež, ženy a muži, 
ba aj prítomní kňazi.

Každý deň sa konali pred sv. liturgiou 
pobožností - molebeny, akatisty, sv. ruženec, 
po liturgiách s misijnými kázňami na jednot
livé témy: hriech, obrátenie srdca. Ježíš 
Kristus - pán môjho života, smrť človeka, 
Eucharistia, Panna Mária nasledovali stavov
ské stretnutia mužov, žien, mládeže, po 
ktorých nasledovali generálne sväté spovede, 
a tak sa chrám zapĺňal každý deň viac a viac. 
Ďalším dojímavým zážitkom bola obnova 
krstných sľubov v tme ponorenom chráme iba 
pri zapálených sviečkach. Podobne veľký 
ohlas mala obnova manželských sľubov, ktorej 
sa zúčastnilo do 100 manželských párov. 
Predposledný deň misií bol venovaný Panne 
Márii, našej Nebeskej matke. Neustále jej 
máme za čo ďakovať a prosiť ju o jej príhovor 
u nášho Spasiteľa, a tak sme jej mohli počas 
týchto svätých dní ďakovať a prosiť každý za 
svoje potreby.

Sv. misie sme ukončili slávnostnou sv. 
liturgiou za veľkej účasti veriacich, na ktorú 
prijal pozvanie aj prednosta Prešovského 
samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík 
s manželkou. Po nej boli posvätené všetkým 
prítomným ikony a ostatné devocionálie 
a v závere bol slávnostne inštalovaný svätý 
kríž na našom chráme. Správca farnosti 
o. ThDr. Peter Šturák poďakoval oo. misio
nárom za to, že vyoralí hlbokú brázdu a zasiali 
do nej semená Božieho slova, ktoré majú pri
niesť bohatú úrodu v láske k Bohu a k blížnym 
v každodennom prežívaní viery.

o. ThDr. Peter Šturák

Posviacka a odpust 
v Ulici

Odpustová slávnosť zo sviatku Ochrany 
presvätej Panny Márie sa uskutočnila vo 
farskej obci Ulič (okr. Snina) v nedeľu 
20.10. 2002. Pri tejto príležitosti bola 
zároveň posvätená nová farská budova. 
Program slávností začal o 10.00 hodine 
svätou liturgiou s myrovaním a obchodom 
okolo chrámu. Potom nasledovalo posvä
tenie novostavby farskej budovy. Svätú 
liturgiu slúžil a posviacku vykonal gene
rálny vikár prešovského biskupstva Ján 
Zavacký. Vo svojej homílíi pripomenul ve
riacim, že stavba, ktorú urobili, je dôležitá, 
ale pripomenul, aby sme o to viac mysleli 
na stavbu zo živých kameňov, na stavbu 
cirkví, ktorá rastie s každým jej duchovne 
žijúcim členom. Osobitne zdôraznil 
potrebu utiekať sa pri tom pod ochranu 
Panny Márie. Odpustovú slávnosť a po
sviacku ukončil spev pápežskej hymny.

ISPB

SPRÁVY Z DOMOVA

„Michael, t. ¡. Kto ako Boh?...", povedal vladyka. Máme 
mocného prostredníka, na ktorého sa môžeme vo svojich 
ťažkostiach a radostiach obracať
Po skončení liturgie hneď nasledoval obchod okolo 
chrámu s čítaním evanjelií. S vladykom Milanom 
koncelebrovali sv. liturgiu domáci o. dekan František 
Takáč a ďalší štyria duchovní otcovia z okolitých 
gréckokatolíckych farností.
Týmto nedeľný program nekončil. Pokračoval po
obedňajším Molebenom k Božskému srdcu a vyložením 
najsvätejšej Eucharistie k poklone. V besede vladyka 
odpovedal na otázky zamerané na problémy života viery 
a hovoril i o svojom živote.
Vladyka si v svojom nabitom nedeľnom programe našiel 
čas navštíviť miestne futbalové ihrisko a aspoň jeden 
polčas pozrieť si futbalový majstrovský zápas domácich 
a hostí.
V podvečer sa vladyka stretol na spoločnej večeri 
s kurátorským zborom. Vladyku Milana sme mohli, 
spoznať ako príjemného spoločenského a vtipného 
človeka.
V pondelok ráno v druhý deň pobytu vladyka za hojnej 
účasti veriacich a školskej mládeže odslúžil archijerejskú 
sv. liturgiu a rozlúčil sa s nami veriacimi.
Ďalšiu časť dňa v sprievode o. Františka venoval 
aktívnemu oddychu v lone jesennej prírody, aby sa 
v podvečer vrátil do svojho úradu za svojimi dušpas- 
tierskymi povinnosťami.
Vrelé Pán Boh zaplaťza všetko, milý vladyka! Tešíme sa 
na sľúbené ďalšie stretnutie.

Juraj Manirný

PREŠOV - Posviacka maturitných stužiek pre posledný 
ročník absolventov Strednej zdravotníckej školy sv. Bažila 
Veľkého na Kmeťovom stromoradí v Prešove sa 
uskutočnila po sv. liturgii v gréckokatolíckom Kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, v sobotu 
9 .11. 2002. Sv. liturgia sa začala o 16.00 hod. 
a celebroval ju prešovský diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka. Táto sv. liturgia bola zároveň poďakovaním 
študentov a učiteľov Bohu za dar Svätého Ducha, ktorý 
absolventi potrebovali pri štúdiu a učitelia pri výchove 
a formovaní, ktoré je pre povolanie zdravotníckych 
pracovníkov také prepotrebné.

ISPB

PREŠOV - Prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka 
sa 12.11.2002 na pôde Prešovskej univerzity stretol 
s rektorom Prešovskej univerzity prof. Karlom Fečom na 
pracovnej návšteve. Na stretnutí prediskutovali prob
lematiku začlenenia kňazského seminára do štruktúr 
Prešovskej univerzity.

m
BRATISLAVA - Pri príležitosti 125. výročia narodenia 
spišského diecézneho biskupa Mons. Jána Vojtaššáka 
sa vo štvrtok 14. novembra 2002 v Kostole Najsvätejšieho 
Spasiteľa v Bratislave konala spomienková svätá omša. 
Celebroval ju Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný 
biskup spolu s ďalšími kňazmi. Osobe biskupa Jána 
Vojtaššáka, jeho pôsobeniu a činnosti sa biskup Imrich
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SPRÁVY Z DOMOVA

venoval vo svojej homílii. Vysoko vyzdvihol jeho prácu 
a prínos pre veriacich i Spišskú diecézu. Poukázal aj na 
pálčivé problémy dnešnej doby, ktorými sú predovšetkým 
nemorálnosť korupcia, krádeže, ale aj stále väčšia 
nostalgia za predchádzajúcim režimom.
Po svätej omši spomienka na biskupa Jána Vojtaššáka 
pokračovala literárno-hudobným pásmom Sila viery, sila 
pravdy ... podľa rovnomennej knihy Mons. Viktora 
Trstenského. Podujatia sa zúčastnil aLstarosta mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto Andrej Durkovský, riaditeľ 
Spolku sv. Vojtecha Štefan Hanakovič a ďalší zástupcovia 
samosprávy i štátnej správy.
Spomienkovú slávnosť zorganizovalo Združenie kresťan
ských pracovníkov kultúry SR v spolupráci s Biskupským 
úradom v Spišskej Kapitule, slovenskou provinciou 
Spoločnosti Ježišovej, Konfederáciou politických väzňov 
Slovenska a Hlavným mestom SR Bratislavou - Mestskou 
častou Staré Mesto.
Pre jeho zásluhy na priamy podnet pápeža Jána Pavla II., 
začal v roku 1996 spišský diecézny biskup Mons. 
František Tondra oficiálny proces jeho blahorečenia.

TKKBS

SPIŠSKÁ KAPITULA - Pozvaní hostia a obyvatelia Spišskej 
Kapituly si v piatok 15. novembra 2002 v Katedrále sv. 
Martina pripomenuli 125. výročie narodenia biskupa 
Jána Vojtaššáka. Na slávnosti bol prítomný spišský 
diecézny biskup Mons. František Tondra ako aj obaja 
pomocní biskupi Mons. Andrej Imrich a Mons. Štefan 
Sečka.
Na slávnosti účinkovala aj Schola cantorum Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. 
Archivár biskupského úradu Mgr. Vladimír Olejník priblížil 
históriu Spišskej Kapituly i osobnosť Božieho sluhu 
biskupa Jána Vojtaššáka.
Zástupkyňa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Jarmila Brichtová predstavila trojicu nových poštových 
známok s príležitostnými pečiatkami. Ide o románsku 
architektúru. Vyobrazené sú Katedrála sv. Martina 
v Spišskej Kapitule, Rotunda sv. Juraja v Skalici a Kostolík 
sv. Michala zo Zklisovského Hradištá.

JKKBS

KREMNÁ - Po kompletnej oprave gréckokatolíckeho 
chrámu sa vo farskej obci Kremná (okr. Stará Ľubovňa) 
uskutočnilo v nedeľu 20. 10.2002 posvätenie tohto 
obnoveného svätostánku. Svätú liturgiu s posviackou 
slúžil prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Vo 
svojej homílii otec biskup Ján pripomenul veriacim, aké 
dôležité je mať pocit ochrany. A tento pocit môže človek 
nepochybne získať pri Panne Márii, vtedy keď sa bude 
utiekať pod jej záštitu. Vyzdvihol takisto vieru a obetavosť 
veriacich, ktorí sa pustili do opravy a úspešne ju aj zavŕšili. 
Na záver bolo myrovanie a slávnosť ukončil spev 
Pápežskej hymny. Gréckokatolícky chrám v Kremnej 
pochádza z roku 1777 a je zasvätený Presvätej Panne 
Márii Ochrankyni.

ISPB

SVIT - V dňoch 20. a 21. novembra 2002 sa vo Svite 
konalo celoslovenské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl 
Slovenskej republiky. Na stretnutí bol celý čas prítomný

Reflektujúc na výzvu Svätého Otca Jána 
Pavla 11., ktorú prezentoval v apoštol
skom liste Novo míllennio ineunte, aby sa 

Cirkev skúmala, ako prijala koncil, a to aj vo 
všetkých miestnych církvách, sa uskutočnil 
v dňoch 19. a 20. novembra na pôde Grécko

katolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove (GBF PU) odborný semi
nár Disputationes quodlíbetales o dokumen
toch Druhého vatikánskeho koncilu, pri príle
žitosti 40. výročia jeho začiatku, ktoré si 
pripomíname v tomto roku. Zorganizovala ho 
Katedra kresťanskej filozofie v spolupráci 
s Oddelením súčasných foriem ohlasovania 
viery GBF PU.

Seminár otvoril prodekan fakulty ThDr. 
Marek Príbula, PhD., ktorý na akademickej 
pôde privítal prešovského biskupa Mons. Jána 
Hirku, rektora kňazského seminára ThDr. 
Vojtecha Boháča, PhD, a ďalších vzácnych 
hostí. Na dvojdňovom seminári vystúpilo 
v troch sekciách spolu 16 prednášajúcich.
V pivej sekcii, v ktorej svoje príspevky pre
zentovali aj dekan fakulty Doc. ThDr. František 
Janhuba a prešovský biskup Mons. Ján Hirka, 
Dr. h. c., sa prednášajúci venovali deviatim 
koncilovým dekrétom. V druhej sekcii štyrom 
konštitúciám a v tretej sekcií trom dekla
ráciám Druhého vatikánskeho koncilu. Ubie
hajúcimi rokmi tieto texty nestrácajú ani svoju 
hodnotu, ani svoj význam. Treba ich čítať 
primeraným spôsobom, aby sa poznali 
a osvojili ako kvalifikované a normatívne 
texty Učiteľského úradu v rámci cirkevnej 
tradície. Pápež vníma koncil ako veľkú milosť, 
z ktorej mala Cirkev v 20. storočí veľký úžitok: 
ponúkol nám totiž bezpečný kompas, aby sme 
sa ním orientovali v začínajúcom sa storočí

(Porov.: Novo millennio ineunte čl. 57). 
O platností týchto slov Svätého Otca Jána 
Pavla 11. svedčil aj záujem pedagógov 
a študentov GBF PU o stále aktuálnu prob
lematiku, ktorou sa dokumenty Druhého 
vatikánskeho koncilu zaoberajú. Všetky

príspevky prezentované na tomto odbornom 
seminári budú do konca kalendárneho roka 
publikované v zborníku prednášok.

ThLic. Ľubomír Petrík 
Oddelenie súčasných foriem 

ohlasovania viery GBF PU

Slávnostná sv. liturgia s<

S lávnostná sv. liturgia pri príležitosti 
prvého výročia prenesenia ostatkov 
blahoslaveného biskupa - mučeníka P. P. 

Gojdíča sa uskutočnila v nedeľu 17. novembra 
o 17. hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Sv. liturgii predsedal 
prešovský diecézny biskup J. E. Mons. Ján 
Hirka. Spolu s ním koncelebrovali generálni 
vikári, biskupskí vikári, dekan Prešovského 
rímskokatolíckeho dekanátu, Dr. Stanislav 
Stolárík, ďalej títulárny kanonik Dr. Jozef 
Šesták a množstvo kňazov. Na slávnosti sa 
zúčastnil aj primátor mesta Prešov Ing. Juraj 
Kopčák. V homílii sa k veriacim, prihovoril 
postulátor procesu blahorečenia Mgr. Ján 
Krehlík. Vo svojej homílii pripomenul výročie, 
ktoré pripadá na tento deň, totiž prenesenie 
ostatkov blaženého biskupa Pavla do kated
rálneho chrámu. Zamyslel sa nad úctou, ktorá 
prináleží svätému miestnej cirkví a povzbudil 
veriacich k horlivej modlitbe, ktorú má každý 
možnosť prednášať a prosiť o príhovor tohto

Vzácna prítom nosť prešovského biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý je  velkým kancelárom bohosloveckej fakulty, bola 
príležitosťou k  tomu, aby mu prítom ní zablahoželali p ri príležitosti jeho životného jubilea. (Zľava: prodekan pre rozvoj 
PhDr. Pavol Dancák, PhD., Mons. Ján Hirka, Dr. h. c., dekan fakulty Doc. ThDr. František Janhuba, prodekan pre 
vzdelávanie ThDr. Marek Príbula, PhD.)

o o o
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VII. ročník Gorazdovho literárneho Prešova

V yhodnotenie celoslovenskej súťaže 
v tvorbe duchovnej poézie, prózy 

a drámy Gorazdov literárny Prešov sa 
uskutočnilo v priestoroch Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára v Prešove, 30, novembra 
2002. Tento ročník je v poradí siedmym a jeho 
usporiadateľmi boli viaceré inštitúcie, Šarišské 
osvetové centrum, Cyrílometodská spoločnosť, 
Gréckokatolícke biskupstvo, Matica slovenská, 
Spolok sv. Vojtecha, Národné osvetové 
centrum, Spolok sv. Cyrila a Metoda, Spolok 
slovenských spisovateľov a nezisková orga
nizácia Gorazdus. Na slávnostom programe 
sa zúčastnili viacerí hostia, Mgr. Eva Arva- 
yová, vedúca odboru kultúry prešovského 
VÚC, biskupský vikár Prešovského biskupstva 
ICLic. Pavol Repko, PhDr. Vladimír Husár, 
ríaditel Šarišského osvetového strediska, PhDr. 
Miroslav Holečko, podpredseda Cyrílometod- 
skej spoločností a poradca gen. riaditeľa 
Národného osvetového centra, lng. Emil Blí- 
cha, riaditeľ neziskovej organizácie Gorazdus 
a iní. Program tohto ročníka sa začal prezen
táciou účastníkov o 7. hod. O 9. hod. sa konala 
slávnostná sv. liturgia v kaplnke kňazského 
seminára, ktorú slúžil biskupský vikár Pavol 
Repko. Vo svojej homílíí vyzdvihol nesmierny 
význam duchovnej tvorby, zvlášť medzí 
mladými autormi a povzbudil účastníkov 
k tomu, aby aj týmto spôsobom čoraz 
účinnejšie ohlasovali radostnú zvesť evan
jelia. Po sv. liturgií nasledovalo stret
nutie a diskusia s biskupským vikárom 
Pavlom Repkom, ktorý na tomto mieste 
zastupoval sídelného biskupa Mons. Jána 
Hirku, ktorý sa na slávnostnom vyhlásení 
nemohol zúčastniť. Potom nasledoval obed 
a po ňom vyvrcholenie programu. O 12.30 
hod. bolo vyhlásenie výsledkov súťaže. Po 
vyhlásení o 14. hod. nasledovala tvorivá 
dielňa za účasti autorov a členov odborných

blahoslaveného. „Žil podľa svojho pred
savzatia byť otcom sirôt, zástancom bezná
dejných, podporovateľom chudobných, a to 
iste činí i teraz, keď hľadí nebeskému Otcovi 
z tváre do tváre za nás všetkých". Po sv. liturgii 
sa sprievod na čele s otcom biskupom Jánom 
odobral do bočnej kaplnky katedrály, kde sú 
uložené relikvie blahoslaveného Pavla. Tam 
sa konal moleben (pobožnosti ku ctí blaže-

porôt. O 16.00 hodine bolo podujatie ukon
čené. Prác, ktoré boli predložené, bolo 80 
a hodnotili ich dve trojčlenné komisie. 
Predsedom komisie pre poéziu bol prof. 
Ladislav Šimon a predsedom komisie pre 
sekciu prózy a detskej tvorby bol Dr. Ľudovít 
Petraško. Samotné vyhodnotenie tejto súťaže 
bolo nasledovné: V sekcií poézie získala
1. miesto Jitka Rožňová z Nových Zámkov, 
o druhé miesto sa podelili Lucia Paralíčová 
z Plavnice a Alena Sedláková z Prešova. Na
3. mieste sa umiestnili Silvía Kaščáková 
z Prešova, Tomáš Kríž z Trebíšova a Andrea 
Ondo-Eštoková z Bracoviec. V sekcií prózy 
získal 1. miesto Matej Thomka z Martina, na 
druhej priečke sa umiestnila Martina Príe- 
ložná z Humenného a 3. miesto patrilo Mi
chalovi Balážoví z Humenného a Ivane 
Lackovej z Bratislavy. V sekcii detských 
autorov dosiahla 1. priečku Klára Čarná zo 
Žiliny, o druhé miesto sa podelili Lenka 
Dunková a Ingríd Rusíňáková, obe zo Starej 
Ľubovne. 3. miesto v tejto sekcii získali 
Ľubomír Líčák z Kapušian, Jana Piknová 
a Marika Smreková zo Starej Ľubovne. Okrem 
týchto ocenení bola udelená cena Spolku 
slovenských spisovateľov, odbočka Prešov 
Jozefovi Kotleboví zo Zemíanských Kostoľan, 
cena Oblastnej rady Matice slovenskej v Pre
šove Alene Sedlákovej z Prešova a Ingríd Rusí- 
ňákovej zo Starej Lubove. Cenu neziskovej 
organizácie Gorazdus v Prešove získali Ivana 
Lacková z Bratislavy a Klára Čarná zo Žiliny. 
Táto súťaž je výnimočná v tom, že podporuje 
rast talentov v oblasti duchovnej tvorby, a tým 
umožňuje, aby aj mladí nádejní autori mohli 
okrem proťánnej literatúry ponúknuť dneš
nému človeku slovo, ktoré sa ho dotkne, 
povzbudí, a pri ktorom jeho duša pookreje.

ného biskupa Pavla, a po ňom sa všetci prí
tomní so zapálenými sviecami odobrali 
v sprievode cez historické centrum Prešova 
s relikviami bl. biskupa Pavla za spevu a mod
litieb prednášaným k blahoslavenému Pav
lovi. Sprievod smeroval od katedrálneho 
chrámu smerom k súsošiu Panny Márie 
Nepoškvrnenej, a potom naspäť do katedrály. 
Tento sprievod mal oživiť spomienku na 
blahoslaveného biskupa Pavla a zároveň 
pripomenúť jeho ochranu a príhovor u nebes
kého Otca za všetkých, ktorí v tomto meste 
žili a žijú. Po príchode sprievodu naspäť do 
katedrály pozval rektor kňazského seminára 
Dr. Vojtech Boháč všetkých k tomu, aby sa 
zúčastňovali na modlitbách k blahoslave
nému, vyprosovali si od neho pomoc a ochra
nu a šírili jeho úctu všade, kam prídu. Na 
koniec slávností udelili svoje požehnanie pre 
všetkých veriacich spoločne kňazi, ktorí boli 
na tejto spomienkovej udalostí prítomní.

(1SPB)

SPRÁVY Z DOMOVA

biskup Mons. Rudolf Balóž o pomocný biskup Mons. 
Bernard Bober. Prvý deň stretnutia bol venovaný 
špecifikám výchovno-vzdelávacieho pôsobenia katolíckej 
školy. Po večernej sv. omši nasledoval umelecký program, 
v ktorom sa predstavila hudobná skupina NONA tvorená 
žiakmi ZUŠ pri ZŠ Š. Mnoheľa v Poprade. Druhý deň si 
prítomní riaditelia okrem iného vypočuli informácie 
o hlavných zámeroch a úlohách Ministerstva školstva SR, 
ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády SR. 
Živá diskusia sa rozvinula v súvislosti s financovaním 
neštátnych škôl, s problematikou oddlženia, metodiky 
rozpisu príspevku na žiaka v rozpočte na rok 2003, 
oddlžením zdravotníckych škôl a inými témami. Odborné 
skupiny riaditeľov spracovali za jednotlivé typy a druhy 
škôl požiadavky a pripomienky, ktoré budú ako závery 
stretnutia písomne doručené Ministerstvu školstva SR. 
Na Slovensku je v tomto školskom roku celkom 162 
katolíckych škôl. Oproti minulému roku ich počet vzrástol 
o 12 škôl. Nová škola pribudla aj v Rožňavskej diecéze, 
v ktorej doteraz nebola katolícka škola.

TK KBS, PaedDr. Ján Dravecký, Poprad

VATIKÁN, ROŽŇAVA - V sobotu 23. novembra 2002
o 12.00 hodine vymenoval Svätý Otec Ján Pavol II. za 
biskupa koadjútora pre Rožňavskú diecézu J.E. Mons. 
V la d im íra  F ila , doterajšieho pomocného biskupa 
Bratislavskú -  trnavskej arcidiecézy. Biskup koadjútor 
je, na rozdiel od pomocného biskupa, vybavený 
zvláštnymi splnomocneniami a má právo nástupníctva.
V prípade Mons. Fila bude tieto právomoci vymedzovať 
osobitný pápežský dekrét.
Mons. Vladimír Filo sa narodil 15. januára 1940 v Gáni 
v Bratislavskú -  trnavskej arcidiecéze a po rokoch prípravy 
na kňazstvo v bratislavskom seminári bol vysvätený za 
kňaza 25. júla 1962. Svoju pastoračnú službu vykonával 
ako kaplán v Senci (1962), ďalej, po skončení základnej 
vojenskej služby ako kaplán v Trnave (1965), kde pôsobil 
aj ako biskupský ceremoniál (1966). Roku 1968 
študoval v Ríme na Gregoriánskej univerzite, kde získal 
licenciât z filozofie. Po návrate na Slovensko pôsobil ako 
kaplán v Kolárove (1970), v Nových Zámkoch (1974). 
Roku 1976 bol ustanovený za správcu farnosti Velký 
Cetín.
Dňa 17. marca 1990 bol vymenovaný za pomocného 
biskupa Bratislavskú—trnavskej arcidiecézy ako titulárny 
biskup tukkský v Mauretánii. Biskupskú vysviacku prijal 
16. apríla 1990 v Trnave. Spolupracoval na preklade 
kňazského breviára a Kódexu kánonického práva 
z latinčiny do slovenčiny. Od svojho menovania zastával 
viacero dôležitých funkcií ako tajomník Konferencie 
biskupov Slovenska, rektor kňazského seminára, 
predseda Slovenskej liturgickej komisie, vyučoval cirkevné 
právo na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte Univerzity Komenského, v rokoch 1992 -  2001 
pôsobil ako súdny vikár Bratislavsko -  trnavskej 
arcidiecézy. V roku 2001 mu bolo zverené vedenie 
cirkevného školstva a katechetického strediska 
v arcidiecéze. Mons. Vladimír Filo je predsedom Rady 
pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoš
tolského života Konferencie biskupov Slovenska (KBS), 
predsedom Ekonomickú -  právnej rady KBS a Ekono
mickej rady KBS.

ISPB
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Hečkovým sprievodom v Prešove



KR ESŤA NSTV O NA NOVO OBJAVENÉ

Nechcem smrť hriešnika, 
ale aby sa obrátil a žil.

HO V O R IA  K NÁM PROROCI

Izrael naplnil mieru svojho zla a Amos bol 
poslaný, aby mu povedal, že sa blíži jeho 

koniec. Boh rozhodol, že jed hriechov, v kto
rých národ s takou tvrdošíjnosťou zotrval, 
dovŕši jeho záhubu. Izrael, ako kráľovstvo, 
mal svoje dni neodvolateľne spočítané.

Naozaj už nebola možnosť zmeniť túto tra
gédiu? Pre Izrael, ako celok, už nie! Toto 
spoločenstvo už nebolo schopné pokánia. Jed
notlivci, hoci aj oni budú postihnutí spoloč
ným trestom, však majú jedinú šancu, ako 
ešte zachrániť to, čo je najdôležitejšie pre 
každý ľudský život. Ako?

„Takto hovorí Pán domu Izraela: «Hľadajte 
ma a budete žiť! Nehľadajte Betel, do Galgaly 
nechoďte. Ani do Bersabe neputujte, lebo Gal- 
gala pôjde do zajatia a Betel bude pustatinou. 
Hľadajte Pána a budete žiť»" (5, 4-6).

Toto je tá jediná šanca: Hľadajte Boha! 
Jeho samého, osobne! Betel, Galgala, Ber
sabe, hoci všetko mená slávnych svätýň 
a pútnických miest, vám spásu nedajú. Viac 
tam nechoďte! Čo to znamená? Znamená to, 
že čo sa týka vzťahu človeka s Bohom, je 
najdôležitejšie iba jedno, a tým je Boh sám, 
jeho osoba. Všetko ostatné sú iba prostriedky, 
ktoré nám majú uľahčiť zblíženie sa s ním. 
Týmito prostriedkami sú svätyne, sviatky,

púte... To všetko je dobré a v súlade s Božou 
vôľou, ale zvrátenosť padnutej ľudskej priro
dzeností viac ráz spôsobí, že to, čo je druho
radé, zatieni to najdôležitejšie - a tým je Boh! 
V takom prípade nábožnosť uspí svedomie,

aby si nevšímalo mravné požiadavky a človek 
na úkor Boha hľadá zas len samého seba. Do 
takého nebezpečenstva sa dostal Izrael. Amos 
túži obrátiť aspoň jednotlivcov na pravú cestu: 
Hľadajte Boha, iba jeho samého! To vás 
zachráni! To spôsobí, že váš život neprehráte, 
a že bude správnym a šťastným.

Človek má srdce, pre ktoré niet šťastia mimo 
Boha. Ľudská existencia sa naplní iba v ňom. 
Ako strom nemôže žiť, ak jeho korene nie sú 
v zemi, tak je to aj s nami. Tragédiou však je, 
že dedičným hriechom a všetkými osobnými 
hriechmi sme sa odtrhli od tohto životodarného 
zdroja. Boh sa pre nás stal akousi abstrakciou, 
o ktorej vieme, ale ktorú nezakusujeme. Jeho 
láska, dobročinná a všeobecná, ktorá nám 
dáva život a istotu bezpečia, prestala pre nás 
byť hmatateľnou skutočnosťou. To spôsobuje, 
že v hĺbke svojho „ja" sa cítíme opustení a od
súdení, aby sme sami vzali do rúk kormidlo 
nášho šťastia. Náš krehký život, jediné čo 
máme, je však odkázaný na to, aby mal nejakú 
istotu. A preto v konkrétnych situáciách sú to 
potom peniaze, práca, kariéra, uznanie, za
istenie si lásky od druhých, a nie Boh. Izrael 
v Amosových časoch nebol výnimkou. Keďže 
nereagoval na Božie slovo: Hľadajte ma 
a budete žiť, nevedomky šiel v ústrety vlast
nému zničeniu. Táto výzva nestratila nič zo 
svojej naliehavosti ani pre nás. Boh aj nás 
pozýva: Obráťte sa! Hľadajte mňa, aby váš 
život bol zakorenený v Bohu! Uverte v moju 
lásku! Hľadajte osobný, intímny vzťah so mnou
- a budete žiť!

V čom spočíva toto hľadanie?
Čo máme robiť, aby bolo možné povedaf, že 
hľadáme Boha?________________________
Odpoveďou sú posledné verše Amosovej 
knihy. Verše, ktoré boli pravdepodobne pri
písané oveľa neskôr, keď dotyčný svätopisec 
videl, že Amosove proroctvá sa vyplnili. A to 
nielen na lzraelovi, ale aj na Judejskom krá
ľovstve, ktoré trvalo o 150 rokov dlhšie, ale 
nakoniec zahynulo pre ten istý hriech.

Židovská synagóga nie je  ako kresfanský chrám miestom kultových udalosti, ale stredisko modlitieb, čítania Písma 
a jeho výkladu (Malá synagóga Nahlat-šiva v Jeruzaleme).

Ikona izraelského kráľa Dávida, autor ikony: M. Lajčiak, toto: Ĺ. Lehotský

T A » in n i iŕir/90(~l.^ -



Snímka: archív 
redakcie

Krst, reliéf od Giotta (Museo d i Duomo, Florencia)

,,«V ten deň vyzdvihnem padnutú Dávi
dovu chalupu, zamurujem jej trhliny, posta
vím jej sutiny a vybudujem ju ako kedysi. Aby 
ovládli zvyšky Edomu a všetky národy, nad 
ktorými sa vzýva moje meno, hovorí Pán, kto
rý to urobí. Hía, prídu dni - hovorí Pán, keď 
sa oráč ženca bude dotýkať a šliapač hrozna 
toho, čo seje semeno; vrchy budú pretekať 
muštom a všetky kopce sa budú roztekať. 
Vtedy obrátim osud svojho ľudu, Izraela, budú 
stavať a obývať spustošené mestá, budú sadiť 
vinice a piťich víno, narobia si záhrad a budú 
jesť ich ovocie. Vtedy ich zasadím do ich pôdy 
a viac ich nevytrhnú z ich pôdy, ktorú som im 
dal» - hovorí Pán, tvoj Boh“ (9,11-15).

Náš prvý dojem môže byť, že tento text 
nemá nič spoločného s hľadaním Boha, ako 
sme vyššie spomenuli. Ale to je iba zdanlivé.

Toto slovo hovorí: „ V ten deň", a dalej „ Hla, 
prídu dni". O akých dňoch to prorok hovorí?

Je to zavŕšenie dejín spásy, kvôli ktorým bol 
napísaný celý Starý zákon. Ten deň, to je deň 
Ježiša Krista. Deň jeho smrtí a zmŕtvychvsta
nia, jeho ustavičná prítomnosť v Cirkvi, ale aj 
deň jeho druhého a slávneho príchodu. Prorok
o nich, samozrejme, nehovorí otvorene, ale 
v symbolických výrazoch, ktoré poznal z mi
nulosti Izraela a projektoval ich do budúcností.

Boh voviedol svoj ľud do Zasľúbenej zeme 
a v budúcnosti ho tam znova vovedie. Ale 
tento nový vstup do nej prekoná svojou 
krásou ten prvý.

Izraeliti zažili slávu Dávidovho kráľov
stva. Boh hovorí, že nové kráľovstvo slávou 
prekoná to staré.

Padnutá Dávidova chalupa, ktorú Boh 
obnoví, - to je Cirkev, ktorú Kristus založil.

Edom ä ostatné národy predstavujú všeo
becnosť Cirkvi.

Bohatá úroda - to je bo
hatstvo darov Svätého Ducha.

Všetky tieto obrazy nám 
hovoria o vnútornom rozmere 
vykúpenia, ktoré sa uskutoč
nilo v Ježišovi Kristovi. Naj
podstatnejším na tom všet
kom je, že táto nádherná 
budúcnosť záleží výlučne od 
Boha: [„Ja "] obrátim osud 
svojho ľudu. Toto všetko vy
koná Boh. Všimnime si len, 
koľko ráz v tomto texte vystu
puje Boh ako ten, čo koná: 
vyzdvihnem padnutú Dávi
dovu chalupu; zamurujem jej 
trhliny; postavím jej sutiny 
a vybudujem ju; obrátim osud 
svojho ľudu; zasadím ich do 
ich pôdy. A potom je tam text: 
hovorí Pán, ktorý to urobí. 
Teda táto nová fáza vykú
penia, ale také bolí aj tie 
predchádzajúce, je výlučne 
Božím dielom. Jeho darom.
V nej je človek tým obdaro
vaným. Sv. Pavol pripomína 
efezským kresťanom, ktorí žili 
už v čase splnenia tohto prí
sľubu, tento zadarmo daný 

dar: „Spaseníste milosťou skrze vieru; a to nie 
je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa 
ník nevystatovaľ (2, 8-9).

Boh nás hľadá._________________________
A teraz sa vráťme k východiskovému bodu: 
Hľadajte Pána a budete žiť! Pritom majme 
stále pred očami záverečné slová Amosovej 
knihy. To teda znamená, že Boh vlastne hľadá 
nás. On nám buduje dom, do ktorého nás 
pozýva. My musíme iba dovoliť, aby nás 
našiel, aby nás voviedol.

Dať sa nájsť, to znamená uznať, že naša 
snaha vybudovať si šťastný život vlastnými 
silami, nepriniesla úžitok. Ale naopak, vý
sledkom bol náš smútok, utrpenie a strach.

Dať sa nájsť, to znamená prežiť moment, 
kedy sa na troskách našich plánov rodí 
v našom srdci poznanie: „Bože, ty jediný máš 
pravdu! Ty si šťastie! Vstúp do môjho života 
a nasmeruj ho, ako ty chceš!"

Dať sa nájsť, to znamená zachytiť sa jeho 
natiahnutej ruky. A tou natiahnutou Božou 
rukou smerom k nám, je Ježiš Kristus vzkrie
sený, ktorý má moc zmeniť naše vnútro, vrátiť 
nám istotu o Božej láske, učiniť nás novým 
stvorením a dať nám úplne nový život.

Dať sa nájsť, to znamená uveriť v moc 
vzkrieseného Krista a uznať jeho moc nad 
naším životom.

Hľa, prídu dni... - A tie dni už prišli! 
Kráľovstvo Božie je medzí nami! Boh nás 
hľadá, aby nás voviedol do nového rozmeru 
kresťanstva. Aby nám zjavil svoju moc a svoju 
krásu, aby sme tým všetkým začali žiť.

Dovolíme, aby nás našiel?

p. Alfréd Cholewínskí, SJ 
Preložil o. ľ'tgr. Peter Rusnák

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

0  POKUŠENIACH
Abba Pimen povedal: „Počiatkom každého zla ¡e 
nedbalosť."
Abba Teodor zo Skítu povedal: „Prichádza ku mne 
myšlienka, ktorá ma trápi a nenecháva slobodným. 
Nemôže ma prinútiť konať len jednoducho zastaví môj 
postup v cnosti. Ale bdelý človek ¡u odsekne a vstane 
k modlitbe."
Abba Ján povedal: „Som ako človek sediaci pod velkým 
stromom, ktorý vidí divé šelmy a hady prichádzajúce 
vo velkom počte proti nemu. Keď to už nemôže s nimi 
vydržať vyštverá sa na strom a je zachránený. Rovnako 
je to aj so mnou, sedím vo svojej cele a bojujem so 
zlými myšlienkami, ktoré na mňa útočia, a keď už 
nemám silu proti nim, v modlitbe hľadám záchranu 
u Boha a som zachránený pred nepriateľom."
Amma Teodora povedala: „Usilujme sa vchádzať úzkou 
bránou. Ako stromy, ktoré neprestali zimné búrky, 
nemôžu prinášať ovocie, tak je to aj s nami. Tento prí
tomný vek je búrkou, a len vďaka mnohým skúškam 
a pokušeniam môžeme získať dedičstvo v nebeskom 
kráľovstve."
Abba Evagrios povedal: „Odstráňte pokušenia, a nikto 
nebude spasený."
Starec hovorieval: „Keďneprežívame bojový stav, musíme 
sa pokorovať najviac, ako je len možné. Lebo Boh, keď 
uvidí našu slabosť ochráni nás, ale keď sa budeme 
oslavovať stiahne svoju ochranu a sme strafení."
Abba Pimen hovoril o abbovi Jánovi Trpaslíkovi, že sa 
modlil k Bohu, aby mu odobral vášne, aby bol slobodný 
od usfarostenosti. Šiel za starcom a povedal mu: 
„Nachádzam sa v pokoji, bez nepriateľa." Starec mu 
povedal: „Choď a naliehavo pros Boha, aby prebudil 
boj, aby si mohol znovu získať zármutok a pokoru, 
ktoré si zvykol mať lebo len vďaka boju duša postupuje 
vpred." Tak teda prosil Boha, a keď boj prišiel, už sa 
viac nemodlil, aby mu ho Boh odobral, ale vravel: 
„Pane, daj mi silu na boj."

0  MINULÝCH A BUDÚCICH ČASOCH
Starci sa pýtali abbu Agathona na abbu Eliáša: „ Je  to 
dobrý abba?" Starec im odvetil: „Vzhľadom na svoju 
generáciu je dobrý." Oni mu povedali: „A  aký je 
v porovnaní s predošlými?" On im dal túto odpoveď 
„Povedal som vám, že vzhľadom na túto generáciu je 
dobrý, ale v porovnaní s predošlými: v skíte som videl 
muža, ktorý tak, ako Jozue, Nunov syn, vedel zastaviť 
slnko na nebesiach." Pri týchto slovách užasli a vzdali 
slávu Bohu.
Svätí otcovia prorokovali o posledných generáciách. 
Vraveli: „Čo sme urobili my?" Jeden z nich, veľký abba 
Ischyrion odpovedal: „M y sme splnili príkazy Boha." 
Ostatní sa pýtali: „A  tí, čo prídu po nás, čo budú robiť?" 
On odpovedal: „Budú bojovať aby dosiahli aspoň 
polovicu z našich činov." Oni sa pýtali: „A  čo sa stane 
s tými, čo prídu po nich?" On povedal: „Ľudia tej 
generácie nedokončia žiadne dielo a príde na nich 
všetko pokušenie. Ale tí, čo sa osvedčia v ten deň, budú 
väčší ako my a naši otcovia."

-int-
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R o z h o v o r  
s D u š a n o m  P o n č á k o m

Ocitnúť sa v dome sochára a výtvarníka Dušana Pončáka je zážitkom, 
pretože človek z rušnej ulice vstúpi do priestoru, ktorý sa vymyká 
všetkým tým, ktoré pozná. Obklopia ho umelecké diela rôzneho žánru, 
veku, veľkostí, vyžarovania... A z toho všetkého sa vynára postava 
Majstra Pončáka, ktorý s úsmevom a nenútenosťou pozýva ďalej, aby 
sa stal sprievodcom v svete umenia a svojho života.

A> Aké siločiary Vám život nadelil už 
od prvých rokov? Čo vo Vašej pamäti 
navrstvilo zážitkovú stopu?

Otec bol učiteľ, keď ukončil Učiteľský ústav 
v Prešove, dostal umiestnenku do Banskej 
Bystrice. Tam som sa narodil. Počas vojny však 
musel narukovať a mama sa s nami vrátila 
do Prešova.

Od detstva som rád kreslil, mal som strýka, 
ktorý mal rovnakú záľubu, a preto ma v tom 
veľmi podporoval. Už nežije, tak ako väčšina 
z mojej rodiny. On ma podchytil.

V 50. rokoch s nami v školstve experimen
tovali, a tak hneď po 8. triede som odišiel na 
Školu umeleckého priemyslu do Bratislavy. 
Absolvoval som na nej rezbárstvo, naučil som 
sa kresliť, remeselnícke práce. V Prahe po

prijatí na druhý pokus ma preradili na dizajn, 
hoci som ho vôbec nechcel študovať. Nena
stúpil som. Potom ma prijali do Bratislavy, kde 
boli vynikajúci učitelia, ktorí mi veľa dali. 
Odtiaľ som po 2 rokoch odišiel do špeciálky 
k sochárovi majstrovi Rudolfovi Pribišovi, tam 
som ukončil školu.

V roku 1968 som začal v Prešove učiť, 
avšak previerkami 70. rokov som neprešiel, 
zlikvidovali ma profesijne. Pomohli mi však 
v tom, že som mal paradoxne pokoj, žil som 
si slobodne. Chvíľami to bolo ťažké, lebo som 
nemal prácu a príjem, sledovali ma. Tým, 
však, že som sa neuchádzal o žiadne pres
tížne miesto, výhody, členstvo v umeleckých 
organizáciách, zviditeľnenie, na mňa zabudli 
a dostal som prácu. Pomaly som i za takýchto 
podmienok začínal tvoriť.

A  V spomienkach z vernisáže ste mi 
utkveli ako človek, ktorý sa rád stráca 
v dave. Boli tam ľudia vysokého posta
venia, aby Vám prejavili uznanie za Vaše 
dielo. V prúde diania to však vyzeralo tak, 
že Vy ste tam iba nenápadný divák, ktorý 
si prišiel pozrieť výstavu. V centre pozor
nosti boli iní. Postupne si málokto všimol, 
že ste sa vzdialili.

Nie je to pre Vás trpká skúsenosť, že 
nie ste Vy na tej pozícii, ktorá by Vám 
prislúchala a právom?

Pre mňa výstavy vždy znamenali vnútorné 
problémy. Všetko na nich mi pripadalo ako 
nejaká komédia. Spočiatku som sa rád 
stretával s kolegami. Neskôr, keď som videl 
ten cirkus, chodili tam komunistickí pohlavári 
a potom ďalší (vždy podľa doby), bolo to 
neúprimné, znervózňovalo ma to, tiež i fakt, 
že sa tam vždy našlo mnoho tých, ktorí nemalí 
seriózny záujem o umenie a chodili tam len 
preto, aby sa mohli predviesť a najesť. Nebolo 
to dôstojné. Ja som vždy všetko sledoval iba 
tak z boku.

Radšej ako s výtvarníkmi sa stretávam 
s ľuďmi z iných odborov, napr. remeselníkmi. 
Neznamená to, že svojich kolegov nemám 
rád, len mi to už nič neprináša, ochudobňuje 
ma to, a preto výstavy organizujem už len 
nerád. Život treba prežiť bez matérie, tá je 
totiž dobrovoľným väzením.

Nedostatok obdivu ma nikdy netrápil.

Vaše sochy a kresby zanechávajú 
v človeku silné dojmy. Doposiaľ sa mi 
„nepodarilo" odísť od Vášho diela bez 
duchovného zážitku. Akoby ste dokázali 
pretaviť do kúska hmoty drámu našich 
dní, ktorým hľadáme zmysel...

Už v škole som mal vyhranenú predstavu 
a zvolenú tému. Chcel som robiť sakrálne diela. 
Môj učiteľ, Majster Pribíš bol veľmi tolerantný 
človek, dovolil mi to í napriek dobe.

Mám zošity, do ktorých si kreslím pocity, 
a tie potom používam na svojich obrazoch. 
Zväčšujem si ich na plátne či do hliny, a vtedy 
sa odhaľujú veci, o ktorých som netušil, 
objavujú sa súvislosti. Život je zvláštny. Keď

Snímanie z  kríža, 1981, rudka
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som sa dostal na liečenie do Vyšných Hágov, 
pretože pri tomto povolaní vdychujem rôzne 
chemikálie, ubytovali ma o poschodie vyššie 
ako moju mamu, ktorá tam zomrela. Odtiaľ 
vznikol jeden cyklus obrazov

A  Motajú sa nám v mysli obrazy, 
útržky, nažité... Vy to viete, tak ako 
málokto z nás zhmotniť.

Vnímate to ako dar alebo bremeno, 
ktoré Vás robí zodpovedným znázorňovať 
í za nás nevedomých?

Ešte ked som bol ubytovaný v internáte 
v Bratislave, spolu s nami v ňom bývali 
konzervatoristi a osvetári. Mal som mnoho 
kamarátov medzi muzikantmi. „Závidel som" 
im, že vedia hrať a bolo mi ľúto, že to neviem 
tiež. Hoci nemám hudobný sluch, tú krásu 
hudby som intenzívne vnímal. Tak, ako som 
ja obdivoval tých, ktorí vedeli hrať, oni zase 
mňa, že viem kresliť.

Ide o dar, s ktorým sa vždy budú ľudia 
rodiť. Jeden dostane to, iný niečo druhé. 
Chvíľami je uplatnenie daru však ťažké, keď 
človek hľadá, nedarí sa mu, je to hrozné 
trápenie. Treba však vydržať. Skôr som tento 
fakt pociťoval, keď som bol mladší, lebo som 
bol netrpezlivý. Teraz viem, že napr. mám 
sochy, ktoré sú 5 rokov v hline, občas ich 
rozbalím, pozriem, niečo na nich urobím

a znovu odložím. Už sa neženiem 
k vytváraniu veľkého počtu sôch. 
Robiť nasilu dielo je, ako ked 
nedokysne koláč, musí dozrieť 
v hlave, lebo za tých 40 rokov 
tvorby už tú formu viem dať 
dokopy.

2  výzdoby interiéru Divadla Jonáša Záhorského v Prešove

A  Pri Vašich dielach sa 
nedá ubrániť dojmu, že máte 
vo svojom živote asi príliš 
mnoho natrpeného. Akoby 
Vašu ruku viedol smútok, ktorý 
sa dá len cítiť a trvá vo Vašej 
tvorbe a živote už veľmi dlho...

Určíte každý mladý človek 
prežíva obdobie takého základ
ného hľadania, a s tým je spojený 
aj smútok. To je prirodzené, prej
de tým každý človek, ktorý len 
trochu cíti. Najskôr je zmätok, 
keď si nevie racionálne vysvetliť 
isté skutočnosti, prichádzajú 
depresie a všetko je spolu pospá
jané, aj so spoločnosťou, prácou atď V mojom 
prípade so životom v ústraní, keď som dlho 
nemohol vystavovať a všetko vytvorené sa mi 
hromadilo. Mal som niekedy pocit márnosti.

Ide to ruka v ruke so spoločnosťou, vzťahmi 
a istým kvantom času, ktorý strávim v samote 
ateliéru, aby som našiel hľadaný tvar diela. Toto 
sa v dielach určíte prejaví. Niekedy som si 
neuvedomoval tú konečnosť nášho života, teraz 
ju vnímam ako nevyhnutnosť a dar, že všetko 
na zemí sa skončí a bude čosi iné. Keď človek 
prejde určitý svoj zenit, už rozmýšľa takto.

Vy podstatu človeka, ktorá je  
poznačená slabosťou, ale i zraniteľnos
ťou, emóciami, ospravedlňujete. Máte pre 
ňu pochopenie aj v reálnom živote, vo 
Vašom konkrétnom kontakte s človekom?

Bol by som veľmi smiešny, ak by tomu 
tak nebolo, lebo som rovnaký ako každý 
človek. Máme toľko necností, o tých vlast
ných vieme sami (ak nie, nuž je to smutné). 
To, čo ma nectí, je hlúpe vyhadzovať na očí 
inému. Snažím sa skôr vidieť dobro u ľudí,
i keď sa nedá tváriť, že nie sú takí, ktorí nám 
vedia ubližovať. Tým sa pre vlastný pokoj 
radšej vyhnem. Nikdy sa však neznížim 
k tomu, aby som škodil, lebo si ani neviem 
predstaviť, ako sa to robí. A potom, výčitka 
by mi ostala. Človek si nemôže dovoliť byť 
nenávistný.

Keď čítam dejiny umenia a v nich „znovu- 
objavené" všelijaké slabostí umelcov pre 
pobavenie čitateľa, pýtam sa sám seba, čí je 
to také dôležité, po toľkých rokoch, najmä ak 
tie slabosti vždy boli a sú.

A ked sa nájde človek, ktorého to osloví, 
bolo to užitočné, oplatilo sa to.

Tvoríte najm ä Piety a m otívy 
Ukrižovania. Nádherne o týchto dielach 
hovorí Marta Hrebíčková, keď uvádza, že: 
„Niekedy umiestňujete Ukrižovaného 
bokom, ako by ste skepticky uvažovali
o človeku, ktorý «po velkom divadle» 
pokračuje vo svojich, na chvíľu preru
šených hrách, obchodoch...

Jež íš, človek na kríži je  vzápätí 
zabudnutý, poslúžil pre hru popravou... 
Spytujete sa sám seba i nás, či má takáto 
obeť vôbec nejaký význam pre ľudí, alebo 
sa tí iba «prizrú» a pokračujú po starom 
...pred tisíckami rokov ako včera, dnes 
a zrejme í zajtra...“

Ukrižovanie nestvárňujem „klasicky“. 
Vnímam samotný akt Ukrižovania, to bol 
najhorší druh smrti, aký človek vymyslel, čítal 
som o tom v istej medicínskej štúdií. Stále to 
vidím ako popravu, a tá bola divadlom, 
divadlom pre ľahostajných, ktorí nepochopili...

A  Nie je Vám cudzia ani dráma - 
človeka vyvrhnutého zo spoločenstva 
ľudí, nesmierne osamelého. Poznačilo 
niečo podobné Váš život?

70. roky. Určité skutočnosti som prežíval 
intenzívnejšie, vyzerá to možno tak, že som 
v bolesti žíl trvalo, lebo som to zanechal 
zachytené v dielach. Vedel som sa však zo 
života vždy tešiť. Cítim však, že mi je dráma 
bližšia. Som vnímavejší, ked vidím ľudí bez 
domova, trpiacich a pod., prežívam to.

A> Chcete poznať, pochopiť, nájsť 
rozuzlenie života a tvorby. Nie je to príliš 
komplikované a ťažké hľadanie?

Ale veď každé hľadanie je ťažké. Ide však 
o to, že výtvarné umenie má svetlú stránku 
v tom, že ak sa umelec k niečomu dopátra, 
prinesie mu to určitú úľavu, potešenie.

A  čo si pre seba želáte do Nového roku?
Moje želania nie sú výnimočné. Môcť 

dokončiť načaté práce, aby mi slúžilo zdravie 
a pod. Chcel by som ešte dokončiť dielo, ktoré 
je časovo a fyzicky náročné.

j&> Za poskytnutie rozhovoru ďakuje 
Adriana Dolinská
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apoštolskom liste Novo 
millennio ineunte som 

vyslovil želanie, aby sa Cirkev 
neprestajne zdokonaľovala 
v modlitbe, čerpajúc zo slov 
vychádzajúcich z úst bož
ského Majstra. Toto úsilie musí 
byť žité predovšetkým v li
turgii, ktorá je prameňom
i vrcholom života Cirkvi.
V tomto smere je dôležité 
venovať väčšiu pastoračnú 
starostlivosť a pozornosť litur
gii hodín ako modlitbe celého 
Božieho ľudu. Kňazi a rehoľ
níci majú priame poverenie 
sláviťju, no veľmi sa odporúča 
aj laikom. Toto zdôraznil pred 
tridsiatimi rokmi aj môj pred
chodca pápež Pavol VI. v kon
štitúcii Laudis canticum, kde 
hovoril o živom modeli mod
litby liturgie hodín a vyslovil 
želanie, aby žalmy a chválo
spevy - tvoriace nosnú štruk
túru modlitby breviára - boli 
pochopené Božím ľudom 
s obnovenou láskou.

Je veľmi povzbudzujúce, 
že mnohí laici vo farnostiach 
aj v iných cirkevných spolo
čenstvách si túto modlitbu 
veľmi oceňujú, lebo je vždy 
modlitbou, ktorá - aby sa 
mohla naplno prežívať - pred
pokladá primerané kateche
tické a biblické formovanie.

Aj preto dnes začíname 
sériu katechéz o žalmoch 
a spevoch, ktoré sú v hlavných 
modlitbách Cirkvi. Týmto spô
sobom chcem povzbudiť všet
kých, aby sa modlili tými 
istými slovami ako Pán Ježiš, 
lebo sú to modlitby prítomné 
v tisícročiach tradície modlitby 
Izraela a Cirkvi.

Existujú rozličné cesty, ktoré nás môžu 
priviesť k pochopeniu žalmov. Prvá by mohla 
spočívať v predstavení ich literárnej štruktúry, 
autorov, vývoja a kontextu, v ktorom vznikli. 
Sugestívne je aj čítanie žalmov, ak sa zdô
razní ich básnický charakter, ktorý neraz 
dosahuje najvyššiu úroveň lyriky a symbo
lického výrazu. Nemenej zaujímavé by bolo 
prejsť žalmy z hľadiska rozličných pocitov 
v ľudskej duší ako sú radosť, uznanie, 
vďačnosť, láska, nežnosť, nadšenie, ale aj 
veľké utrpenie, sťažnosti, prosby o pomoc 
a spravodlivosť, ktoré niekedy prechádzajú až 
do hnevu a zlorečenia. V žalmoch vlastne 
človek nachádza celého samého seba.

Naše vysvetľovanie však bude zamerané 
predovšetkým na zdôraznenie náboženského 
významu, aby sme poukázali ako žalmy - hoci 
boli napísané pred mnohými storočiami pre 
veriacich Židov - môžu byť prijaté do modlitby 
Kristových učeníkov. Pomôžeme si v tom 
výsledkami exegézy, spoločne vstúpime aj do

Ž a lm y  v  tr ad ícii C irkvi

školy Tradície a osobitne budeme počúvať 
cirkevných otcov, ktorí vždy vedeli rozlišovať 
a poukázať v samotnom Kristovi na veľký 
„kľúč" čítania žalmov - v plností jeho 
tajomstva a s hlbokým duchovným prenik
nutím. Církevní otcovia boli pevne pre
svedčení, že v žalmoch sa hovorí o Ježišovi 
Kristovi. A naozaj, aj sám zmŕtvychvstalý Ježíš 
vzťahuje na seba žalmy, hovoriac svojím 
učeníkom, „že sa musí splniť všetko, čo je
o mne napísané v Mojžišovom zákone, 
u Prorokov a v Žalmoch" (Lk 24, 44). Otcovia 
dodávajú, že v žalmoch sa hovorí o Kristovi, 
alebo v nich hovorí sám Kristus. Nemysleli 
pritom konkrétne iba na fyzického Ježiša, ale 
na celého Krista ako hlavu spolu s členmi jeho 
mystického tela.

Takto pre kresťana vzniká možnosť čítať 
žaltár vo svetle celého Kristovho tajomstva. 
Práve z tohto pohľadu vyniká aj cirkevný 
rozmer, osobitne zvýraznený zborovou mod
litbou žalmov, čo nám umožňuje pochopiť, ako

sa žalmy prijali za modlitbu 
Božieho ľudu od prvých storočí 
kresťanstva. Ak sa v niektorých 
historických obdobiach obja
vila tendencia uprednostňovať 
iné modlitby, boli to mnísi - čo 
je ich veľkou zásluhou -, ktorí 
udržali v Cirkvi pochodeň 
žaltára. Jeden z nich, sv. Ro- 
muald, zakladateľ kamaldul- 
ských mníchov, na začiatku
2. tisícročia napísal, že žalmy 
sú jedinou cestou vedúcou 
k skúsenosti skutočne hlbokej 
modlitby.

Týmto tvrdením, ktoré sa 
môže zdať na prvý pohľad 
prehnané, v skutočnosti bol sv. 
Romuald veľmi pevne zako
renený v najvernejšej tradícii 
prvých kresťanských storočí, 
keď sa žaltár stal najvýz
namnejšou modlitbovou kni
hou Cirkví. To prevážilo aj voči 
heretickým tendenciám, ne
prestajne ohrozujúcim jednotu 
viery a spoločenstva. V tejto 
súvislosti je zaujímavý list, 
ktorý sv. Augustín napísal 
Marcelínovi v prvej polovici
4. storočia, zatiaľ čo zúrila 
ariánska heréza ohrozujúca 
vieru v Kristovo božstvo. Voči 
heretíkom, ktorí k sebe lákali 
ľudí spevmi a modlitbami - 
pretože sa im páčili a vzbu
dzovali pocity zbožnej vdáč- 
nosti -, sa tento veľký cirkevný 
otec z celej sily venoval šíreniu 
modlitby žalmov, súčastí Svä
tého písma (porov. PG 27,12). 
Tak sa stalo, že aj Otčenáš - 
Modlitba Pána a vzor každej 
modlitby, ktorá nasledovala po 
žalmoch - sa čoskoro stal 
univerzálnou modlitbou všet
kých pokrstených.

Vďaka spoločnej modlitbe žalmov vstúpila 
do kresťanského vedomia a chápania sku
točnosť, že nie je možné obracať sa na Boha 
Otca prebývajúceho v nebesiach bez sku
točného spoločenstva života s bratmi a ses
trami žijúcimi na zemí. No nielen to. V živom 
zasadení v tradícii židovskej modlitby sa kres
ťania učia modlitbe v rozprávaní o veľkých 
Božích skutkoch, ktoré Boh vykonal pri stvorení 
sveta a ľudstva tak v dejinách Izraela, ako 
í v histórii Cirkvi. Táto forma modlitby, vychá
dzajúca zo Svätého písma, však nevylučuje 
voľnejšie vyjadrenia, ktoré nielenže charak
terizujú osobnú modlitbu, ale obohacujú aj 
liturgickú modlitbu, napríklad hymnami 
a tropármi. Kniha žalmov však zostáva ideál
nym prameňom kresťanskej modlitby a z nej 
sa Cirkev bude inšpirovať aj v novom tisícročí.

Ján Pavol II. 
audiencia 28.3.2001 

(upravila redakcia)

18 • január/2003 - slovo
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Svätá mučenica Tatiana (12. január)

T atiana sa narodila koncom 2. storočia 
v Ríme. Hoci jej otec bol vysokopostavený 

a vplyvný muž, ktorý celkovo trikrát zastával 
dôležitý úrad konzula, dostala od neho dobrú

kresťanskú výchovu a vynikajúcu znalosť 
Svätého písma. Po dosiahnutí dospelosti sa 
rozhodla pre život v panenstve, preto vo dne v 
noci slúžila Bohu modlitbami a umŕtvovala 
svoje telo pôstom. Vďaka cnostnému životu bola 
napokon uznaná za hodnú stať sa diakonkou 
miestnej rímskej cirkvi, čiže biskupstva (treba 
vedieť, že diakonky nemali svätenie, išlo o jednu 
z cirkevných služieb, ktorá neskôr zanikla).

Keď rímski vojaci zavraždili nenávideného 
cisára Antona Elagabala (218-222) a jeho telo 
hodili doTiberu, nastúpil na trón jeho bratranec 
a adoptovaný syn Alexander Severus (222-235). 
Mammea, matka nového cisára, bola kresťanka 
a on sám tiež uznával kresťanstvo, hoci pomie
šané s pohanstvom (vjeho paláci sa nachádzali 
vyobrazenia Krista i pohanského boha Apolóna, 
starozákonného patriarchu Abraháma i pohan
ského mýtického pevca Orfea). Na základe 
týchto skutočností sa mnohí domnievali, že pre 
Cirkev nastalo pokojnejšie obdobie. Keďže však 
pri nástupe na trón nebol Alexander Severus 
plnoletý, ríšu spravovali jeho poručníci 
a prenasledovania Kristových ctiteľov po
kračovali.

V tom čase Tatianu zatkli a priviedli do 
chrámu Apolóna, aby sa poklonila tomuto po
hanskému bohu slnka a umenia. Ona sa však 
pomodlila k pravému Bohu a nastalo zemetra
senie, v dôsledku ktorého spadla modla na zem 
a rozbila sa, ba zrútila sa aj časť chrámu 
a zasypala viacerých pohanov i kňazov.

Za trest odviedli Tatianu na miesto mučení, 
kde ju päsťami aj železnými hákmi bili po tvárí. 
Ona to všetko statočne znášala a prosila Boha 
za svojich trýzniteľov, aby spoznali svetlo pravej 
viery. Jej modlitba bola vypočutá, takže všetci 
ôsmi muži uverili v Krista a následne prijali krst 
vo svojej vlastnej krvi (kruto ich mučili za 
vyznanie kresťanskej viery a napokon sťali).

Na druhý deň znova predviedli Tatianu pred 
sudcu, ktorý ju presviedčal, aby priniesla obetu 
bohom a zachránila si tak život. Keďže jeho 
úsilie bolo márne, prikázal ju úplne vyzliecť 
a rezať nožmi, potom ju hodiť na zem a biť

palicami. Nasledujúcu noc strávila Tatiana vo 
väzení, kde sa veľa modlila a prednášala Bohu 
chválospevy.

Na tretí deň mučitelia nahovárali Tatianu, 
aby priniesla obetu Diane, čiže Artemíde, 
bohyni mesiaca a poľovačky. Keď Tatiana 
súhlasila, aby ju odviedli do pohanského chrá
mu, všetci sa domnievali, že podľahla nátlaku 
a rozhodla sa zachrániť si život. Ona však po 
príchode na stanovené miesto urobila na sebe 
znamenie kríža a začala sa modliť. V tej chvíli 
udrel mohutný blesk, ktorý podpálil svätyňu, 
takže spolu s modlami a obetami zhoreli v nej 
tiež niekoľkí žreci a viacerí pohania. Za trest 
zavesili Tatianu vo vládnej budove, kde ju kruto 
bili a odrezali jej prsníky.

Na štvrtý deň ráno voviedli Tatianu do 
cirkusu a vypustili na ňu leva, aby ju zožral, ale 
toto dravé zviera svätici neublížilo, ba dokonca 
jej pokorne lízalo nohy. Keď ho vzápätí chceli 
odviesť naspäť do klietky, lev sa nečakane vrhol 
na jedného vysokopostaveného muža menom 
Eumeníos a roztrhal ho. Následne hodili Tatianu 
do ohňa, avšak oheň sa jej nedotkol.

Ani na základe týchto veľkých znamení 
nebolí pohania ochotní uveriť v Krista, a preto 
divy, ktorých sa stali očitými svedkami, 
pripisovali čarom. Dospelí k záveru, žeTatianína 
čarovná sila sa skrýva v jej vlasoch a ostrihali 
ju. V presvedčení, že teraz bude celkom bez
mocná, ju zavreli do chrámu pohanského boha 
Dia, číže Jupitera, ktorého považovali za vlád
cu neba i zeme a otca všetkých bohov i ľudí. 
Nechali ju tam dva dní, a potom sa prišli pozrieť 
na výsledok. Po otvorení chrámu zbadali, že 
modla leží rozbitá na zemí a Tatiana chváli 
svojho Boha.

Vtedy bezmocný a zmätený sudca vyniesol 
verdikt smrti a svätica bola sťatá mečom. V ten 
istý deň zomrel rovnakým spôsobom za 
vyznávanie kresťanskej viery aj Tatianin milo
vaný otec.

o. Mgr. Marcel Gajdoš

Spomienka na o. Jozefa Čverčka
Chcem sa aspoň pár riadkami zmieniť a spomenúť si na o. Jozefa 

Čverčka. 6. 12. 2002 bolo 10 rokov, ako nečakane a ticho odišiel 
k Pánovi, práve na sviatok sv. Mikuláša. Bol i zostane veľkým 
príkladom svätého kňaza a rehoľníka. Zapísal sa do sŕdc mnohých
i môjho. Mám ho v pamäti od útleho detstva. Moji starí rodičia bývalí 
blízko chrámu zasväteného sv. Cyrilovi a Metodovi v Stropkove. Po 
obnovení gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa o. Čverčko vrátil na 
východné Slovensko, odkiaľ bol nútený odísť, tak ako veľa kňazov 
v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Od roku 1971 pôsobil ako 
správca farnosti v Stropkove. Vedel si získať mladých, a zvlášť sa 
venoval miništrantom. Hovoril o kráse rehoľného života, a predo
všetkým o tom svedčil aj svojím životom. Ku každému pristupoval 
s úctou a s pokorou. Vážila som si jeho dobrotu, pokoj a oddanosť, 
ktorá doslova z neho sálala. Veľa času venoval modlitbe a čítaniu 
Svätého písma. Navždy mi ho pripomína jeho venovanie O HEIS -

TO HEM, ktoré mi napísal do Svätého písma.
Čo to znamená? O HEIS je grécke slovo 
a znamená jeden. Jeden je Boh, ktorého 
máme milovať celým srdcom a nadovšetko, 
jeden je sv. krst, jedna je Kristova cirkev, 
jeden je ľudský život... A čo znamená to 
HEM? Znamená jedno. My všetci sme jedno 
v Ježišovi Kristovi, tvoríme jednotu so 
svätými v nebi a zjednocujeme sa s anjelmi 
na oslavu Boha. Tvoríme jednu svätú, 
všeobecnú a apoštolskú cirkev. V tom jen 
jednoduchá cesta k hlbokému životu 
v láske. Ako o. čverčko hovoril, v tom je zahrnuté celé evanjelium.
V tej jednoduchosti je krása a sila. Ako vidieť, spojením týchto slov 
vytvára sa znovu kríž a týmto krížom sa zároveň prežehnávame.

Kiežby mal svojich nasledovníkov, zvlášť dnes ich cirkev veľmi 
potrebuje a postráda.

Mária Tomášová

slovo - január/2003 • 19



Skok do Božej lásky
Švédsky konvertita Sven Stolpe hovorí, že veriť znamená vystúpiť 

na veľmi vysoký rebrík a na najvyššej priečke začuť hlas, ktorý hovorí: 
Skoč! Ja ťa zachytím. Kto skočí, je človekom viery. K skoku sa žiada 
odvaha.

K takémuto skoku sme Bohom vyzývaní 
denne, v každej chvíli. 1 v práci s deťmi 

sa chceme stávať ľuďmi radostnej viery 
a vytvárať spoločenstvo z viery žijúcich 
a v láske konajúcich ľudí.

Meno: eRko 
Priezvisko: Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí (HKSD)
Bydlisko: celé Slovensko 

Dátum narodenia: rok 1973 (začiatok práce 
s deťmi v laickom apoštoláte) 

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: 
3.10.1990 ako občianske združenie 

Motto: „Radostnou cestou svedectva viery 
kráčame spolu malí í veľkí."

Patróni: Svätí košickí mučeníci 
Marek Križin, Melichar Grodzíecky, 

Štefan Pongrácz (sviatok 7. 9.)

Rebrík-cesta k Bohu___________________
Skrátený názov eRko je odvodený od písmena 
R. Súvisí s rebríkom symbolizujúcim našu cestu 
k Bohu, s radosťou, s ktorou chceme vieru 
prežívať, ale aj s časopisom, ktorý eRko vydáva
- Rebríkom. Aby to bol názov blízky deťom, 
názvom je hovorovo povedané R - číže eRko.

Rebrík symbolizuje aj dynamiku našej 
cesty k Bohu, po ktorej kráčame spolu s deťmi. 
Každým stupienkom chceme byť plnšie 
Božími deťmi, napĺňať svoje životy Ježišovým 
radostným posolstvom.

Čo y eRku robíme s deťmi?_______________
Cieľom eRka je pomáhať pri formovaní detí 
z kresťanských rodín na dospelé kresťanské 
osobností, schopné kvalitným osobným 
životom prispievať k rozvoju spoločnosti, 
v ktorej žijú.

Náš program realizujeme v malých spolo
čenstvách detí (skupinkách), ktoré sa stretá
vajú vo svojom voľnom čase. Niekde sa 
spoločenstvo vytvára cez spoločné návštevy 
svätých liturgií a spevom na nich, niekde je 
viac detí v rôznom veku a jeden animátor 
(vedúci) sa s nimi začne stretávať a priateliť. 
Najčastejšie je to raz za týždeň alebo raz za 
dva týždne. Skupinky bývajú zmiešané alebo 
chlapci a dievčatá zvlášť. Náplň stretnutí pris
pôsobujeme viacerým okolnostiam - vek detí, 
záujmy, prostredie, liturgické obdobie, sviat
ky... Na stretnutiach spolu preberáme ná
boženské pravdy a prenášame ich do života, 
hovoríme o všetkom, čo sa týka života a sveta, 
v ktorom deti žijú. Animátor sa snaží svedec
tvom vlastného života pomáhať deťom 
„kráčať po ceste viery". Ide s nimi a spoločne 
sa usilujú o život v radostí z viery.

Základom činnosti eRka je mimoškolská 
práca s deťmi v malých skupinkách. V roku 
2001 bolo v eRku registrovaných 448 det
ských spoločenstiev. V nich sa pravidelne 
stretáva 1241 dobrovoľníkov - vedúcich 
s 5788 deťmi v 171 obciach na území 52 
okresov vo všetkých krajoch SR. Celkovo bolo

HNUTIE KRESŤAN SKÝC H  
SP O LO Č EN S T IEV  DETÍ

v roku 2001 v eRku 7029 evidovaných členov, 
čo znamená, že eRko je druhou najväčšou 
detskou organizáciou na Slovensku.

Cieľom je, aby si dieťa uvedomilo exis
tenciu Boha ako láskavého otca, Krista ako 
blízkeho Priateľa a Svätého Ducha ako Svetlo 
a silu do života. Podoba stretnutí je blízka 
deťom, prispôsobuje sa ich mysleniu, konaniu 
a každodennému životu. Často sa s deťmi 
hráme, tancujeme, spievame, kreslíme, 
striháme a lepíme... Usilujeme sa všestranne 
rozvíjať rozumovú í citovú stránku vývoja 
osobností dieťaťa.

Okrem pravidelnej činnosti v spolo
čenstvách sa stretávame aj pri rôznych spoloč
ných akciách - akadémie, karnevaly, jedno 
í viacdňové výlety, tábory.

V roku 2001 sa uskutočnilo 113 jedno
dňových podujatí pre 7663 účastníkov, 73 pre 
3245 účastníkov, ktoré trvali 2-5 dní, 68 
táborov pre 2903 účastníkov a 35 vzdelá
vacích podujatí pre 953 účastníkov.

Aktívnou spoluprácou s rodičmi chceme 
zabezpečiť a pomôcť pri jednotnej výchove 
detí. eRko pôsobí v mestách a dedinách 
Slovenska a našu prácu prepájame so životom 
vo farnosti. Spolupracujeme s kňazmi í rehoľ
níkmi, pričom sa usilujeme plniť úlohu laikov 
a pomáhať Cirkvi pri šírení Radostného 
posolstva - Evanjelia.

Čo v eRku robíme pre vedúcich?__________
V eRku fungujú odborné komi
sie, ktoré napomáhajú vedúcim 
detských spoločenstiev pri ich 
práci s deťmi, pri ich osobnej 
formácii a pri šírení myšlienok 
Evanjelia v spoločnosti.

Metodická komisia PEPO 
združuje pedagogicky vzde
laných dobrovoľníkov. Orga
nizuje kurzy pre vedúcich 
detských spoločenstiev. Pre 
začínajúcich animátorov sú to 
kurzy Začíname (víkendový 
kurz) a Základný kurz (týžd
ňový kurz viete), na ktorých 
získajú základy z pedagogiky, 
psychológie, hier a tvorivých 
metód. Pre skúsenejších vedú
cich sú to kurzy Pokračujeme. 
PEPO komisia zabezpečuje 
odbornú časť aj na iných 
podujatiach pre vedúcich 
eRka, vytvára metodické ma
teriály, príručky. Vydáva meto- 
dicko-ínformačný časopis 
IUSK pre potreby vedúcich
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a jednorazové publikácie pre deti (TíkTak 
blok, Prázdniny do vrecka).

Duchovno-pastoračná komisia je komisiou 
kňazova laikov. Zabezpečuje činnosť v oblastí 
pastorácie, duchovného života, liturgie, viery 
a mravov pri realizácii cieľov eRka. Orga
nizuje tiež kurzy pre kňazov o pastorácií detí 
a evanjelizačných aktivitách vo farnostiach.

V týždni od 21. do 27. mája sa 14 768 detí 
zo všetkých kútov Slovenska zapojilo do akcie 
„Vypni telku, zapni seba". Deti spolu s rodi
nami sú vyzvané, aby v tomto týždni nepo
zerali, alebo obmedzili televíziu. Snahou 
organizátorov je poukázať na negatívny vplyv 
nadmerného sledovania televízie a na to, že 
inak trávený čas s deťmi je obohacujúcejšou 
formou trávenia voľného času, čo napomáha 
aj budovaniu vzťahov v rodinách a v spo
ločenstvách.

Pri farskom úrade v Bolešove funguje 
Detské pastoračné centrum (DPC). Pre 
vedúcich eRka pripravuje duchovné obnovy 
(Domy ticha), kurzy Ovečka (o modlitbách pre 
deti), Tvorivo realizuj vieru (o tvorivých 
spôsoboch prežívania viery), Škola obrazu 
(o možnostiach odovzdávania kresťanských 
myšlienok obrazovou formou), Bambo 
(o práci s deťmi predškolského veku). DPC 
organizuje aj celoslovenské aktivity Detský čin 
pomoci a „Vypni telku, zapni seba“.

Detský čin pomoci je projekt eRka zame
raný na výchovu detí k nezištnej pomoci. Do 
akcie sa v priebehu októbra zapojilo 7 652 
detí zo 170 miest a obcí celého Slovenska. 
Úlohou detí bolo napísať listy o tom, ako 
niekomu pomohli. Z nich sa vytvorila KNIHA 
DETSKEJ POMOCI 2001, ktorú 6. decembra, 
na sviatok svätého Mikuláša, slávnostne 
odovzdali otcovi kardinálovi Jánovi Chryzos- 
tomoví Korcoví.

Čo eRko rohí pre spoločnosť?__________
O tom, že eRko sa nevenuje iba práci 
s deťmi, ale berie na seba aj časť 
zodpovednosti za zastupovanie záujmov 
detí na verejnosti, svedčí aj činnosť Pro
life komisie. Je to skupina dobrovoľníkov, 
ktorá sa zaoberá ochranou ľudského 
života od počatia po prirodzenú smrť. 
Pomáha rozvíjať myšlienky kultúry života, 
ktorá uznáva ľudský život za najvyššiu 
hodnotu.

Cez námety na stretká a rôzne akcie 
(Sviečka za nenarodené detí 2.11., Deň 
počatého dieťaťa 25. 3., Biela stužka, 
Deklarácia práv počatého dieťaťa) sa tieto 
postoje usiluje sprostredkovať deťom 
a mladým ľuďom v eRku. Reprezentáciou 
svojich postojov a aktívnou spoluprácou 
s názorovo blízkymi organizáciami 
a jednotlivcami oslovuje celú spoločnosť. 
eRko vyvíja aktivity aj v oblastí misií 
a rozvojovej pomoci. Vo vianočnom 
období organizuje kolednícku akciu Dobrá 
novina, ktorá je spojená s finančnou 
zbierkou pre krajiny tretieho sveta. 

Dobronovinová komisia rozhoduje o projek
toch podporených zo zbierky Dobrej noviny 
(sú zamerané na pomoc deťom najmä 
v Afrike) a zabezpečuje vzdelávanie, prípravu 
a priebeh koledovania v regiónoch Slovenska.

Počas 7. ročníka koledovania Dobrej 
noviny v roku 2001 navštívilo 18 458 koled- 
níkov v 689 farnostiach a filiálkach spolu 56 
369 rodín. Spolu vykoledovali 9 163 325 Sk.
V Košickom exarcháte to bolo 36 detí zo 4

DOBRÁ NOVINA

farností, ktorí navštívili 195 domácností.
V Prešovskej eparchii roznieslo dobrú zvesť 
581 koledníkov zo 17 farností do 2 080 rodín.

O Rebríku_____________________________
V eRku vydávame aj detský časopis Rebrík.
V súčasnosti vychádza 13. ročník s perio
dicitou 10 čísel v školskom roku. Časopis je 
určený deťom vo veku 6 až 11 rokov a ponúka 
im kresťanské hodnoty vychádzajúce z cyrilo- 
metodských tradícií, predstavené moderným 
štýlom, príťažlivým pre dnešného detského 
čitateľa.

Ak vás zaujala naša činnosť a chceli by ste 
sa o nás dozvedieť viac, napíšte nám na 
adresu:

eRko-HKSD,
Pražská 11,

816 36 Bratislava 1, 
zavolajte na tel. číslo 02/57297294, 
alebo si klíknite na www.eRko.sk.

Spracoval Radoslav Kačur, 
toto archív eRka.

SČÍTANIE ĽUDU - DEKANÁT BARDEJOV

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská iná spolu
Andrejova 122 0 42 55 25 1 2 45
Bardejov a Vinbark 5042 1 68 452 157 22 5742
Becherov 43 0 9 87 27 2 168
Beloveža 655 0 0 79 18 0 752
Cígeľka 288 0 37 31 5 0 361
Hrabské 507 0 19 2 1 0 5 29
Chmeľová 450 0 6 208 96 1 761
Kružlov 956 0 8 56 17 5 1042
Kurov 292 0 1 26 7 0 3 26
Uvov 124 0 0 6 0 0 130
Lukov 195 0 3 6 0 1 2 05
M akov 1483 0 4 14 3 1 1505
Mikulášova 88 0 0 14 1 1 104
NižnýTvarožec 304 0 115 93 22 1 5 35
Ortuťová 399 0 34 19 6 0 4 5 8
Petrova 114 0 24 34 3 2 177
Rešov 320 0 0 22 2 0 3 44
Snakov v 434 0 5 8 2 1 4 5 0
Šarišská černe 88 0 0 28 29 0 145
Voradka 135 0 0 13 7 0 155

Spolu 12039 1 375 1253 428 38 14134

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce, kde máme-aspoň 5 gréckokatolíkov. Preto je možná malá odchýlka. 
Idroj údajov: Gréckokatolícke biskupstvo>, Prešov a Štatistický úrad, Bratislava.
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Pútnici po stopách apoštolov sv. Pavla a sv. Ondreja
Egejská fáza činnosti sv. Pavla predstavuje časťdruhej a tretej m isijne j cesty apoštola národov na európsky 

kontinent. Zahŕňa časový úsek rokov 49 -  60 po Kristovi. V tejto dobe napísal väčšiu časť svojich listov, 
ktoré nám poskytu jú  obraz neúnavného bojovníka za šírenie kresťanstva v  pohanských krajoch. Účastníci 
sa zoznám ili nielen s osobnosťou sv. Pavla a sv Ondreja, ale a j so širokým kultúrnohistorickým  aspektom 
navštívených oblastí.

Sprievodcom pú tn ického zá jazdu bo l o. ThDr. Ján M ajerník, k to rý  prevažnú časť pastorácie strávi 
sprevádzaním pú tn iko v  po Svätej zemí.

Odchod účastníkov bol v ranných hodinách
1. 10. 2002 autobusom z Košíc cez 

Maďarsko, Srbsko až do Grécka. Prv než sme 
prekročili hranice, zúčastnili sme sa na sv. liturgii 
v gréckokatolíckom chráme v Belží. Na tento 
deň pripadol sviatok Ochrany presvätej 
Bohorodičky.

Vo svojich prosbách sme malí skromnú 
prosbu k presvätej Bohorodičke, o jej ochranu 
počas tejto 10-dennej púte. Sv. liturgiu slúžil 
Mons. Milan Chautur, CSsR, košický exarcha, 
o. Jozef Jurčenko, CSsR, viceprovinciál 
provincie redemptorístov v Michalovciach, 
o. Vladimír Tomko, protosynkel, o. Miroslav 
Pohár, správca farností Kuzmice, o. ThDr. Ján 
Majerník, o. Stanislav Bíndas, CM, lazarista.

Druhý deň-2.10.2002__________________
V ranných hodinách sme po noci strávenej 
v autobuse prišli do mesta Filipy v Grécku, 
kde pôsobil sv. Pavol. Pozreli sme si grécke 
divadlo a rímsku cestu Via Egra.

Sv. Pavol, menom Šavol, prišiel do mesta 
Filipy počas U. apoštolskej cesty z mesta Tarzu 
v Cílícii. Napísal 13 listov, ktoré sa zachovali. 
Je však pravdepodobné, že ich napísal viac. 
Sú písané po grécky, no nebola to jeho

Vladyka Milan a jeho doprovod na hore Olymp 

materčina. Ústrednou postavou je vždy Ježíš 
Kristus.

Pavlov otec, pravoverný Žid z Benjamí
novho kmeňa a prívrženec farizejov nado
budol rímske občianstvo. Pavol prvé vzdelanie
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Biela veža v Solúne

získal v dome otca vTarze. Bol vychovávaný 
v prísnom duchu. Okrem aramejčíny ako 
materinskej rečí si osvojil aj gréčtinu. Keď mal 
Šavol asi pätnásť rokov, otec ho poslal do 
Jeruzalema, kde žila jeho vydatá sestra. Tam, 
u slávneho učitelá Gamalíela získal vyššie 
vzdelanie a stal sa aj sám učiteľom Zákona. 
Ako Gamalíelíelov žiak sa dokonale naučil 
Starý zákon. Po skončení štúdia sa sv. Pavol 
vracia do svojho rodného mesta Tarzu, ešte 
skôr, ako začal Ježíš verejne účinkovať. Do 
Jeruzalema sa vrátil v čase, keď už Ježiš 
vystúpil do neba. Stretával sa s farizejmi, ktorí 
nenávideli kresťanov a boli nepriateľsky 
naladení proti Kristovým vyznávačom. Asis
toval pri ukameňovaní diakona Štefana a sám 
až fanaticky vystupoval proti kresťanom. 
Vyžiadal si plnú moc od veľkňaza, aby mohol 
v Damasku chytiť kresťanov a odvláčať ich do 
Jeruzalema. Ale práve na tejto ceste, trhajúcej 
3 dní, sa mu zjavil oslávený Ježíš. Šavol sa 
obrátil. Akým prívržencom židovstva bol 
predtým, takým zanieteným apoštolom 
kresťanov sa stal po tomto zjavení. V Damasku 
sa Šavol dal pokrstiť. Oddal sa Kristovi 
a v Damasku začal kázať, že Ježiš je Boží Syn. 
Utiahol sa do Arábie, aby tam v samote 
a v modlitbách sa pripravil na svoju apoš
tolskú činnosť. Po troch rokoch sa vrátil do 
Damasku a znova kázal o Ježišovi tak horlivo, 
že mu Židia hrozili zabitím. Keď sa tamojší 
kresťania o tom dozvedeli, v noci ho spustili 
v koši cez hradby. Odchádza do Jeruzalema, 
aby sa sám predstavil Petrovi ako hlave Cirkvi. 
Aj tu ho Židia prenasledovali. A tak na Pánov 
príkaz, ktorý dostal, keď sa práve modlil 
v chráme, odchádza do svojho rodiska.

V Tarze ho našiel Barnabáš a priviedol ho 
do Antiochie v Sýrií. Až tam dozrelo jeho 
presvedčenie stať sa misionárom. Na Boží 
rozkaz ho tu spolu s Barnabášom poslali na 
apoštolskú cestu. Odchádzajú teda s Jánom, 
Markom roku 45 cez Cyprus do Malej Ázie. 
Prežili veľa útrap a prenasledovanie pre 
evanjelium, ale aj veľa radosti z úspešnej 
práce. Po tejto ceste sa v jesení v roku 49 Pavol 
zúčastnil na Jeruzalemskom apoštolskom 
sneme. Po Jeruzalemskom sneme sa znova 
vrátil do Antiochie. Odtiaľ sa vydal na druhú 
apoštolskú cestu (v rokoch 50-53). Pavol šiel 
so Sílasom a v Troade sa k ním pripojil Lukáš. 
Prešli cez Sýriu, Cílícíu, Lykaóníu (v Lsytre sa 
k Pavlovi pripojil mladý Tímotej), Pízídíu, 
Frýgiu a Galácíu. Chceli pokračovať na sever, 
ale Svätý Duch im v tom zabránil. Pán 
v zjavení v Troade ich upozornil, že majú ísť 
do Macedónska (Európy). Tak ohlasovali 
evanjelium v gréckych mestách, najmä vo 
Filípách, Solúne, Bereí, Aténach a v Korinte. 
Tu sa Pavol zdržal dva roky, a tu napísal Prvý 
a Druhý list Solúnčanom. Z Korinta sa vrátil 
cez Efez do Jeruzalema a neskôr do Antiochie. 
Výsledky druhej misijnej cesty bolí veľkolepé. 
Kresťanstvo sa rozšírilo skoro po celej Malej 
Ázií a vo veľkej časti Grécka.

My sme pokračovali z mesta Fílípy do 
prístavného mesta Kavala. Za čias sv. Pavla 
sa nazývalo Neapolís. Po krátkej prestávke 
sme pokračovali do cieľa cesty - Leptokárie,

odkiaľ sme počas štyroch dní vyrážali na 
dálšie plánované prehliadky. Vo večerných 
hodinách, aj keď poriadne unavení z cesty, 
zúčastnili sme sa na sv. liturgií v impro
vizovaných priestoroch, na terase apartmánu, 
kde sme bývali.

Tretí d e ň -3.10.2002___________________
Celodenný individuálny program v Leptokárii. 
Viac zdatní absolvovali výstup na horu Olymp 
s nadmorskou výškou 2.917 m. Výstup 
absolvovalo jedenásť odvážlivcov a medzi 
nimi aj štyri ženy. Ostatní sme sa po zaslú
ženom a predĺženom spánku vybrali k moru.
V krásne čistom a pokojnom morí sme sa 
vykúpali a striasli zo seba únavu z cesty. Ostal 
čas pozrieť si obchody a nakúpiť darčeky pre 
svojich najbližších.

Štvrtý deň -  4.10.2002__________________
Po sv. liturgii odchádzame do Solúna (Thessa
loniki). Je to hlavné mesto egejskej oblasti. 
Za čias pôsobenia sv. Pavla mesto Solún bolo 
hlavným mestom rímskej provincie. Je to 
druhé najväčšie prístavné mesto. Len pre 
zaujímavosť, najväčším prístavom je Pyreus,

predmestie hlavného mesta Atény. Mesto sa 
rozprestiera do okolitých kopcov.

Zakladateľom mesta bol Kasander, ktorý 
mesto pomenoval po svojej manželke, 
sestre Alexandra Veľkého. V roku 148 pred 
Kristom sa mesto stalo hlavým mestom 
Macedónie. V septembri sa tu koná veľtrh 
textilu a grécky filmový festival. V roku 
1997 bolo mesto vyhlásené UNESCOM za 
európske mesto kultúry. Jeden z najväčších 
chrámov v meste je pravoslávny chrám sv. 
Demetra. Mesto Solún je zasvätené sv. 
Demetroví. Známa je Biela veža - časť 
mestských múrov, ktorú postavili Turci. Zo 
semena viery zasiateho sv. Pavlom v tomto 
meste vzišli aj jeho nasledovníci sv. Cyril 
a Metod, ktorí prišli v roku 863 na Veľkú 
Moravu, práve z mesta Solún. Pri sv. 
liturgií, ktorú sme slávili v rímskokato
líckom chráme Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, sme vzdali úctu týmto 
solúnskym vierozvestcom vyhlásených 
Svätým Otcom Jánom Pavlom 11. za spolu- 
patrónov Európy.

Mária Tomášová

slovo -január/2003 • 23

Sn
ím

ky
: a

rch
ív 

au
to

rky



ZAMYSLENIE  NAD IKONOU

Ikona Poslednej večere

POSLEDNÁ VEČERA

Pri pohľade na túfo ikonu Poslednej, či ako hovoria iní teológovia Tajnej večere, si 
istotne všimnete dva momenty. Prvý z nich je postoj, vakom ikonopisec namaľoval 
Jána Teológa a Judáša Iškariótskeho. Druhým je veselá vrava ostatných apoštolov, 
ktorí medzi sebou veselo diskutujú. Nevedno, prečo to urobil ikonopisec pred mnohými 
rokmi. Možno to takto cítil, možno takto chápal Kristovu hostinu. Dnes môžeme len 
trochu poodkryf toto tajomstvo svojím chápaním.
Mne táto ikona pripomína svet. Ten svet, ktorý je okolo nás, teda náš -  kresťanský 
svet alebo národ, či rodinu. Platí to na každé kresťanské spoločenstvo sústredené 
okolo jedného stola. Takéto spoločenstvo má podiel práve z tohto stola, z jeho darov, 
z toho, čo tam hostiteľ pripravil. Tak je to aj s nami. Aj my máme podiel z darov, ktoré 
nám pripravil a neustále pripravuje Boh. A najväčší dar je práve Kristus. Ak si pozorne 
všimnete, všetci sedia za stolom, len on nie. Je pripravený vstať a obsluhovať. Je 
pripravený stále sa dávať. Apoštoli to však takto nevnímajú. Ich trápia bežné starosti. 
Aj my sme takí. Nevnímame dary, ktorými nás obsypáva Boh, ale vnímame nedostatok 
toho, či oného materiálneho dobra. Nevidíme, že iní nemajú ani toľko, ale my chceme 
mať viac. Chceme mať všetkého hojnosť. Pre štedrosť darcu vnímame len jeho dary, 
jeho však nevidíme. Berieme to už akosi samozrejme. Tak nás, podobne ako apoštolov, 
zachváti zhon bežného života.
Ale sú tu dvaja, ktorí sa vymykajú z tohto uvraveného dialógu. Oboch Kristus miluje. 
Obaja sú súčasťou tejto kompozície života, a neboli ničím výnimoční. Ale na rozdiel od 
iných apoštolov sa rozhodli konať. Jeden svoju nespokojnosť prejavuje tak, že máča 
svoju ruku v mise, ako by chcel celému svetu povedať- som čistý. Vie, čo spraví. Je  si 
vedomý, že takto ďalej nemôže žiť. V týchto pochybnostiach, v tom trápení, a preto 
berie do vlastných rúk osud a chce určovať pravidlá života, ktorým sa všetci majú 
podrobiť No to všetko len z „lásky". Navonok z lásky k Bohu, k ľudstvu, no vo vnútri 
z lásky k sebe, aby sa uistil, aby zmazal pochybnosti a premenil vieru na istotu. To je 
Judáš Iškariótsky a cesta tých, ktorí svoju predstavu o dobre, o láske, o svete a Bohu 
vnucujú iným ako jedinú správnu.
Ten druhý je najmladší spomedzi nich. Nie je ešte tak poškvrnený týmto svetom, a tak 
dokáže lepšie načúvaťa vidieťza obzor všedného dňa. V ňom sa spája energia a čistota. 
Nepotrebuje už nejakú vodu na obmytie rúk. On má zdroj každého obmytia -  Krista. 
S láskou skláňa svoju hlavu, aby ju uložil na Kristovi. Kladie seba do jeho rúk, akoby 
sa chcel nechať formovať. To všetko robí, lebo spoznal Darcu. V láske, ktorú prijímal
i dával, spoznal toho, ktorý ho miloval.
Pred nami sú teda tri cesty: zostať ľahostajný, vziať veci do svojich rúk, alebo sa vnoriť 
do Krista. Ježiš nám svojou pravicou ukazuje toho, ktorý si vybral najlepšiu cestu -  
Jána Teológa. Mali by sme prijať toto pozvanie na cestu viery a lásky a v nádeji 
spoznávať toho, ktorý nás miluje do krajnosti.

o. Mgr. Juraj Gradoš

Viliam Turčány

Hlas a vôňa vianočného zvona

Nie nám, nie nám, len Tvojmu menu sláva, 
náš Boh a Pán -  a Tvojim nebesám! 

A nám daj mier, ten zvon, čo nás v Tvoj chrám, 
v chrám dobrej vôle všetkých pozvoláva! 

Nech nevolí sa zemou hnev a láva! 
Len z očných sviec plá nám tichý plam: 

„Hľa, krásne dieťa narodilo sa nám, 
čo nám dá veniec slobody, cti, práva!“ 

Nech pre tú nádej v tmách sa nezáhanbím! 
Nech zvoní zvon a vonia omamné 

to zvonné BIM-BAM spolu s vonným BAM-BIM! 

Daj, nech nám -  vďačne zvoniacim tú hymnu 

len slzy šťastia z očí von sa vymnú!

Darovali na Slovo:
PhDr. Ján Hrom y, Bratislava - 50 Sk; M arg ita  Kostovčíková,

Michalovce -176 Sk; Jozef Mužila, Bratislava - 36 Sk; Anna Kučmová, 
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Sk; M ária  Capková, Svidník -  36 Sk; Zuzana Leškaninová, Svidnička
- 36 Sk; M ichal Tančák, Mrázovce - 36 Sk; Ján Sabol, Michalovce - 
36 Sk; Ľudm ila Špontáková, Prešov - 36 Sk; M ária  Katušinová, 
Bardejov - 76 Sk; Pavol Bačinský, Jarovnice - 70 Sk; Anna Oláhová, 
Trebišov - 76 Sk; Ladislav Lazúr, Belža - 76 Sk; Paulina Frlndtová, 
Košice-Barca -  76 Sk; V ie ra  Suchá, Košice -  36 Sk; Katarína  
Teringová, Spišské Podhradie -  36 Sk; Júlia Šujanská, Margecany -  
176 Sk; Peter Fedorjak, Sabinov -  36 Sk; M ária  Petričková, Veľaty -  
36 Sk; Gréckokatolícka farnosť Dvorianky -  262 Sk; o. Petr Heli'sek, 
OFS, Valtice ČR -  150 Sk; čitatelia časopisu Slovo z Trhovíšf — 260 
Sk; Gréckokatolícky farský úrad Zubné -  48 Sk; Gréckokatolícky farský 
úrad Andrejová -  24 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Šamudovce -  
90 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Hrabské - 116 Sk; Anna Šutáková, 
Sabinov - 51 Sk; H elena Kušnirová, Svidník -  36 Sk; Ing. Mária 
Gerová, Bratislava-Vajnory -  76 Sk; M argita  Mižičková, Bajany -  36 
Sk; Ing. M artin  Molčany, Košice -  76 Sk; M ária  Feciková, Spišská 
Nová Ves -  500 Sk; M ária  Didičová, Pčolinné -  36 Sk; M ária Timková, 
Veľaty -  36 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Zbehňov -  32 Sk

Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Podtatranské múzeum v Poprade 
Spolok íkonopíscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska

Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy
IKONY

Z tvorby a činnosti Spolku ikonopíseov sv. Cyrila a Metoda 
Slovenska so sídlom v Košiciach

10. decembra 2002 o 16.00 hod.

v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského 
ulici č. 72.

Výstava potrvá do konca januára 2003.
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Čo je priateľstvo?______________________
Oproti tomu priateľstvo je niečo úplne iné. Tu 
nejde o vzťah až za hrob, aj keď ozajstný 
priateľ vytrvá až do konca. V priateľstve ide 
o spoločné zdieľanie určitých hodnôt a záuj
mov. A tak máme priateľov na šport - na 
každý druh iných. Máme priateľov z práce, 
máme rodinných priateľov, priateľov - suse
dov a podobne. Obklopujeme sa teda pria
teľmi, s ktorými nás viažu určité zväzky. Pokiaľ

PorovnanieB y ť  priateľom

Ak skúsim charakterizovať 
vzťah, musím povedať hneď 
na začiatku, že okrem prvých 
dní, keď je to len zisťovanie 
vzájomných sympatii, sa 
vzťah buduje pre budúcnosť
- pre manželstvo, a tomu sa 
podriaďujú kroky. Je to vý
sledok lásky medzi dvoma 
ľuďmi, ktorí môžu pochádzať 
z rôznych prostredí, mať 
rôzne záujmy a profesne byť 
úplne odlišní. Tieto faktory tu 
hrajú len postrannú úlohu. Hlavnou úlohou 
sú sympatie a láska, neskôr len ona. Keďže si 
človek uvedomuje lásku k tomu druhému, 
nechce ju zničiť. Túži po tom, aby táto jeho 
láska horela dlho - až do smrtí, ba možno aj 
ďalej. Preto, ak má problém, snaží sa ho 
takpovediac „nenosiť domov". A tento prob
lém môže byť rôzneho charakteru, teda nielen 
pracovný. Nechce vystaviť svoj vzťah skúške, 
chráni si ho, opatruje a buduje. A je úplne 
jedno, či už v manželstve alebo iba počas 
„chodenia".

nenájdeme priateľa, ktorý by bol priateľom 
na všetko, máme široko rozvetvené svoje 
kontakty. A priateľov tak striedame. Nie je to 
monotónne. Môžeme sa jedným posťažovať 
na druhých, vypočuť si radu - samozrejme, 
nezáväzne. Ak sa nám sprotivia, môžeme ich 
vymeniť - nájsť si nových a zabudnúť na 
starých. Jednoducho sa obklopujeme v da
nom čase takými, akí nám práve vyhovujú. 
Nepíšem o tom, ako o nasledovania vhodnom 
vzore, ale je to tak. Málokto z nás sa dnes 
kamaráti s kamarátmi z materskej školy, aj 
keď pred mnohými rokmi by sme sí nevedeli 
predstaviť deň bez nich. Možno niekomu 
vydržalo priateľstvo zo základnej, strednej čí 
vysokej školy. Ale mnohé sú aj tak na diaľku 
- sme jeden od druhého stovky, ba aj tisíce 
kilometrov. Aspoň u mňa je to tak. Vtedy sa 
na priateľa, ktorý je v Amerike nemôžete 
spoľahnúť, že vám príde pomôcť vymeniť 
nábytok. Tak hľadáte priateľa bližšie bez toho, 
aby tamten prestal byť priateľom.

To je taká moja rýchla charakteristika. Každý 
si povie možno svoju - inú. Dôležité je však 
niečo iné. Tak ako by ste nechceli prežívať 
celučičký život len s jedným priateľom, lebo 
by to ohrozilo vaše priateľstvo, tak by ste 

nechceli sa úplne prejaviť 
pred „svojou láskou", lebo by 
to ohrozilo váš vzťah. A tak, 
ako sí ceníte priateľstvo, 
ceníte si aj vzťah. Možno 
povedať, že dokonca má 
väčšiu prioritu.

Preto je dôležité, aby sme 
si uvedomili túto skutočnosť. 
Niekedy naozaj partner pot
rebuje aj iného priateľa, ako 
sme my samí. Niekedy sa 
potrebuje vyblázniť a odrea
govať. Dobrí priatelia sú nad 
zlato, lebo dobré priateľstvo 
pomáha budovať dobrý 
vzťah a dobrý vzťah pomáha 
rásť dobrému priateľstvu. Vo 
vzťahoch prichádzajú krízy 
a problémy. Ak má človek 
dobrých priateľov, nájde 
rýchlejšie, a určite aj lepšie 
riešenie, ako keď sa zahĺbi do 
seba a bude sa zožierať. 
Problém prišiel zvonku - 
musí ísť znovu von. Podobne 
aj niekedy akokoľvek chá
paná „zrada“ sa dá vyriešiť, 
ak máme niekoho, kto nám 
pomôže sa cez ňu dostať, kto 
nás znovu udobrí.

Ak máme pocit, že náš 
partner priveľmi často hľadá 
priateľov, skúsme mu byť 
priateľmi aj my. Nenásilne 
a prirodzene sa staňme sú
časťou jeho života ako jeho 
priateľ, priateľka. Ten, pred 
kým môže hovoriť o všetkom 

bez toho, aby sa bál. Na to však potrebujeme 
poriadnu a pevnú lásku k nemu a dôveru 
z jeho strany. Musí sí byť istý, že keď nám 
prezradí časť svojho vnútra, neohrozí to náš 
vzťah. Musí si byť istý svojou láskou k nám 
a našou k nemu.

Niekedy je však jednoduchšie neriskovať 
niekoľkoročný vzťah. Je lepšie spoznávať jeho 
priateľov a ponechať partnerovi kúsok 
súkromia. Nechať mu čas aj pre seba, nebyť 
uzurpátorom jeho času, jeho spomienok 
a túžob. Lebo týmto svojím postojom lepšie 
prejavíme svoju lásku k nemu, ako keby sme 
bolí stále s ním.

Človek nie je určený pre samotu - je to 
spoločenský tvor. Dokonca nie je určený len 
pre život vo dvojici, ale v komunite. Ak čím 
skôr pochopíme a prijmeme toto vnútorné 
rozpoloženie nielen u seba, ale aj u partnera, 
pomôžeme nášmu vzťahu, prestaneme sa 
zbytočne trápiť a docielime opätovanie svojej 
lásky.

o. Mgr. Juraj Gradoš

Niekedy si človek myslí, že je pre toho druhého všetkým - láskou 
í jediným človekom na zemí. Ked’sí uvedomí realitu, že nás obklopujú 
aj iní ľudia, začne žiarliť a chce si svojho partnera úplne prisvojiť.

Už sa vám stalo, že ste 
chceli v danej chvíli 
vymeniť „svoju lásku" za 

priateľov? Že ste radšej strá
vili večer s nimi, ako s ňou? 
A už ste si vypočuli jej re
akciu, keď na to prišla? Alebo 
naopak, už ste na to prišli, že 
„svojej láske" nestačíte, že 
chce mať aj iných priateľov, 
že niekedy je radšej s nimi, 
ako s vami a už ste mu to dali 
pocítiť? Asi áno. Myslím, že 
skôr či neskôr sa v úlohe tej 
čí onej strany nájdeme všetci. 
No zamysleli ste sa, prečo je 
to tak?

Tu si treba odpovedať na 
dve otázky. Prvá je jed
noduchá: „Čím je pre mňa 
môj vzťah?" Druhá ešte jed
noduchšia: „Čím je pre mňa 
priateľstvo?"
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Kresťanská rodina 
- domáca cirkev

Šťastné manželstvo -  
predpoklad šťastnej rodiny

Cirkev na Druhom vatikánskom koncile nazvala kresťanskú rodinu  
dom ácou c irkvou  (porov.: Lumen ge n tium . Vieroučná konštitúc ia  
o Cirkvi, č i  11), tiež domácou svätyňou Cirkvi (porov: Apostolicam  
actuositatem. Dekrét o laickom  apoštoláte, č i  11). Tento seriá l č lánkov  
o kresťanskom  m an že ls tve  a ro d in e  chce n a p o m ô c ť m anže lom  
a rodičom budovať Cirkev vo svojom dome. Zameriava sa na sviatostné 
manželstvo a kresťanskú výchovu d e tí

Ľudia v dnešnej dobe často zdôrazňujú 
problémy manželského a rodinného 
života, krízu rodiny. Vyzerá to tak, ako keby 

ani nebolo možné žiť nádherným manžel
ským a rodinným životom. Mnohí dnes naozaj 
odmietajú manželstvo a rodinu. Populárne 
časopisy a relácie sú presýtené vyjadreniami 
známych osobností, že žijú v partnerskom 
vzťahu, ale na manželstvo sa ešte necítia, 
alebo ho neuznávajú. Vždy sa 
objaví niekto populárny, kto sa 
ide rozvádzať... Médiá to rady 
prezentujú. Prípadné informácie 
o kráse manželského a rodin
ného života ostávajú v úzadí.
„Veriaci - pretože žijú v takomto 
svete pod tlakom vykonávaným 
hlavne hromadnými oznamo
vacími prostriedkami - nie vždy 
vedeli a vedia sa vyhnúť nákaze 
prameniacej z úpadku základ
ných hodnôt a stať sa akoby 
kritickým svedomím tejto ro
dinnej kultúry a aktívnymi 
činiteľmi pri budovaní ozajst
ného rodinného humanizmu"
(JÁN PAVOL 11.: Familiaris con- 
sortio. Apoštolská exhortácia, 
čl.7). Táto exhortácia uvádza aj 
najpovážlivejšie znaky tohto 
javu, a to rast počtu rozvodov 
a nadväzovanie nového spolu
žitia a tiež uzatváranie iba 
občianskeho manželstva, čo je v rozpore 
s povolaním pokrstených veriacich, ktorí sa 
majú „sobášiť v Pánovi“. Ďalej je to uzatvá
ranie manželstva bez živej viery z iných 
dôvodov a odmietanie mravných noriem, 
ktoré riadia a povznášajú z ľudskej i kres
ťanskej stránky manželský pohlavný život.

Trvalosť Božieho zámeru s mužom a ženou 
je však neodškriepiteľná. Skúsme sa pozrieť 
na manželstvo a rodinu Božími očami.

Budeme vidieť aj nedostatky a problémy, 
ktoré vyplývajú z ľudskej slabostí a nedoko
nalosti, ale neunikne nám aj ohromná života
schopnosť a veľkolepá krása modelu, ktorý pre 
manželstvo a rodinu ponúka Božie slovo.

Boh má svoj zámer s každým človekom 
a mnohých volá k manželstvu. Od počiatku 
je potrebné spoznávať tento Boží zámer, nie 
zmariť ho.

Keď som prijal sviatosť manželstva, môj 
duchovný otec Ján Krlička pri slávnostnom 
príhovore povedal aj tieto slová: „Začínam 
hovoriť tým, čo vlastne bolo od počiatku, keď 
ešte nebolo neba a zeme, len keď bol sám

Boh. A v idei Božej bol tento deň. V idei Božej 
bolí naši novomanželia. On od vekov vedel 
a videl, že sa tu stretneme a že tu budeme."

Tieto slová sú pre mňa konkrétnym 
umocnením Božieho slova vo Svätom písme, 
podľa ktorého Izraelita dobre vedel, že pri 
výbere manželky ho vedie Boh (porov.: LEON- 
DUFOUR, X. A KOL: Slovník biblickej teológie. 
Bratislava: Dobrá kniha, s. 541). Abrahámov 
najstarší sluha, ktorého poslal vybrať ženu pre 
svojho syna Izáka, hovoril: „Pane, Bože 
Abraháma, môjho pána! Daj mi dnes šťastie 
a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahá
movi! Hľa, stojím pri vodnom prameni a dcéry 
ľudí tohto mesta prichádzajú naberať vodu! 
Nech deva, ktorej poviem: «Nachýľ svoj

džbán, aby som sa napil!» a ona povie: «Napi 
sa a napojím aj tvoje ťavy», bude tá, ktorú si 
určil svojmu služobníkovi Izákovi, a podľa 
toho poznám, že si preukázal láskavosť 
môjmu Pánovi" (Gn 24,12-14).

Z tohto biblického textu hneď vyplýva 
jedna dôležitá skutočnosť: modliť sa za svojho 
budúceho manžela, budúcu manželku. Aby 
som vedel (vedela) správne rozlišovať a plniť 
Božiu vôľu. Samozrejme, že Boh nám dáva 
slobodu pri výbere manželského partnera. Ale 
dobre vieme, že skutočná sloboda sa spája 
so zodpovednosťou. Preto je tak veľmi dôležitá 
modlitba na tento úmysel.

Abrahám posiela svojho sluhu Elíezera 
s týmto argumentom: „Pre môjho syna 
nevyberieš ženu z kanaánskych dcér, medzí 
ktorými bývam. Ale pôjdeš do mojej vlasti 
a k mojim príbuzným vybrať ženu pre môjho 
syna Izáka" (Gn 24, 3-4).

V tomto texte možno vidieť aj odpoveď na 
otázku, kde hľadať svojho manželského 
partnera. V akom spoločenstve ľudí. Dnes 
mladí ľudia na toto kritérium veľakrát vôbec 
neberú ohľad. Svet sa stáva, ba už sa stal, 
jednou veľkou dedinou, zotierajú sa akékoľvek 
hranice. Dnes nie je problémom stretnúť sa 
s moslimom, židom či ateistom...

Mladý človek povie: „Láska je slepá!", 
alebo: „Láske nerozkážeš!". 
Neviem, či môže s čistým svedo
mím takto uvažovať veriaci chla
pec, dievča. Dnes sa prezentuje 
tolerancia, ktorá často hraničí až 
so stratou vlastnej identity a fa
lošnosťou voči Bohu a voči sebe.

Nehovorím, že nemôže 
vzniknúť šťastné manželstvo aj 
s neveriacim človekom, „matrí- 
kovým" kresťanom alebo íno- 
vercom, a naopak, že nešťast
ným sa môže stať aj manželstvo 
dvoch katolíkov, predsa však 
tvrdím, že živá viera človeka 
orientuje určitým smerom. Už 
pri rozhodovaní sa pre man
želstvo nemožno nemyslieť na 
výchovu detí (porov.: Kate
chizmus Katolíckej cirkvi, čl. 
1634).

Problém je, zdá sa, v tom, aká 
je moja viera. Živá, nadpri
rodzená? Aká je moja osobná 

skúsenosť viery? Mám skúsenosť živého 
spoločenstva Kristovej cirkvi?

Nie na poslednom mieste je otázka: Akú 
skúsenosť viery a kresťanského spoločenstva 
mám zo svojej rodiny a z farnosti, z ktorej 
vstupujem do manželstva?

Mieczyslaw Malinski napísal knihu s výreč
ným názvom Prv než povieš milujem. Je 
úžasné, keď mladý človek, prv než povie 
milujem, najprv poznáva, čo do jeho situácie 
hovorí Božie slovo a aké je učenie Cirkvi
o manželstve a rodine. Podobá sa tak múd
remu mužovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal 
a základy položil na skalu (porov.: Lk 6,48).

o. ThLic. Ľubomír Petrík
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Zázračné uzdravenie
Moji rodičia sa rozviedli. Ja so svojím mladším bratom sme 

boli zverení do opatery maminých rodičov. Takže moja babka 
a dedko okrem svojich siedmich detí vychovávali aj nás dvoch. 
Boli sme naozaj veľká rodina. Žili sme na dedine v skromných 
podmienkach. Naša babička aj dedko bolí veľmi nábožní ľudia 
a nás tiež viedli k modlitbe a k Bohu. Ráno sa babička nenaraňaj- 
kovala a večer zasa neľahla spať, kým sa nepomodlila. Často si pri 
práci spievala nábožné piesne. Ako dieťa som sa veľakrát čudovala, 
že sa jej po celom úmornom dní chce vôbec otvárať modlitebnú 
knižku. Keď som mala jedenásť rokov, náš dedko dostal srdcový 
infarkt a náhle zomrel. No my sme museli ísť dálej. Dnes už úplne 
chápem odkiaľ táto žena brala silu, aby to všetko dokázala zvládnuť.

Po ukončení strednej školy som sa vydala a s manželom sme 
odišli bývať do iného mesta. Narodili sa nám dvaja zdraví chlapci. 
Boh sa akosi vytratil z nášho života. Žili sme takpovediac svetský 
život, deti sme síce pokrstili, a neskôr pristúpili k prvému svätému 
prijímaniu, ale nič viac.

A zrazu bác. Ja v treťom mesiaci tehotenstva s naším tretím 
dieťaťom a manžel v momente smrteľného úrazu zomiera. V tejto 
ťažkej situácii a v bolestí som sí vravela, že Boh nemôže existovať, 
keď toto na mňa dopustil. Teraz už viem, že som vtedy mala Bohu 
otvoriť svoje ubolené srdce, a nie na neho zanevrieť.

Teraz chválim Pána, že po tom ťažkom období sa mi narodilo 
zdravé dievčatko.

Ale ani vtedy som sa nedokázala spamätať a vrátiť sa k Bohu. 
A Pán ma nenechal robiť sí veci po svojom. Po čase som sa 
zoznámila s jedným slobodným mužom. Začali sme spolu normálne 
žiť, ale iba tak, ako je to dnes moderné, bez sobáša. Narodilo sa 
nám dievčatko, čiže moje štvrté dieťa. No postupne začali rôzne 
problémy. Po čase to začalo naberať na obrátkach. Moji dvaja, skoro 
už dospelí chlapci si s mojím partnerom prestali úplne rozumieť. 
Naša situácia začínala byť vážne kritická. A v tejto situácii som 
našla v babkinom starom dome v zásuvke modlitebnú brožúrku 
Matky ustavičnej Pomoci (vydané ešte v roku 1946 naším blaho
slaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdíčom, OSBM), aj 
s fotografiou Matky ustavičnej Pomoci. Dnes si dovolím povedať, 
že to tam čakalo na mňa. Ale ešte stále neprišiel ten správny čas. 
Knižka bola zasa odložená v mojej zásuvke, ako pamiatka na moju 
nebohú babičku. Asi po troch mesiacoch po jej nájdení sa mi opäť 
dostala do rúk. A to som ju už začala čítať. Dovtedy som ani 
nevedela, čo ten obrázok vlastne znamená, a tu zrazu boli jeho 
dejiny, úcta k Matke ustavičnej Pomoci, pomoc hriešnikom a aj 
pobožností. Začala som sa modliť tieto pobožností vedená možno 
mojou situáciou alebo Matkou Božou.

Po krátkom čase ma naša Matka pozvala do Medžugorja. A tam 
nastal obrat v mojom srdci, tam som otvorila svoje srdce mojej 
Nebeskej matke a prosila som ju, aby vniesla pokoj do môjho srdca 
a aj do môjho života. Veľmi ma bolelo, že som tam nemohla pristúpiť 
k sviatosti zmierenia a k Eucharistíí. Asi po troch týždňoch po 
mojom návrate sa situácia v mojej rodine vyostrila a môj šesťročný 
vzťah s mojím partnerom sa skončil rozchodom.

Dnes viem, že Kráľovná pokoja vyslyšala moje prosby, vniesla 
pokoj do mojej rodiny a do môjho srdca. Viem, že bez jej pomoci 
by som to sama všetko nezvládla.

Začínam chápať, že keď chcem vo svojom živote niečo zmeniť, 
musím začať od seba. Boh môže konať v nás iba vtedy, keď mu my 
otvoríme svoje srdce a necháme ho vstúpiť. Môžem povedať, že po 
tých rokoch, a po tom všetkom bolo dosť ťažké pristúpiť úprimne 
k sviatostí zmierenia, ale dákujem Bohu, že mi poslal do cesty ľudí, 
ktorí mí pomohli. Ďakujem, že nám dal takú starostlivú a milosrdnú 
Matku. Môj život, aj život mojej rodiny sa začína uberať iným 
a myslím, že tým správnym smerom.

T. Kuncová

WEB FORUM

Vážení priatelia Internetu!
Táto rubrika Vám bude prinášať zaujímavé informácie o krestanskom web-e. Chceme 
aj týmto spôsobom reflektovať na výzvu Svätého Otca ku zlepšeniu mediálnej kultúry 
v dnešnom hodnotovom chaose, ktorý ponúkajú médiá. Celosvetová sieť tiež prináša 
kvantum informácií s rôznou hodnotovou orientáciou. Na internete môžete nájsťvšetko, 
od bežných denných správ, knižníc, škôl, inštitúcií až po služby sexuálneho rangu. 
Dôležitým sa teda stáva fakt potreby vychovávať zodpovedných a kritických užívateľov 
všetkého, čo internet ponúka prostredníctvom svojich nekonečne dlhých „chápadiel". 
Preto vystupuje do popredia stále častejšie otázka evanjelizácie aj prostredníctvom 
tohto média. Nenechajme sa vytlačiť a prispejme aj my svojím dielom k šíreniu Kristovho 
posolstva lásky v tejto informačnej spleti, ktorá už dnes aj sama potrebuje byť 
evanjelizovaná.
V úvode tohto Web fóra predstavujeme Oficiálne stránky Gréckokatolíckeho biskupstva
v Prešove - www.arkatpo.sk. ktoré po obnove boli sprístupnené v novom šate dňa 
24.10.2002.
^'Gréckokatolícke fe«kupstvo Prstov - Mlciósoft Intern.?t Explocet

: Súbor Úptavy Zobr«*" Obrúbené poksžky Nástroje Pomotnk 

j .**  , t , MPadať - Obftjfaenépotoiky ^  Médiá

■ ■&] h(li>//www.(3>*0tDo.sM
M ®

v i £3p,fCť

Tento starobylý cyrilo metodský pozdrav spájam 
i túžbou otcovsky objať a privítať každého 

|  rtávštevnka stránok Gréckokatolíckeho biskupstva 
‘ v Prešove. “Slávu Jsusu Christu"- tieto slová vlak 
í nie sú len pozdravom, ale aj pozvaním k modlitbe 
I  a výzvou ku konaniu všetkých dobrých del, ktoré 

stávajú oslavou Boha. Preto slová tohto 
pozdravu dávam ako motto k týmto stránkam, aby 

sa nestali fen zdrojom informácií, ale tiež miestom, kde ubolený 
móle nájsť potechu, hľadajúci dobrú radu, osamelý brata v 
Kristovi, ktorý je ochotný načúvať... Toto je smer, ktorým chceme 
isť bez toho, aby sme podcenili dôležitosť informácií z histórie i 
súčasného života biskupstva, uvedomujeme s(, !e  sú prvkom, 
ktorý má silu prehbovať nažu vzájomnú jednotu a azda a j pozvať 
do nášho spoločenstva tých, ktorí zatiaľ stoja okolo.

Verím, že tieto naše stretnutia v tomto digitálnom priestore 
budú pre každého z Vás strojom intelektuálneho obohatenia l 
duchovného povzbudenia.

Žehná Vás
Mons. Ján Mrká
prešovský biskup
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Na úvodnej stránke o. biskup Ján Hirka pripomína, že toto pre Cirkev „nové územie" 
by nemalo byť len zdrojom informácií, ale tiež miestom, kde ubolený môže nájsť 
potechu, hľadajúci dobrú radu, osamelý brata v Kristovi, ktorý je ochotný načúvať. 
V základnej štruktúre stránky obsahujú informácie týkajúce sa prešovského diecézneho 
biskupa Mons. Jána Hirku, prinášajú fakty z histórie i súčasnosti Prešovského biskupstva, 
sviatok dňa, citát na deň, anketu (mení sa v závislosti od/časového obdobia). Pri 
prezeraní stránok nájdete odkazy na najvýznamnejšie pútnické miesta Gréckokatolíckej 
cirkvi, pripravované akcie, aktuálne spravodajstvo zo života Cirkvi. V podstránke SERVIS 
nájdu čitatelia v rubrike ČITÁREŇ príspevky zaoberajúce sa širokým spektrom tém, 
k dispozícii je aj homiletický servis. Podstránka INŠTITÚCIE prináša informácie 
a kontakty na rehole a kongregácie, cirkevné školy pôsobiace na území biskupstva, 
ako aj Kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča, Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu 
Prešovskej univerzity, Gréckokatolícku diecéznu charitu a vydavateľstvo Petra. Pre 
návštevníkov sú pripravené aj ďalšie podsfránky ako HISTÓRIA (história biskupstva, 
prešovskí biskupi, história a súčasnosti osobnosti cirkvi), NAŠI BLAHOSLAVENÍ (bl. 
P. P. Gojdič, bl. M. D. Trčka), LITURGIKA (úvod do štúdia východných liturgií, začiatky 
východného obradu, tradície, rozdelenie, duch. východných obradov, štúdium 
východných liturgií,...), stránky duchovnej poézie. Najnavštevovanejšie sa stali stránky 
DISKUSNÉHO FORA, kde je rozbehnutých niekolko tém zo života Cirkvi. Je tu priestor 
pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu osobne diskutovať a chcú načerpať po 
duchovnej a intelektuálnej stránke. Stránka v súčasnosti ponúka základnú štruktúru, 
ktorá sa v tomto digitálnom priestore bude postupne rozrastať a obohacovať o ďalšie 
informácie zo života gréckokatolíkov.

Mgr. Ing. Gabriel Paľo 
palagrk@stonline.sk
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V  celom kresťanskom svete, tak 
katolíckom ako i nekatolíckom, dnes 

rastie záujem o Ježišovu modlitbu. Jej prin
cíp spočíva v mnohonásobnom sústrede
nom opakovaní krátkej formuly: Pane 
Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado 
mnou hriešnym. V našom obrade sa odpo
rúča práve vytrvalé opakovanie tejto mod
litby ako najjednoduchšia cesta k do
siahnutiu ustavičnej modlitby, modlitby

srdca. Otcovia zdôrazňujú, že ustavičná 
modlitba je najistejšou cestou k spáse.

S tým súvisí aj záujem o čotky, mod
litebnú šnúru s uzlíkmi, ktorá sa používa pri 
tejto modlitbe ako pomôcka. Jej význam je 
jednak vtom, že pomáha pri „počítaní" 
modlitby, ak sa ju modlíme podľa určitého 
modlitebného pravidla (napríklad sto ráz

ráno a sto večer). Ešte dôležitejšie je však 
asi to, že nám pomáha pri sústredení sa na 
modlitbu. Tým, že nás uzlíky tlačia medzi 
prstami, vytvárajú podvedomý reflex k opa
kovaniu slov Ježišovej modlitby. Vytvorenie 
takéhoto reflexu je veľmi užitočné najmä 
v ťažkých situáciách, keď je človek rozru
šený, nervózny, bojí sa, alebo sa ťažko sús
tredí. Vtedy dotyk čotkových uzlíkov akoby 
sám podnecuje modlitbu. Samozrejme, trvá 
istú chvíľu, kým človek takýto reflex získa.

Čotky sa takto stávajú akoby duchovným 
mečom, ktorým môžeme veľmi účinne 
odháňať pokušenia, pochmúrne myšlienky, 
zúfalstvo. Aj apoštol Pavol nás povzbudzuje: 
„ Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli 

vdeňzla odolať, všetko prekonať a obstáť!"
(Ef 6, 13). Nosenie čotiek vyjadruje 
neustálu pripravenosť k modlitbe, k du

chovnému boju. Čotky sa tradične 
nosia na ruke, zväčša na zápästí 

pravej ruky. Dôvod môžeme vidieť 
v knihe Deuteronómíum a knihe 
Exodos, kde Boh viac ráz prika
zuje Izraelu: „Uložte si tieto moje 
slová do srdca a do duše a pri
viažte si ich ako znamenie na 
ruku a nech sú ako znaky medzí 
vašimi očami“ (Dt 11, 18: pozri 

aj Dt 6,8-9; Ex 13, 9.16). Skutočne, 
ak čotky neustále nosíme na ruke, 

najmä zo začiatku ich budeme vý
razne cítiť, možno nás budú trochu aj 

„omínať". A ak ich niekde zabudneme, 
bude nám čosi na ruke chýbať. To je dobre, 

lebo takto nám čotky neustále pripomínajú, 
že sa máme modliť a bez prestania vzývať 
Ježišovo meno (por. 1 Sol 5,17: Sk 4,12). Vždy 
vtedy, keď nás čotky „omínajú", alebo nám 
na ne náhodou padne zrak, niekoľkokrát 
opakujme modlitbu, čí už sme v autobuse, 
čakáme v obchode v rade na pokladňu čí 
v akejkoľvek inej situácií. Takto môžeme 
posvätiť celý čas dňa, a osobitne účinne tie 
chvíle, ktoré by inak boli z duchovného hľa
diska „stratené" (por. Ef 5,15-16). Nosiť čot
ky na ruke je pre svet aj dôležitým svedec
tvom, že patríme Kristovi. V Apokalypse sa 
píše, že hriešnici budú na pravej ruke alebo 
na čele nosiť znak šelmy - démona (por. Zjv
13, 16-17): my kresťania máme nosiť znak 
Krista a čotky sú jedným z takýchto znakov.

Nosiť čotky na ruke nie je nejaké vysta
tovanie či predvádzanie sa, a už vôbec nie 
módny výstrelok, aleje to dôležité svedectvo 
pre svet a zároveň účinná pomôcka, ktorá 
nám môže pomôcť pri modlitbe. Čotky nie 
sú určené len pre mníchov či „pobožných

Súťaž:
Máte záujem o čotky? Je tu jedinečná príležitosť vyhrať ich v našej súťaži. Stačí ak do 30. januára
2003 (rozhoduje pečiatka pošty) správne odpoviete na súťažné otázky a dvaja z vás majú možnosť 
vyhrať malé čotky (33 uzlíkov), ktoré do súťaže venoval autor tohto príspevku. Mená výhercov 
uverejníme v marcovom čísle.

Súťažné otázky:
1. Ktorá modlitebná pomôcka je staršia - čotky alebo ruženec (pátrlčky)?
2. Ako sa po starosloviensky pomenúvajú čotky?
3. Čo symbolizuje nosenie čotiek?

- ■■ ____________________________________ __________________________________

ľudí", ale pre každého kresťana. Otcovia 
odporúčajú, aby sme pri Ježišovej modlitbe 
používali čotky. Ak sa ju budeme pravidelne 
modliť s čotkami (napríklad sto ráz denne), 
pomerne rýchlo získame už spomínaný 
reflex, ktorý nás potom vždy pri dotyku čotiek 
bude podnecovať k modlitbe.

Čotky sa tradične viažu z vlny, väčšinou 
čiernej (alebo inej tmavej) farby. Viazanie 
čotkových uzlov je náročné na čas í zručnosť.
V súčasnosti sa na viazanie často používajú 
aj syntetické šnúry, zriedkavo sa nájdu aj 
čotky s drevenými koráľmi. Zvyčajne sú malé 
s 33 uzlíkmi alebo veľké so 100 uzlíkmi. 
Výnimočne bývajú aj čotky s 25, 50, 150 
alebo 200 uzlíkmi. Číslo 33 tu symbolizuje 
33 rokov Kristovho života na zemi. Veľké 
čotky sú zase praktické najmä na počítaníe 
pri nejakom modlitebnom pravidle, mnísi sa 
modlia Ježišovu modlitbu viac ako sto ráz 
denne. Veľké čotky mávajú uzlíky delené po 
10 (ruská tradícia) alebo 25 (grécka tradícia), 
zriedkavo aj po 33 uzlíkov. V týchto prede
loch sa môžu robiť poklony prípadne aj vložiť 
nejaká krátka modlitba. Je veľmi pravde
podobné, že práve z čotiek neskôr na Západe 
vznikol ruženec.

Ako zaujímavosť možno uviesť, že po 
starosloviensky sa čotky nazývajú vérvica, 
po grécky komboskinion (kombos = uzol), 
po srbsky brojanice (niečo ako počítadlo: broj 
= číslo) a po rumunsky metanoia (pôvodne 
grécke slovo znamenajúce obrátenie).

Obnovený záujem o čotky u nás í vo svete 
je nepochybne dielom Svätého Ducha, ktorý 
takto vedie Cirkev k opätovnému objaveniu 
potreby ustavičnej modlitby, modlitby srdca, 
ku ktorej nás volá slovami apoštola Pavla: 
„Bez prestania sa modlite!“ (1 Sol 5, 17). 
Táto výzva apoštola platí aj pre nás a čotky 
môžu byť dobrou pomôckou, ktorá nám ju 
pomôže napĺňať.

Mgr. Andrej Škoviera
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„Nielen z chleba žije človek" (Lk 4,4b).

Azda si ešte niekto zo staršej generácie 
pamätá na časy, keď sa po večeroch 

čítavalo Sväté písmo. V kresťanských rodi
nách, v niektorých farnostiach bolo dobrým 
zvykom mať v dome rodinnú Bibliu, pri ktorej 
sa zhromažďovala domáca cirkev. Bola to varí 
len spomienka na prvých kresťanov alebo na 
našich pradedov? Myslím, že nie. Niekedy 
nám minulosť pripadá vzdialená, hoci je sotva 
včerajšia. Vždy je však možné nájsť a vybrať 
z nej niečo konštruktívne.

Zlyhanie týchto a iných náboženských 
prejavov a neúprosný tlak svetského zmýšľania 
zotrel „znaky", ktoré dosvedčovali, že Boh 
existuje. Preto mnohí z nás dnes smutne blúdia 
v chráme. Keď sa priblížia k jeho najdôver
nejšiemu miestu, bohostánku, pýtajú sa: „Nie 
je prázdny? Je v ňom Boh skutočne prítomný?" 
Aj na túto otázku ťažko hľadajú odpoveď, lebo 
už dlho nežili z viery a Božieho slova.

Nie že by ubudlo z Božej mocí alebo sily 
jeho slova. Božie slovo je dnes nemenej živé,
...účinné a 05-
trejšie ako kaž
dý dvojsečný 
meč...“ (Heb 4,
12). Problém je, 
a vždy bol, 
v nás. Patrí už 
k našej povahe, 
že sa pri hľadaní 
„toho pravého" 
o b k l o p í m e  
mnohými inými 
činnosťami ako 
Marta z evan
jelia. A potreb
né je len jedno, 
aby sa Božie 
slovo stalo svet
lom pre náš ži
vot. Ono nám 
poslúži na'ceste k Ježišovi Kristovi.

Je viac než isté, že život kresťana je boj, 
nemilosrdný zápas. Svätý Pavol nás v Liste 
Efezanom vyzýva, aby sme si obliekli Božiu 
výzbroj, lebo nás nečaká zápas s telom 
a krvou, ale s kniežatstvami a mocnosťami 
tohoto temného sveta (porov. Ef 6, 11-12). 
A len v miere, v akej Božie slovo osvecuje náš 
život, sme schopní viesť tento boj k víťazstvu. 
Ježíš Kristus prv, ako vystúpil pred Izrael, 
odišiel na púšť, kde bol podrobený tým istým 
pokušeniam, ktorým podlieha každý človek. 
Jedným z nich bolo pokušenie chleba. Tým 
bol skúšaný aj Izraelský národ na púští. 
Neustála túžba všetko si zaistiť, poistiť sa 
bohatstvom a chlebom je príliš silná v povahe 
človeka. Izraeliti odmietajú kráčať po ceste, 
ak im Boh nedá na chlieb a mäso, ale spo
mínajú sí na cesnak a cibuľu v Egypte.

Démon hovorí Ježišovi: „Máš hlad? Nebuď 
predsa blázon a povedz týmto kameňom, 
nech sa stanú chlebami. Prečo máš zbytočne 
trpieť? Vari nie si Boží Syn?" (porov. Mt 4, 3).

To isté sa pokušiteľ pýta aj teba. Prečo by 
si mal trpieť? Prečo máš byť chorý? Prečo 
musíš zarobiť veľa peňazí a robiť kvôli tomu 
ako blázon? Študuj synu, študuj! Tak budeš 
mať dobré postavenie a najlepšie auto.

Je ľahké uveriť týmto slovám, pretože takto 
sme sa naučili myslieť. Náš život je sám odpo
veďou. Zamenili sme kresťanské hodnoty za 
hodnoty malomeštiackeho typu. A tak byť 
poctivý v práci, byť čestný, mať dom, auto, byť 
verný žene, nekradnúť, nezabíjať je všetko, čo 
sa od človeka očakáva. Ak takto koná, žije 
vyrovnane. Toto je veľmi vážna katechéza, 
ktorú dostávame od prostredia. To však nestačí.

Úspechom v živote je mať dobrý byt, pekné 
detí, nie viac ako dve, nemať priveľa prob
lémov a vyťažiť zo života čo sa dá.

A tak žijeme veľmi ustarostení iba
o chlieb a stratili sme zmysel Ježišovho slo
va: „Nielen z chleba žije človek, ale z kaž
dého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ 
(Mt 4, 4). Naša mentalita však povie: „Nie

len z Božieho slova žije človek, ale aj 
z chleba. Preto nás Pane najprv nasýť 
chlebom a potom sa uvidí!"

Ak dáš ľuďom najprv chlieb, je zbytočné, 
aby si im hovoril o Bohu, lebo s prázdnym 
žalúdkom nechce nikto počúvať. To je predsa 
jasné! Toto pokušenie je veľmi vážne a hlboko 
zakorenené v našom srdci.

Čím skôr vstúpime do pravdy tým skôr sa 
staneme slobodnými. Postoj Ježiša Krista nás 
učí spoliehať sa na Božie slovo. On jediný 
vyšiel z tohto boja ako víťaz nad démonom. 
Aj nám chce odovzdať toto víťazstvo.

„Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely 
kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal 

Verný a Pravdivý; 
spravodlivo súdi i bojuje.

Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho 
Meno je: Božie Slovo“

(Zjv 19,11.13).

R. Bača

ZAM YSLENIE

„D a li mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval 
skôr, ako sa počal v živote matky" (Lk 2 ,2 1 ).
Evanjelista zdôrazňuje, že je to meno žiadané 
anjelom, teda Bohom. Kresťania všetkých dôb 
rozjímali o tom, ako vyjadruje toto meno pod
statu a cieľ dieťaťa. Táto skutočnosť im bola 
zdrojom radosti a nadšenia. Na meno Ježiš sa 
má zohnúť „každé koleno v nebi, na zemi
i  v podsvetí"(Flp 2 ,1 0 ).  Toto meno má rovnaká 
silu v každej dobe. Prem ieňa ľudské srdcia 
k najvyšším  činom ducha a lásky. Dáva silu 
prenasledovaným, trpiacim a väzneným. S me
nom Ježiš sa žije i umiera.
To pochopil už sv. Augustín vo svojich skúškach, 
že Ježiš ho nikdy neopustil a jeho prítomnosť 
bola preňho svetlom uprostred temnôt.

* * *

„Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeru
zalema na velkonočné sviatky. Keď mal dvanásť 
rokov, tiež iš li..."  (Lk 2, 41-42).
Počas letnej dovolenky turisti prosili muža, aby 
im ukázal cestu do chrámu. Muž mysliac si, že 
si chcú ísť pozrieť chrám, ukázal im cestu. Keď 
sa turisti opýtali, kedy bude sv. liturgia dostali 
odpoveď: „N ačo  so chcete modliť, veď nehrešíte, 
n ikom u ste n ič z lé n eu ro b ili,  n ikoho ste 
neokradli, nikoho ste nezabili."
A predsa turisti prišli na sv. liturgiu. Ich dovo
lenka neznamenala len rekreáciu pre telo, ale 
oj načerpanie duchovných síl. Keby bohoslužby 
n avštevova li len zlodeji a vrahovia , zbožní 
veriaci by museli chodievať do chrámu v sprie
vode policajtov, lebo by sa báli viac o svoj po
zemský život, ako o večnosť.
P ra v id e ln é  náboženské úkony boli sam o 
zrejmosťou aj vo Svätej rodine, včítane veľkej 
ročnej púte do Jeruzalem a. Svätá rodina je nám 
v návšteve chráme naozaj veľkým príkladom.

* * *
„Robte pokánie..." (Mt 3 ,2 ) .
Slávna parížska herečka Eva Lavallierová bola 
tak  znechutená starým človekom v sebe, že 
chcela skočiť do Seiny a skoncovať so svojím 
životom. Neznámy muž ju zachránil. Potom 
našla iný prostriedok, ako pochovať toho starého 
človeka. Sviatosť pokánia. Vtedy v nej ožil nový 
človek a s ním pocit nesmierneho šťastia, ktoré 
nestratila ani v bolestiach na smrteľnej posteli 
roku 1929.
V každom stroji sa niečo zapráši, uvoľní, pokazí. 
Je  potrebná prehliadka, oprava. Tak i ten náš 
nový človek utrpí poruchy, a preto je potrebná 
občasná revízia, aby bol uvedený do „správneho 
chodu"... Aj ponorenie do vín Jordána a vyno
renie z nich malo naznačiť vôľu vyzliecť starého 
človeka (porov. Kol 3, 9) a povstať k lepšiemu 
životu.

-fd-
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Čas Božích
Koľko otázok a prognóz si kladieme na 

prahu nového roku? Aký bude rok 2003? 
Čo nám prinesie? Takmer zo všetkých strán 
počúvam náreky prerastajúce do reptania. 
Zdraženie, zlá ekonomická situácia, strach 
z ochorenia, nezamestnanosť...

Z akej perspektívy sa, my kresťania, poze
ráme do budúcnosti?

Pozrime sa na jednu ženu, ktorá sa pozerá 
na udalostí a svet Božími očami.

Ráno som vstala trochu skôr, aby som 
dokončila prípravu na dnešný deň. Dnes je 
výnimočný deň, posledný deň v roku. Každý 
sa na tento deň pripravuje, aby ho prežil čo 
najlepšie. Aj ja sa pripravujem. Prídu k nám 
hostia: rodina a priatelia.

Nie, nebude to nejaký silvestrovský 
večierok. Dnes je tomu práve rok, čo manžel 
tragicky zahynul na dovolenke vo Vysokých 
Tatrách. V našom chráme bude sa slúžiť za 
neho zádušná svätá liturgia.

prísľubov
Prichádzam do chrámu, aby som Bohu 

povedala svoje „Áno", aby som poďakovala 
za tento rok, za všetky dary a milostí, ktorými 
ma zahrnul. V chráme cítim ešte atmosťéru 
Vianoc. Pozerám sa na Božie Dieťa uložené 
v jasliach a zároveň na obraz Ježiša v Getse- 
manskej záhrade. Cez tieto dve udalostí 
vnímam svoj život.

Ako by to bolo len včera. Spomienky sa 
mi vynárajú ako na filmovom plátne. Celá 
rodina sme bolí na vianočnej dovolenke 
v Tatrách. V ten deň husto snežilo. Ja s dcé
rami som ostala v hoteli, nechcelo sa nám ísť 
na lyžovačku. Pripravovali sme sa na 
silvestrovský večer. Manžel Milan chcel ísť 
lyžovať. Aj sme ho odhovárali, ale on predsa 
len šiel. Vraj nebude dlho, o dve hodiny sa 
vráti. Ale neprišiel. Stalo sa to, čo nikto z nás 
nečakal. Keď sa vracal do hotela autom, oproti 
idúce auto dostalo šmyk a čelne sa zrazilo 
s naším autom. Manžel na mieste podľahol 
vnútorným zraneniam. Keď som počula túto

správu, všetko sa vo mne zrútilo. Cítila som 
sa zbytočná a neužitočná. Jediné slovo: Prečo? 
Nikto mi nevedel odpovedať. V ten deň sme 
už nemali žiaden silvestrovský večer, len večer 
plný smútku a bolesti.

Aké sme s manželom mali plány do 
budúcnosti? Práve sme dokončili stavbu 
rodinného domu a rozbiehali sme malý 
podnik. Darilo sa nám. Milan mal len 
štyrídsatjeden rokov.

Na pohrebných obradoch bola aj man
želova príbuzná, rehoľná sestrička, s ktorou 
som sa trochu porozprávala. Život ide ďalej. 
Obidve dcéry odišli do školy. Zrazu som ostala 
sama. Na všetko. A mne sa nechcelo žiť. 
Upadala som do melanchólie a sebaľútosti. 
Ľudia v mojom okolí len pokrčili plecami, že 
sa vraj treba pozbierať, boriť sa s prekážkami 
a žiť ďalej. Ale kto neprežil to čo ja, nevie to 
pochopiť.

V jeden zimný večer, keď som sama sedela 
doma so svojimi pochmúrnymi myšlienkami, 
že sa neoplatí žiť, zrazu zazvonil telefón. 
Ozvala sa mi rehoľná sestrička Martina. Po 
úvodných zdvorilostných vetách som sa jej 
zdôverila s mojimi depresiami. Neviem ako 
ďalej. Odpovedala mi:

- Viem pochopiť váš žiaľ a vašu bolesť, ale 
kto verí, nikdy nie je na všetko sám. V knihe 
Žalmov čítame prísľub, ktorý sa hodí do vašej 
situácie: „Pánovi zver svoje cesty a jemu 
dôveruj, on sa už postará" (Ž 37, 5). Napíšte 
si túto vetu, denne šiju opakujte, aby to slovo 
sa stalo pravdou vo vašom živote! Uverte 
tomuto slovu! Modlíte sa s týmto slovom! 
Začnite hľadaťJežíša, spolu s Máriou a svätým 
Jozefom! Viete, kde ho nájdete? Tam, kde 
Jozef a Mária: vo vašom chráme. Začnite sa 
pozerať na Ježiša, nie na svoje problémy, 
zúfalstvo a beznádej! Tieto slová boli ako 
balzam na moju dušu. Bol to prvý krok k môj
mu vnútornému uzdraveniu.

Sľúbila mi, že sa počas svätej hodinky 
bude spolu so sestrami za mňa modliť.

Až po mesiaci som dostala odvahu ju 
navštíviť v kláštore. Vyrozprávala som jej 
všetko, čo ma ťažilo. Bola som rada, že ma 
niekto s pochopením počúva. Sestrička 
Martina ma zaviedla do kaplnky, kde sme sa 
modlili krížovú cestu. Pri piatom zastavení 
krížovej cesty „Šimon z Cyrény pomáha 
Ježišovi niesť kríž" sme zostali dlhšie. 
Sestrička rozjímala. Slová, ktoré povedala, sa 
mí hlboko vryli do pamäti:

- Aj váš príbeh sa podobá tomuto biblic
kému. Staňte sa tým Šimonom. Nepozerajte 
sa na svoj kríž, ktorý nesiete, ale na trpiaceho 
Ježiša, ktorý kráča s vami. On sa vám pri
hovára cez vašu bolesť a zúfalstvo, cez pocit 
opusteností. Chce vás naučiť, že sa máte na 
neho viac spoliehať, hľadať jeho tvár, žiť v jeho 
blízkosti, lebo on je ukrižovaná láska. 
Netrápte sa nad svojimi problémami, zverte 
ich jemu, on chce byť vaším Pánom a Spa
siteľom. On chce byť pri vás v každom vašom 
súžení. Veď v knihe Žalmov hovorí: Keď ku 
mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom 
v súžení, zachránim ho i oslávim (porov. Ž 91, 
15). Odovzdajte mu do jeho rúk svoju bu-
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dúcnosť, svoje plány, svoju rodinu. Proste Svätého 
Ducha, aby vám pomohol zanechať cestu prehier a 
beznádeje. Prekročte prah pochybností, vstúpte na 
cestu Božích prísľubov a požehnaní. Zahĺbte sa do 
čítania Svätého písma. Čerpajte silu zo sviatostí 
Zmierenia a najsvätejšej Eucharistie. Budujte 
duchovný život osobnej modlitby.

Len tak sa začnú vytrácať z vašej mysle a z vášho 
srdca smútok, beznádej a sebaľútosf, lebo svetlo, 
ktoré zažiarilo pred dvetisíc rokmi v Betleheme, stále 
žiari do vášho života. Len treba odhrnúť záves 
smútku a bolestí, aby vás mohlo celkom preniknúť. 
„ Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým 
ľuďom" (Tit 2, 11). To znamená aj pre vás. „Pre 
každého človeka sa rodí Božie Dieťa v Betleheme, 
ktoré je nazvané zázračný Radca, mocný Boh, večný 
Otec, knieža pokoja‘‘{lz 9, 5).

Urobte krok viery, začnite dôverovať a veriť, že 
to, čo Boh hovorí vo svojom slove, je pravda. Treba 
pozvať Ježiša do vášho života. Nie len ako hosťa na 
niekoľko hodín, ale ako celoživotného rodinného 
priateľa. „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto 
počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a 
budem s ním večerať a on so mnou" (Zjv 3, 20).

Kde sa nachádza teraz Ježiš vo vašom živote? 
Stojí pri vašich dverách a klope. Počúvate jeho hlas? 
Čo vám bráni, aká prekážka, aký problém, že 
počujete len hlasy tohoto sveta. Uvedomte sí, že on 
teraz klope na bránu vášho srdca a čaká, či mu 
otvoríte a pozvete ho, aby vošiel do vášho vnútra. 
Stačí len tak málo. Povedať: Príď, Pane Ježišu! 
Uvedomte si svoj hriech, oľutujte ho, a zároveň jeho 
veľkú lásku, ktorou vás zahrňuje. Dajte mu všetky 
svoje starostí, prehry, sklamania, všetko, čo vás trápi. 
On vás zavedie do Getsemanskej záhrady a naučí 
vás prijímať vôľu Božiu a odovzdávať mu svoj život. 
Ježiš hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné.

Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale 
čo ty" (Mk 14, 36).

Drahá teta, toto je Ježišova škola, do ktorej ste 
pozvaná cez bolestnú udalosť vo vašej rodine. O tom je 
kresťanstvo: Žiť víťazný život. Život Božieho syna, Božej 
dcéry. Dôverovať Bohu v každej situácii. Veď tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré, hovorí apoštol Pavol.

Po tejto návšteve som sa rozhodla pozvať Ježiša 
do svojho života. Našla som cestu do chrámu, ale aj 
cestu k Bohu. Sestra Martina sa stala mojou treťou 
dcérou. Stretnutie s ňou je vždy pre mňa sviatkom. 
Jej slová, ale aj jej život mi hovorí, že sa oplatí žiť s 
Ježišom, začať žiť z Božích prisľúbení a požehnaní. 
Som častým hosťom v kláštore sestry Martiny. Často 
sa spolu modlíme. Vždy od nej odchádzam naplnená 
optimizmom a radosťou, ktoré dáva len Boh.

A tak kráčam po namáhavej a tŕnistej ceste do 
Betlehema a Nazareta. S námahou prichádzam na 
horu Premenenia - na horu Tábor, kde hovorím spolu 
s učeníkmí: dobre je nám tu. Pane, ale aj do 
Getsemanskej záhrady, na Krížovú cestu, kde 
odovzdávam svoj život Ježišovi. Do hornej siene, kde 
zakusujem prítomnosť Božieho Ducha, keď vo mne 
dozrieva rozhodnutie kráčať spolu s Ježišom vo svojom 
každodennom živote a patriť k jeho priateľom.

Ďakujem ti, Pane, za to, že si ma stvoril, däkujem 
ti za môjho manžela, za moje dcéry, za môj život, za 
to, že žijem a že som drahá v tvojich očiach. Ďakujem 
tí aj za kríž, ktorý ma stretol. Ďakujem tí za rehoľnú 
sestru Martinu, ktorú si mi poslal do cesty. Ježišu, 
znovu ti hovorím, že tí dôverujem a všetko vkladám 
do tvojich rúk. Prosím o požehnanie do nasledu
júceho roka pre moju rodinu. Chcem žiť z tvojho 
prisľúbenia každý deň v novom roku, ktoré mi dala 
rehoľná sestra v onen zimný večer: „Pánovi zver svoje 
cesty a jemu dôveruj, on sa už postará!" (Ž 37, 5).

o. Ján Karas

List od Boha
Keď si sa dnes ráno zobudil, všimol som sí Ťa a dúfal som, že mi povieš aspoň vetu, alebo tých pár 

slov, prosiac o môj názor alebo ďakujúc, za to čo sa stalo včera.
Avšak všimol som si, že si bol veľmi zamestnaný hľadaním toho, čo si oblečieš do práce. Bol som 

trpezlivý, keď si utekal z domu, obliekal sa... Viem, že si mal toľko času, aby si sa zastavil a povedal 
aspoň: čau. Avšak bol si príliš zaneprázdnený.

Kvôli tomu som zapálil nebo pre Teba, naplnil som ho farbami a sladkým spevom vtákov, aby som 
videl, či si ma počul.

Pozoroval som Ťa, keď si išiel do práce a čakal som Ťa trpezlivo celý deň.
So všetkými vecami, čo si mal urobiť, som Ťa podporil, ale bol si veľmi zamestnaný, aby si mi niečo 

povedal.
Pri Tvojom návrate som videl Tvoju únavu, preto som Ťa chcel okúpať, lebo voda odnáša stres. Keď 

však začalo pršať, rozzúril si sa a urazil si moje meno.
Veľmi som dúfal, že budeš rozprávať, bolo ešte veľa času. Potom si zapol telku, ja som však trpezlivo 

čakal. Počas programu si sa navečeral avšak znovu sí zabudol na mňa, nevenoval si mi ani slovo. 
Všimol som si, že si veľmi unavený a tužíš po tichu, a tak som zatemnil nebo, zapálil sviečku. Bolo to 
naozaj krásne, ale Teba to nezaujímalo. Bol si zničený. Poprial si dobrú noc celej rodine, spadol si na 
posteľ a v momente si zaspal.

Sprevádzal som Tvoje sny hudbou, nočné vtáctvo sa rozospievalo, ale to nie je dôležité, pretože si si 
ani neuvedomil, že som tu stále pre Teba. Mám viac trpezlivosti, ako si môžeš predstaviť. Tiež by sa mi 
páčilo naučiť Ťa mať trpezlivosť s druhými. MÁM ŤA RÁD a každý deň čakám na Tvoju modlitbu, í krajinu 
som vytvoril iba pre Teba.

Dobre, opäť si sa zobudil a znova som tu s mojou láskou a čakám na Teba, veriac, že dnes mí venuješ 
aspoň trochu času.

Pekný deň!
TVOJ OTEC BOH

Zuzana Olejníková

H ie ro m u č e n íc i, 
k to rí z o m re li p re  K ris ta

OTEC ROMAN LYSKO
Blažený otec Roman Lysko sa na
rodil 14. augusta 1914 v meste 
Horodok v Ľvovskej oblasti. Vyštu
doval teológiu na Ľvovskej Boho
sloveckej Akadémii. Spolu so ženou 
ochotne vyučoval mládež. Na kňaza 
bol rukopoložený metropolitom 
Andrejom Šeptyckým 28. augusta 
1941 (na Sviatok Uspenia pre
svätej Bohorodičky podľa julián
skeho kalendára). NKVD ho 9. sep
tembra 1 949 zatklo a dalo do 
väzenia na ulici Lonckoho v Ľvove. 
Šírili sa správy, že mladý otec Ro
man sa z mučenia zbláznil a spie
val žalmy na plné hrdlo. Rovnako 
sa potom rozprávalo, že bol za živa 
zam urovaný do steny. Zomrel
14. októbra 1949 (na sviatok 
Pokrovo podľa juliánskeho kalen
dára). Na Beatifikácii 27. júna 
v Ľvove sa zúčastnila aj jeho ro
dina, manželka Neonila, syn Lubo- 
myr a dcéra Dzvenyslava.

„Zotrvával na ulici Lonckoho. Veci 
mu nosila mama, a tiež babka, 
ktorá prichádzala zŽulič. Veci sa 
spočiatku prijímali. Väzeň mal vždy 
právo podá kovať sa na lístku, 
lístok sa vracal späť a tiež taška, 
v ktorej bol balík. Na lístok vždy 
napísal:„Ďakujem, bozkávam vás" 
a podpísal sa. Po zavraždení Ha- 
lana balíčky prestali prijímať, kž 
keď ich o pol roka znova prijímali, 
bol tam lístok, na ktorom bolo 
napísané: „Ďakujem", avšak pod
pis bol napísaný cudzou rukou 
a celkom iným písmom."

(1 rozhovoru s p. tídiou Kupäkovou.)

Mgr. Stanislav Gábor
o. Mgr. Marek Durlák
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Odkrývanie dejín Cirkvi

Príprava židovského a pohanského 
sveta na „plnosť času“ (PoroV. cai 4,4>

Život súčasných ľudí je ovplyvňovaný toľkými činiteľmi, že sa dostáva do víru najprotíchodnejších záujmov 
názorov a možností. Ešte nikdy neboli ľudia tak spracúvaní propagandou, televíziou a tlačou ako dnes. 
Mnohí ľudia sú záplavou informácií ohromení a zmätení, a nie sú v stave utvoriť si opravdivý úsudok. 
Chaos myslenia a života zasahuje aj život veriacich. Týka sa to napríklad aj chápania Cirkví ako takej, do 
ktorej patria svätým krstom. Nevedia mnohokrát pochopiť jej postavenie v dnešnom svete. Pýtajú sa 
s nedôverou, či a aké vyhliadky má Cirkev v dnešnom svete a aká je jej budúcnosť? Zaznievajú aj falošné 
a veľmi nebezpečné slová Kristus áno, Cirkev nie. Je tu dôležité pripomenúť myšlienku sv. Augustína, 
ktorý hovorí o Cirkví takto: „Kto nemá Cirkev za matku, nemôže mať Boha za svojho Otca!". Môže však 
mať Cirkev svoje dejiny?

Korint. Ruiny rozboreného Apollónovho chrámu, ktorý bol postavený v 6. storočípr. Kr., ilustr. snímka: archív redakcie.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi 
v 9. článku s názvom „Verím 

v svätú cirkev všeobecnú" píše, že 
„Cirkevje v dejinách, ale zároveň ich 
presahuje". Iba myseľ osvietená 
vierou môže poznať v jej viditeľnej 
skutočností zároveň aj skutočnosť 
duchovnú, nositeľku Božieho života.
Cirkev je pozemská i Cirkev oplý
vajúca nebeskými darmi. Tieto 
dimenzie spolu vytvárajú jedinú 
zložitú skutočnosť, ktorá sa skladá 
z ľudského a božského pivku. Čo do 
božského prvku je Cirkev neme
niteľná, a nemá teda ani dejín.
Ľudský prvok v nej tvoria ľudia, ktorí 
do nej patria a oni „vytvárajú" jej 
dejiny.

V sérii článkov tohto roku sa 
budeme snažiť spoločne spoznávať 
dejiny Cirkví, a tak aj lepšie chápať 
učenie Krista a jeho Cirkvi. Totiž bez poznania 
minulosti nemôžeme dobre rozumieť prítom
nosti, ktorá je základom budúcnosti. Nuž teda

Učenie. M ladí Židia sa učia porozumiet Zákonu, 
ilustr. snímka: archív redakcie.

otvárajme a poznávajme Cirkev v jej dejinách 
od počiatku

Prostredie rodiaceho sa kresťanstva_______
Cirkev sa zrodila v Palestíne, 
ktorá v tom čase politicky pat
rila do rímskeho impéria. V roz
siahlej ríši, do ktorej patril 
vtedajší celý kultúrny svet, bola 
iba malou nepatrnou časťou. Ri
mania opovrhovali Židmi, ale 
nechali ím určitú kultúrnu a ná
boženskú samostatnosť.

Aká bola vlastne situácia 
v Palestíne, aký bol ná- 
božensko-mravný stav u Židov, 
čo bolo v tomto prostredí 
pozitívne, a čo naopak 
negatívne v súvislosti
s prijatím kresťanstva?______
Charakteristickým znakom tohto 
prostredia bola úplná izolácia 
v náboženskom živote od okoli
tého pohanského sveta. Kým sa 
zvyšok starovekého sveta integ
roval prostredníctvom hele
nistickej kultúry a edukacíe, ako

aj rímskeho systému riadenia a práva, Izrael, 
ktorý bol malým národom, tvrdohlavo sa 
odmietal prispôsobiť. A čím silnejší bol von
kajší tlak, tým intenzívnejšie sa stávalo 
povedomie židovského ľudu ako vyvoleného 
národa. Zvlášť od doby Makabejcov, ked sýrsky 
kráľ Antiochus Epiťanes sa snažil vytrhnúť 
Židom vieru otcov a nanútiť im pohanské 
náboženstvo a zvyky. Zásadným rozdielom 
v náboženskom živote s okolitými krajinami 
bol monoteizmus - viera v jedného, pravého 
Boha. Táto viera bola spätá s nádejou na 
príchod Mesiáša, predpovedaného proroka. 
Idea mesianizmu na jednej strane bola veľkým 
pozitívom pre prijatie kresťanstva, na druhej 
strane práve v dôsledku chmúrnych stáročí 
podmaňovanía a poroby tak nábožensky
i národnostne, idea Mesiáša začala naberať 
výrazne pozemské črty. V budúcom Mesiášovi 
Židia začali vidieť Vykupiteľa nie duchovného, 
ale ako osloboditeľa z národných nešťastí 
a spod rímskej nadvlády. V tom čase v roku 63 
pred Kristom Pompeíus dobyl Jeruzalem 
a Judea sa stala vazalským štátom Rimanov 
a v roku 6 bola začlenená do Sýrie a vláda sa 
presunula na prokurátora sídliaceho v Cézarei. 
Nepriaznivou okolnosťou pre prijatie kresťan
stva bola aj veľká rozdrobenosť židovskej
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spoločnosti. Boli tu saduceji, farizeji, eséni 
a zelóti. Každá skupina však mala vlastnú 
predstavu o Mesiášovi, navzájom sa tieto 
skupiny nenávideli a potláčali.

Veľmi dôležitou skupinou boli Židia 
v diaspóre, ktorých počet prevyšoval židov
ských súkmeňovcov doma. Boli materiálne 
bohatší, ale oveľa viac nasiaknutí helénskou 
kultúrou. Na druhej strane však židovské 
obce v diaspóre sa stávali v misijnej činnosti, 
zvlášť svätého apoštola Pavla, veľmi dôleži
tými styčnými bodmi pri šírení evanjeliovej 
zvestí.

Kresťanstvo vyrastalo v tomto zložitom 
prostredí judaízmu. Na jednej strane bolo 
židovstvo prísne nacionalistické, opieralo sa
o vonkajšie predpoklady v živote človeka, 
na druhej strane zachovalo monoteizmus 
a kresťanstvo prebralo jeho ideu a rozšírilo 
ju po svete. Ježiš Kristus postavil svoje pôso
benie na tom, že bol prisľúbeným Me
siášom.

Aká bola situácia v pohanskom svete?
Čo bolo prajné a čo neprajné
pre prijatie kresťanstva?________________
Rím ako impérium bol politicky a kultúrne 
jednotný. Čo sa však týkalo náboženského 
života, predstavoval opravdivú mozaiku. 
Rím sa totiž nesnažil vnucovať podma
neným národom jednu formu kultu. Počet 
božstiev sa neustále zvyšoval. Veľmi sa 
okrem kultu bohyne Romy rozšíril kult boha 
Mitra z Perzie, a tiež mnohé iné východné 
božstvá. Charakteristickou črtou rímskeho 
polyteizmu bol jeho zreteľný vnútorný roz
klad. Je pravdou, že u jednoduchého ľudu 
bola viera v božstvá stále živá, ale medzí 
vzdelancami sa rozmáhal totálny ateizmus. 
Ruka v ruke s úpadkom náboženstiev sa 
šíri'a morálna korupcia. Avšak štát bol vždy 
úplhe zrastený s polyteizmom, súkromný 
život občanov bol v mnohom ohľade závislý 
od pohanských zariadení, preto kresťanstvo 
narazilo na ohromné ťažkostí u väčšiny 
pohanov.

Na druhej strane v mori náboženskej 
bezradnosti sa kde tu objavovali hlasy 
volajúce po náboženskom prehĺbení a v is
tej miere smerujúce k monoteizmu. Stále 
živšie bolo očakávanie niečoho veľkého 
a dokonalejšieho, očakávanie zázračného, 
Božského dieťaťa, s ktorým sa začne zlatá 
éra ľudstva.

Vonkajšie usporiadanie ríše, jej jednotnosť 
pod mocou cisára, rímske právo, jednotný 
jazyk, komunálne a provinciálne organizácie, 
to boli významné kontaktné pozitívne body 
pre nasledovné šírenie kresťanstva v tomto 
svete. Ríša sa tak stala účinným nástrojom 
Božej prozreteľností v tomto smere.

Známy starokresťanský spisovateľ Oríge
nes napísal okolo roku 248: „Boh pripravil 
národy a urobil, aby rímsky cisár vládol 
celému svetu, pretože jestvovanie mnohých 
královstievbybolo vážnym nebezpečenstvom 
pre šírenie Božej veci na zemí".

o. ThDr. Peter Šturák

OSOBNOSTI NAŠEJ CIRKVI

STO ROKOV OD NARODENIA 0 .  MICHALA MAŠLEJA
(1903-1986)

Dna 18. januára 2003 uplynie 100 rokov od narodenia o. Michala Mašleja, 
gréckokatolíckeho kňaza, ktorý sa narodil v roku 1903 v USA v Monfane 
v mestečku Elektric, kde prišli jeho rodičia za chlebom z východného Slovenska.
Boh im požehnal päť detí, z ktorých bol Michal tretí. V dvadsiatych rokoch sa 
celá rodina vrátila „do kraju" a usadila sa v dnešných Šarišských Sokolovciach.
Syn Michal začal štúdium na poľnohospodárskej škole v neďalekom Sabinove -  
Orkucanoch. Každý deň, v lete i vžime prekonával pešo 5 km. Po dvojročnom
štúdiu na tejto škole prestúpil do Gréckokatolíckeho učiteľského ústavu vPrešove. Mal ťažkosti s financiami, ale 
vďaka dobrým ľuďom, najmä notárovi Tomekovi zo Sabinova, štúdium úspešne ukončil. Kto by dnes uveril, že mal len 
jeden zošit, do ktorého písal spredu, zozadu, ale aj zo stredu.
Po vykonaní rozdielových skúšok z gymnázia v Chuste nastúpil na teologické štúdiá do Prešova. S ohľadom na vek, 
ale aj dobré študijné výsledky ich absolvoval za tri roky. Dňa 2. augusta 1930 prijal z rúk o. biskupa Pavla P. Gojdiča, 
OSBM, kňazskú vysviacku. Jeho prvou a zároveň poslednou farnosťou sa 15. augusta 1930 stala Olšavica v okrese 
Levoča. V nádhernom horskom prostredí, ďaleko od mesta, bez dopravného spojenia, telefónu, pošty, lekára stal sa 
pre svojich veriacich všetkým: otcom, učiteľom, lekárom, poštárom a pisárom.
Jeho prvoradým poslaním bola duchovná staiQsť o zverené duše. Slúžil s v. liturgiu, kázal Božie Slovo, kafechizovol, 
krstil a sobášil svojich veriacich. S nádejou na večný život zas odprevádzal zosnulých na druhý breh života.
Keď prišlo ťažké obdobie druhej svetovej vojny, o. Michal sa prejavil ako skutočný samaritán. Pomáhal každému: 
Nemcovi, Rusovi, Židovi, veriacemu či neveriacemu človekovi. Vo vzdialenom lese sa staral o ukrytú židovskú rodinu, 
ktorej nosil stravu, oblečenie a všetky potrebné veci. V tejto aktivite mu pomáhali viacerí ľudia z dediny. Neraz bolo 
potrebné prechádzať cez ozbrojené hliadky Nemcov. Mnohísa dodnes pýtajú: odkiaľbrali silu a odvahu gréckokatolícki 
kňazi a veriaci, že vedeli pomáhať núdznym aj vo velkých nebezpečenstvách života.
Vo farskej budove v Olšavici sa ukrývali partizáni a v obci bolo ukrytých viac ako 100 osôb rasovo prenasledovaných. 
0. Michal pozeral na dôstojnosť človeka, a nie na jeho národnú či inú príslušnosť.
Prezident Československej republiky udelil o. Mašlejovi dňa 24. augusta 1947 uznanie za vynikajúce vojenské činy 
mimo boja, Československú vojenskú medailu za zásluhy I. stupňa (Dekrét Ministerstva národnej obrany č. 21354 
z 25. augusta 1947, podpis generál L. Svoboda.)
Olšavická farnosť svojou polohou, ale aj dobrosrdečnosťou veriacich stala sa obľúbeným miestom odpočinku a dovolenky 
o. biskupa Pavla Gojdiča, OSBM. Rok čo rok v období svojich nebeských patrónov sv. Petra a Pavla trávil tu svoju 
dovolenku spolu so. biskupom Vasiľom a o. Myronkom Podhajeckým. Toto obdobie bolo vždy vzácnym pre celú 
farnosť. V tom čase sa kosilo seno a stretnutia š koscami a hrabačkami v horách bolo vždy radostné, srdečné a povzbu
dzujúce. Stretnutia s okolitými kňazmi a miestnymi veriacimi boli srdečné, ba možno povedať rodinné. Každému 
ostali spomienky na tieto dni na celý život.
0 svoju zverenú farnosť sa o. Michal staral príkladne. Za svoju poctivú prácu bol biskupom dňa 4. júla 1942 menovaný 
za konziliárného asesora. Spolu s veriacimi po vojne opravil svoj chrám, ale v ďalšej práci pokračovať nemohol, lebo 
Gréckokatolícka cirkev bola postavená mimo zákon.
S ohľadom na podlomené zdravie, ale aj preto, že nepodpísal prestup na pravoslávie, musel farnosť opustil Po dlhšej 
hospitalizácii a presvedčovacích akciách, ktoré boli neúspešné, celé obdobie prežil u svojho brata Jána v Šarišských 
Sokolovciach. Bol velkým priateľom včiel, ktoré ho po celá neslobodnú dobu aj živili.
Po celý čas, keď bol od svojich veriacich odlúčený, udržiaval s nimi neustále spojenie. Jeho farnosť patrila k tým 
farnostiam, kde za celú dobu 18 rokov veriaci nevpustili do chrámu iného kňaza. Na chválu veriacich treba povedal 
že sami s kantorom nedeľu čo nedeľu vykonávali utierne a večierne v cerkvi.
Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 vrátil sa medzi svojich veriacich a zostal s nimi až do svojej smrti. 
Farská budova bola asanovaná, preto býval u svojej sestry. Spolu s veriacimi postavil novú farskú budovu, hoci v nej 
už nikdy nebýval. —
Dňa 17. marca 1986 v prešovskej nemocnici pokojne odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi. Pohrebné obrady za účasti 79 
kňazov obidvoch obradov vykonal ordinár Ján Hirka. Telesné pozostatky o. Michala Mašleja uložili na miestnom 
cintoríne v Šarišských Sokolovciach.
Izraelská inštitúcia YAD VASHEM -  pamätník holokaustu v Jeruzaleme, na znak hlbokej vďaky za záchranu Židov 
počas holokaustu udelila o. Michalovi Mašlejovi 18. mája 1999 na bratislavskom hrade medailu a čestný diplom 
„Spravodlivý medzi národmi" m memorian (Oznámenie prezidentskej kancelárie z 20. apríla 1999 pod číslom ČP 
508/10-39/99. Medailu a čestný diplom odovzdal synovcovi o. Mašleja, o. Jozefovi Mašlejovi veľvyslanec Izraela na 
Slovensku pán Nathan Meron.)

p. ThDr. Ján Babjak, SJ
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Lectio divina alebo 
duchovné čítanie XII.

Sk 11:26c - V Antiochii boli učeníci prvýkrát nazvaní kresťanmi. Tento 
verš naznačuje historický moment, kedy sa po prvýkrát objavilo meno 
dané veriacim v Ježiša z Nazareta. Do tohto momentu tí, čo boli 
nasledovníkmi Krista, malí rôzne pomenovania.

A delfoi - bratia zdôrazňuje, že na začiatku 
boli všetci bratia jedného národa, boli 

teda Židia. 54 krát sa používa tento názov 
v Skutkoch (v evanjeliách 97 krát z celkového 
počtu 343 v NZ. 1/3 patrí do synoptickej 
tradície). Takto sa označujú bratia Pánovi 
(1:14), ktorí sú zároveň bratmi medzí sebou 
(1:15.16; 2:29.37; 3:17-22; 6:3; 7:2.13.23. 
25...). Adelfoi je ekvivalentom hebrejského 
rea' - blížny, spoločník, člen toho istého 
národa.

Pisteuontes - veriaci podčiarkuje prijatie 
Ježiša z Nazareta ako Spasiteľa zabitého 
a vzkrieseného. V Skutkoch nesie stále tento 
význam (2:44; 4:32; 5:14; 10:43...). Rôzne 
slovesné časy zvýrazňujú rozdielne aspekty: 
particípium aoristu - dôjsť k viere, partícípíum 
perfekta - posilnený vo viere, particípium 
prítomné - ten, čo verí a spolieha sa.

Hagioi - svätí upozorňuje na stav kresťa
nov. Bolí ponorení do Ducha Božej svätosti 
a tak sú vystrojení žiť nie podľa tela, ale podľa 
Ducha. Svätí sú aj tí, ktorých Svätý Duch 
posvätil (9:13.32.41; 26:10).

ňathethai - učeníci, ktoré sa najviac 
používa v evanjeliách (268 krát; v Sk 28 krát),

zdôrazňuje fakt, že ich učiteľom je Ježiš. 
Nakoniec Nazoraioi - Nazaretskí (hebr. 
Notserím) je klasickým židovským, dodnes 
používaným termínom pre kresťanov.

Práve v Antiochii dostávajú nasledovníci 
Ježiša zvláštne meno, o ktorom sa Židom 
nikdy ani nesnívalo. So všetkou pravde
podobnosťou toto meno dostali od okolitého, 
gréckeho sveta.

V tomto veľkomeste ľudia poznali Židov, 
ktorí sa každú sobotu schádzali na spoločné 
modlitby do synagógy. Vedeli, že ich neob
vyklé spôsoby, štýl života a zvyky robili z nich 
oddelený, zvláštny ľud. A hľa, niektorí z týchto 
Židov prijímajú medzi seba aj Grékov 
a schádzajú sa aj mimo synagógy: jedia spolu 
(znak rovnoprávnosti a jednoty), schádzajú sa 
na spoločné modlitby po domoch, zvlášť prvý 
deň po sobote (v nedeľu). Ich spôsob života 
je úplne nový. Títo Židia sa nezdajú byť úplne 
Židmi, a títo Gréci preberajú nezvyčajné 
spôsoby správania. Základné informácie
o nich privádzajú okolie k poznaniu, že sú to 
nasledovníci Krista (Chrestos - grécky preklad

hebrejského Maššíah, Pomazaný). Začínajú 
ich teda nazývať Christianoi - kresťania.

Židia by takto nikdy nenazvali týchto 
„sektárov". Bolo by to pohoršujúce a provo
kujúce zároveň. Christianoi v hebrejčine by 
doslovne znamenalo mesiášski. Nazvať 
niekoho takto zároveň znamená pripustiť 
možnosť, že Ježíš z Nazareta je skutočne 
Mesiášom. Práve preto Židia sa dodnes 
vyhýbajú tomuto názvu.

V Antiochii vzniká nové spoločenstvo, 
komunita - koínonia, v ktorej sa napĺňajú 
prísľuby dané Izraelu a zároveň sa zdieľajú 
srGrékmi, s pohanmi. To znamená, že žído- 
kresťanom, pokiaľ zostávali v Palestíne, 
chýbal ešte jeden dôležitý moment mesiáš- 
skych časov - obrátenie národov k Pánovi 
(porov. Iz 60-62). S príchodom Mesiáša sa 
otvorili dvere aj pre pohanov, aby mali účasť 
na tomto požehnaní. Bude nutné nájsť 
správny spôsob, ako žiť toto spoločenstvo 
rešpektujúc individualitu a ínosťkaždej jednej 
skupiny. Je to perspektíva mesiášskej radosti 
a spolužitia: „ Vlk bude bývať spolu s barán
kom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliat
ko a lev a kŕmny vôl budú spolu a chlapček 
im bude pastierom..." (Iz 11:6). Ale vlk 
zostáva vlkom, a baránok nestratí svoju 
identitu baňnka (v rabínskej literatúre je 
Izrael medzi národmi prirovnaný k baránkovi 
medzí 70 vlkmi). Bude teda nutné, aby Žid 
mohol žiť ako Žid a Grék ako Grék v jednom 
a tom istom spoločenstve. Bolo by proti Božej 
vôli, keby sme chceli zmazať inosť toho, čo 
sám Boh iným urobil.

V týchto veršoch sme svedkami zrodu 
novej skúseností a reality. Natoľko novej, že 
bolo nutné ju aj nanovo definovať, pome-

V Antiochii na rieke Oront, ktorá bola po Ríme a Alexandrii tretím navýznamnejším mestom Rímskej ríše, boli učeníci prvýkrát nazvaní kresfanmi. (porov. Sk 11,26) Na snímke 
sa pútnici pozerajú z citadely na mesto Antiochia. (Snímka: Ducruet)
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novat. Až v tomto momente 
môžeme naplno pochopiť novosť 
kresťanstva. Že časť Židov prijala 
Ježiša ako Mesiáša, je pomerne 
normálna vec v rámci Židovstva. 
Ale neslýchanou a neočakávanou 
novotou je - hoci prorokmi pred
povedanou, ale v Ježišovej dobe 
nie veľmi zdôrazňovanou, - že 
Ježiša prijímajú aj tí, čo nepatria 
k národu. Napĺňa sa prísľub daný 
Abrahámovi: v tvojom potomstve 
požehnám všetky národy (Gn 
12:2-3; 17:4: 22:18: Sír 44:21). 
Takto sa viditeľne realizuje nový 
vek, vek jednoty medzi Židmi 
a ne-Žídmí, vek mesíášsky.

Aplikácia___________________
Byť kresťanom neznamená len 
chodiť do chrámu, z času na čas 
pristupovať k sviatostiam, sláviť 
výročné sviatky... byť kresťanom 
má mnoho aspektov. Nakoľko si 
ich uvedomujem? Ktoré z hore 
uvedených ma najviac charak
terizuje? Ako realizujem tieto 
aspekty? V ktorých oblastiach 
života by som mohol í chcel 
prehĺbiť moju identitu ako kres
ťan? Môžu mi pomôcť nasledujúce 
častí: Mt 5:13-16; Mt 6:24-34; Mt

/:L-LZ; /nt /-.¿L; tr 4:i-o.zu-3z; i  
Sol 5:12-22; Jn 15:1-17.

Kristov učeník sa učí od svoj
ho Majstra. Počúva jeho slová 
a sleduje jeho životný štýl, aby 
vlastný život formoval na zákla
de toho, čo vidí. Počúvam, načú
vam Ježišovým slovám? Skú
mam jeho život a ťormujem 
podľa neho môj vlastný? Čítam 
slová Svätého písma?

Novosť kresťanstva spočíva 
v jednote mnohých. Ako si pred
stavujem jednotu ja? Kto do nej 
patrí? Kto do nej nepatrí? Aké 
kritéria mám na vytváranie jed
noty? Farba pleti, výška, spolo
čenská príslušnosť, národnostná 
príslušnosť, finančné pozadie...? 
Rešpektujem mosta] v cirkevnom 
spoločenstve? Teoreticky alebo aj 
prakticky? V čom?

Chrístianoi znamená patriaci 
Kristovi, ale aj mesiášski. Oba 
výrazy znamenajú tí, ktorí repre
zentujú Krista. Dá sa z môjho 
života, postojov, rozhodnutí, 
spoločenskej alebo aj politickej 
aktivity vyčítať, že naozaj patrím 
jemu?

o. ThLíc. Róbert Jáger

Vážený čitateľ!
Ak máte fotografie z vášho cirkevného spolo

čenstva (rôzne podujatia, chrámy, interiér, ikony, 
modlitby, liturgie a pod.), môžete nám ich zaslať 
na adresu: SLOVO, H lavná 3, 080 01 Prešov. 
K fotografii pripíšte krátky text, čo fotografia 
obsahuje. Budujeme si archív a chceli by sme 
používať domáce fotografie aj na ilustračné 
zábery. Privítame aj pekné fotografie detí, rodín, 
manželov i priateľov, ako aj zábery z prírody. Ak 
chcete byť uvedený pri fotografii, tak tam uveďte 
aj svoje meno.

Veľmi pekne Vám zo srdca za túto pomoc 
ďakujeme.

Viete o niekom, kto sí ešte neobjednal 
SLOVO?

Skúste ho presvedčiť.
Predplatné od februárového čísla je 300 Sk, 

ktoré treba uhradiť poštovou poukážkou C na 
adresu redakcie do 31.12.2002.

Získajte ďalšieho odberateľa, pomôžete 
nám aj sebe zachovať tento časopis pre ďalšie 
pokolenia.

redakcia

KRISTUS 
a zjednotenie Európy

Na stránkach SLOVA začíname uverejňovať nový seriál príspevkov o kresťanskom postoji 
k súčasným tendenciám Slovenska zaujať miesto v Európskej únii - organizačnej štruk
túre zjednotených národov Európy. Je to téma netradičná, ale uznajme, že výsostne 
aktuálna. Nie, nepridáme sa na žiadnu stranu. Naším zámerom je viesť plodný dialóg 
s čitateľmi o fenoméne európskej integrácie, ktorý slovenskí biskupi nazvali „znamením 
čias" (porov.: Sprievodný list k Pastierskemu listu biskupov Slovenska o európskej 
integrácii, 15.11.2001.). Zmysel pre zdravý kresťanský realizmus nám nielen dovoľuje,

ale priam diktuje písať, diskutovať vyjadrovať svoje postoje k nastolenej téme zrozu
miteľným spôsobom. Alebo povedzme to ešte priamejšie: je potrebné pripraviť sa v duchu 
zásad evanjelia na očakávaný fakt prijatia našej krajiny do EU, ktorý je zatiaľ ešte 
pred nami, ale už sa nás bytostne dotýka.
Európa zaberá z hľadiska územnej velkosti 17%  súše našej planéty. Z hľadiska počtu 
obyvateľov je to asi 15%  svetovej populácie. Tieto ukazovatele nám napovedajá, že 
z geografického hľadiska európsky kontinent nie je nejako výnimočný alebo rozhodujúci. 
Na druhej strane z kultúrneho hľadiska je Európa nezvyčajne velkým a bohatým konti
nentom. Velká časť svetového kultúrneho dedičstva, ktoré úzko súvisí s kresťanstvom, 
sa nachádza práve v Európe. Tým sa Európa stáva nositelkou kultúrnych hodnôt vo 
svetových dejinách. Korene európskej kultúry sú neodškriepiteľne kresťanské.
A tu sme pri hlavnom koreni otázky zjednotenia. Na akom základe sa má Európa 
zjednotiť? Zjednotenie na vonkajších znakoch nie je ťažké. Spoločná vlajka, hymna, 
mena atď. sú síce významné symboly, ale samé nemajú moc zjednotiť ľudí a národy 
v bratskom a bezkonfliktnom spolunažívaní. Každé zjednotenie je natolko perspektívne, 
kolko je v ňom ducha. „Európa potrebuje dušu, z ktorej by sa zrodila duchovná jednota, 
a tá bude zárukou politickej a ekonomickej jednoty. Európa potrebuje čerpať silu zo 
svojich duchovných koreňov" (KBS: Pastiersky list biskupov Slovenska..., Trnava: SSV, 
2001, s. 8.).
Kresťanské korene Európy mali na pamäti zakladatelia novodobej európskej integrácie 
a významní kresťanskí politici - Róbert Schuman vo Francúzsku, Konrad Adenauer 
v Nemecku a Alcide De Gasperi v Taliansku. V povojnovom zničenom európskom pries
tore sa myšlienka integrácie európskych národov zrodená v mysli R. Schumana stala 
skutočnostou 9. mája 1950. V tento deň bola prijatá Deklarácia o vytvorení Európskeho 
spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktorou francúzska vláda navrhla podriadiť celá produkciu 
uhlia a ocele spoločnému Vysokému úradu. Tento dátum sa pokladá za narodenie 
zjednotenej Európy.

o. ThLic. Michal Hospodár
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Prečo sme na svete?
„Má alebo nemá zmysel ľudský život a má 

človek nejaký ciel?" Táto otázka, ktorou 
M. Blondel začína svoje dielo L’Action (Čin), 
má stále svoju plnú aktuálnosť a predstavuje 
priestor, ktorým sa každý musí zaoberať.
V opačnom prípade nenájde seba samého 
a bude mu chýbať zrelá a dospelá osobná 
totožnosť. Je dôležitá, pretože máme len jeden 
jediný život!

Preto už na hodinách náboženstva naj
základnejšou otázkou je: Prečo sme na svete? 
Náboženstvo nám takto dáva odpoveď na naj
dôležitejšie otázky, týkajúce sa nášho života: 
Odkiaľ sme a načo sme tu? Kde je náš cieľ?

„Večný život je  v tom, aby poznali teba, 
jediného pravého Boha, a toho, ktorého si 
poslal, Ježiša Krista" (Jn 17, 3). Tieto slová 
sú mottom v úvode Katechizmu Katolíckej 
Cirkvi (ďalej KKC), ktorý vyšiel aj v slovenčine 
v roku 1998. Poznať Boha znamená žiť, avšak 
život, ktorý nie je z tohto sveta. Toto poznanie 
je cieľom nášho života.

Človek je teda stvorený nie pre tento svet, 
nie pre tento život, ale pre iný svet, pre iný

život, ktorý znamená šťastie, aké si ani 
nevieme predstaviť. O takom živote hovorí sv. 
Augustín v knihe svojich Vyznaní, ktoré sú 
akoby životnou spoveďou a vyznávaním, 
oslavou nepochopiteľnej Božej lásky: „Keďsa 
primknem k tebe celou svojou bytosťou, nikdy 
nepocítim bolesť ani námahu a môj život, 
celkom naplnený tebou, bude pravým 
životom" (Vyznania 10, 28: porov. KKC 45). 
Pre toto šťastie sme stvorení a toto šťastie 
hľadá naše „nepokojné srdce", o ktorom 
hovorí aj sv. Augustín (Vyznania 1,1).

Nový zákon používa viaceré výrazy, aby 
charakterizoval blaženosť, ku ktorej Boh volá 
človeka. Je to: príchod Božieho kráľovstva,

Vldéhlé boťiä, vstup do raaosn rana, vstup 
do Božieho pokoja (porov. KKC 1720). Podľa 
sv. Augustína „tam budeme odpočívať 
a vidieť: budeme vidieť a milovať Budeme 
milovať a chváliť. Tak to bude na konci bez 
konca. Veď aký iný cieľ máme, ak nie prísť do 
Kráľovstva, ktoré nebude mať konca?" {O Bo
žom meste 22, 30).

„Táto túžba má božský pôvod. Boh ju vložil 
do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo 
len on ju môže plne uspokojiť" (KKC 1718). 
Tak to vyznal aj sv. Tomáš Akvínský: „Jedine 
Boh nasycuje. “

Preto na starú otázku katechizmu môžeme 
odpovedať, že „Boh nás tvoril, aby sme ho 
poznali, jemu slúžili a jeho milovali, a tak 
prišli do raja. Blaženosť nám dáva účasť na 
Božej prirodzeností a na večnom živote" (KKC 
1721). Táto jednoduchá veta je ako pevné 
lano na strmej horskej cestičke, ako niečo, 
čoho sa človek môže pridŕžať, keď je všetko 
neisté. V tejto pravde je zároveň veľmi jed
noducho vysvetlený zmysel katechizmu: je 
cestou, pomocou k šťastnému životu, pomo
cou v živote, sprievodcom, mapou s presne 
vyznačenými cieľmi.

Mária Kristína Savojská (1812-1836), 
ušľachtilá kráľovná, manželka kráľa Ferdi

nanda Neapolského, v jednej 
svojej básni napísala: „Hocaj 
som zdravá... Ale čo ďalej? / 
A mám zlato a striebro... Ale 
čo ďalej?/A osud ma postavil 
na vysoké miesto... Ale čo 
ďalej? / Som takmer jediná 
s takým duchom a vedomos
ťou... Ale čo ďalej? / Aj keby 
som užívala svet tisíc rokov... 
A potom? / Skoro zomierame 
a nič neostáva: / Slúž svojmu 
Bohu, a potom budeš mať 
všetko!" (A. Lucíani: Listy 
včerajším).

To sú myšlienky nepre
konateľné a pravdivé! Máme 
len jediný život, a preto otáz
ka: Prečo sme na svete? je 
životne dôležitá. Boh zod
povedal túto otázku úplne 
jasne v Ježišovi, ukrižovanom 
a vzkriesenom. Teraz stoji pri 
dverách a klope. Kto chce, ten 
mu otvorí. Kto mu otvorí, 
neoľutuje.

Dobrý kresťanský život bol už pre prvých 
kresťanov „cestou" k Bohu. Aj náš život je 
nielen jednou z mnohých ciest, ale aj cestou, 
ktorú nám ukazuje sám Boh, ktorá spoľahlivo 
vedie týmto životom a bezpečne privedie do 
cieľa. Čí ho dosiahneme, záleží od nás. Boh 
nás k tomu nenúti, iba pozýva: „Ak chceš... “ 
(Mt 19,17). Avšak stojí to za to, aby sme ho 
dosiahli. Ježíš Kristus nás o tom uisťuje: „Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 
ktoré je pre vás pripravené..." (Mt 25, 34). Čo 
„oko nevidelo, ani ucho nepočulo", a čo „ani 
do ľudského srdca nevystúpilo" (1 Kor 2, 9).

o. Mgr. František Dancák

L ITURGIC KÉ OKIENKO

Veriaci na bohoslužbách v Ĺutine.

M enlivé časti liturgie

Už od počiatku sa Cirkev snažila poukazovaŕna cnostný 
a bohumilý život tých, ktorí akokoľvek vydávali 
svedectvo o viere. Už v prvopočiatkoch izraelského 
národa vznikali spevy, ktoré ospevovali prejavy Božej 
moci. Jedným z najznámejších je Mojžišova pieseň. 
Neskôr vznikli ďalšie hymny -  žalmy.
Novozákonná Cirkev sa nedištancovala od židovstva, 
ale vyrastala z neho a prijala z neho množstvo oby- 
čajov. Veriaci pri slávení novozákonnej liturgie k samot
nému aktu premenenia pripájali rôzne hymny majúce 
korene v židovstve, alebo oslavujúce Božie zázraky 
a svätých, hlavne mučeníkov.
Z nich sa nám v dnešnej liturgii zachovali antifány, 
tropdre, aleluja a prokimen s veršami, ako aj 
pričasten, či velebenie a irmos. Tieto skladby sa dajú 
rozdeliť podľa svojho pôvodu na starozákonné, teda 
tie, ktoré vychádzajú zo žalmov ako sú antifány, 
aleluja a prokimen s veršom, ale aj pričasten. No 
niektoré z nich na určité dni v roku majú aj 
novozákonný charakter. Tieto skladby sa nemajú 
skracoval ale majú sa spievať ucelene, teda napríklad 
aleluja a prokimen s príslušnými veršami.
Inou skupinou sú tropáre a velebenia sirmosom. 
Velebenia a irmos pochádzajú z utierne. Zvyčajne 
ide o velebenie a irmos 9. piesne. Pomenovanie 
tropáre sa vzťahuje na všetky tri druhy spevov, teda 
na samotný tropár, na kondák i na bohorodičník. 
Aj tu platí niekoľko pravidiel určujúcich poradie
i nápev, na ktorý sa daný hymnus spieva. Kým 
tropár zvyčajne ospevuje svätého alebo udalosť, 
kondák sa skôr zameriava na oslavu Boha. Medzi 
nimi sa spieva spev „Sláva Otcu i  Synu ¡Svätému 
Duchu" na nápev kondáku. Po ňom nasleduje na 
rovnaký nápev „ I  teraz i  vždycky i  na veky vekov. 
Amen." a bohorodičník, ktorý je oslavou Boho
rodičky. Niekedy sa stáva, že na jeden deň pripadne 
viacero sviatkov. Vtedy je obvykle viac tropárov
i kondákov, ale bohorodičník je stále jeden na nápev 
posledného kondáku. Avšak v prípade, že je chrám 
zasvätený Pánovi, Bohorodičke, Krížu alebo ich 
sviatkom, namiesto bohorodičníka sa spieva kondák 
chrámového sviatku.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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SPOLOK SVÄTÉHO 
( | | | | )  CYRILA A  METODA

ŠTEDRÉ SRDCIA

Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda 
prispeli:

o. Peter Helísek, Vlatice , ČR 120 Sk; Anna 
Hnatová, 300 Sk; Anna Hubaldvá, Rakovec nad 
Ondavou, 100 Sk; neb. Vladimír Raímov, Vranov 
nad Topľou, 120 Sk; Terézia Šalapová, Lesné, 
100 Sk; manželia Knutovi, Župčany, 40 Sk;

po 20 Sk: Paulína Bratruová, Klenov; 
Gréckokatolícky farský úrad Klenov, Mária 
Múdra, Klenov; Michal Petrašovič, Klenov; 
Anna Popadičová, Klenov; Katarína Ďorková, 
Svinia; Anna Knutová, Svinia.

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 2003
Vydal Byzant Košice, s. r. o., Vydavateľstvo 

Spolku sv. Cyrila a Metoda, 2002, s. 148.

Gréckokatolícky kalendár na rok 2003 je 
vskutku vydareným literárnym a duchovným 
dielom. Vyniká vyváženou a premyslenou 
štruktúrou príspevkov literárneho, náučného 
í historického charakteru. Spoločným znakom 
všetkých článkov je dôraz na smerovanie 
človeka k nedosiahnuteľným božským ideá
lom, ku ktorým sa ako veriaci môžeme 
približovať ušľachtilosťou svojich každo
denných skutkov.

Čitatelia zaiste ocenia rozhľad vedomostí
i kvalitné spracovanie námetov, ktoré si autori 
pre kalendár vybrali. Medzi prispievateľmi 
nájdeme najvyšších predstaviteľov katolíckej 
cirkvi, popredných vysokoškolských peda
gógov, známe duchovné osobnosti, zrelých 
básnických tvorcov, ľudí dôverne obozná
mených s dejinami a problémami svojich 
farností.

Na výslednom pozitívnom tvare kalendára 
sa významnou mierou podieľali zodpovedný 
redaktor ThLic. Michal Hospodár a redakčná 
rada, ktorú viedol Mgr. Pavol Kušnír. O prí
ťažlivú grafickú podobu, priam literárneho 
diela, sa najviac zaslúžil skúsený Karol Neu- 
pauer, ktorý svojím citlivým pohľadom 
obohatil kalendár o nový estetický rozmer.

Po gregoriánskom a juliánskom štýle prvé 
strany kalendára sú venované nezabud
nuteľnej beatifikácíi.

Nasledujú príhovory Mons. ThDr. h. c. Jána 
Hírku, diecézneho biskupa prešovského 
a vladyku Milana Chautura, CSsR, košického 
apoštolského exarchu

Prirodzenou súčasťou kalendára sú teolo
gické úvahy, vychádzajúce z analýzy Písma, 
v ktorých je centrálnou bytosťou Ježíš Kristus 
a jeho učenie. Články sú spravidla odde
ľované výrokmi významných kresťanských 
mysliteľov ako napr. Jána Pavla 11., Matky 
Terézie, Róberta Schumana a svätcov: sv. Jána 
Zlatoústeho, sv. Terézie z Avily, sv. Edity 
Steinovej a i.

Spestrením sú aj výroky slávnych osob
ností, príslovia, rady pre správnu výchovu 
dieťaťa, zaujímavé príbehy, stretnutia 
kňazov s veriacimi, trpké í príjemné 
spomienky. Čitateľ tu narazí na rozhovory 
duše, rozjímania o tom, akú úlohu zohráva 
Ježíš v mojom živote, prečo mi viac chutí 
to, čo škodí môjmu životu a pod.

Značnú informačnú hodnotu majú prís
pevky o Križevackej eparchii s diecéznym 
biskupom Mons. S. Miklovšom, o jednom 
gréckokatolíckom chráme na Zakarpatskej 
Ukrajine zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodo
vi, patrónom Európy, ktorý svojou mohut
nosťou dominuje širokému okoliu a ktorý je 
svedkom ťažkého údelu gréckokatolíkov 
v rokoch násilnej ateízácie spoločnosti.

Príkladom veľkej sily a odriekania, ale 
í zápasu o prekonávanie každodenných 
ťažkostí sú aj sestry bazilíánky z vice- 
províncíe sv. Cyrila a Metoda so sídlom 
v Sečovciach, ktoré aj napriek hrubému 
ponižovaniu radostne a s pokorou slúžia 
Bohu a pomáhajú svojím blížnym.

O pre nás exotickom sýrskom kláštore 
Mar Musa sa dozvedáme v pohľadnici z pera 
proť. ICDr. Cyrila Vasiľa. Kláštor sa dostal do 
širšieho spoločenského povedomia viacerými 
aktivitami, pri ktorých nadviazal spoluprácu 
s rozličnými miestnymi i medzinárodnými 
ustanovizňami, udržuje kontakty s duchovnými 
centrami, organizuje duchovné stretnutia, kurzy 
duchovných cvičení i odborné semináre.

O zaujímavých historických faktoch svedčia 
príspevky o michalovskom gymnáziu ako liahni 
gréckokatolíckej inteligencie a pozdišovských 
hrnčiaroch, ktorí svojou zručnosťou a umeleckou 
invenciou prenikli do ďalekého sveta.

Sme spokojní aj hrdí na tvorivú činnosť 
našich duchovných, ktorí v neuveriteľne ťaž
kých podmienkach svedčili o dobe, o cirkvi, 
o krivdách, o našej záchrane, o nepremo
žiteľností a víťazstve. Môžeme sa to dočítať 
v článku Knižné publikácie gréckokatolíckych 
kňazov na Slovensku od roku 1968.

Nazrieť do bohatých dejín našich farnosti 
a čerpať v nich posilu nám ponúkajú hutné 
príspevky o obciach, ich chrámoch a far
nostiach v Bodružale, Hlivíštach, Humennom, 
Malom Ruskove, Vyškovciach, Krušínci, 
Víslave a Chotči. Pečať duchovnému životu 
týchto sídel často vtláčali, ba rozhodujúcim 
spôsobom ovplyvňovali generácie obetavých 
a pre Kristovu vieru zapálených kňazov

S veľkými osobnosťami sa stretávame aj 
na stránkach kalendára 2003. Nezvyčajným 
sociálnym cítením sa vyznačoval o. Peter 
Kopčay z Nižného Mirošova, ktorý bol pas
tierom veriacich v Báčke na Dolnej zemí.
O pohnutom osude moskovského metropolitu 
Isidora píše prof. Ján Komorovský. Jeho zápas 
proti svetskej mocí v nás aj po rokoch vzbu
dzuje obdiv.

Biskup Alexander Stojka v ťažkých ekono
mických podmienkach prvej ČSR organizoval 
pomoc najchudobnejším veriacim, snažil sa 
ich ochrániť pred exekúciami, čím sí získal 
označenie „dobrý pastier veriacich".

Pozoruhodnými lingvistickými a histo
rickými štúdiami vstúpil do podvedomia 
kultúrnej verejností kňaz Michal Lučkaj. Život 
o. Michala Majovského bol príkladom toho, že 
ani perzekúcia po povestnej barbarskej nocí 
nedokázala nič zmeniť na verenosti zásadám 
našej cirkví. Veľký príklad verností a lásky
o. Jána Murína poznáme aj z iných publikácií 
čí televíznych relácií. Dočítame sa tu aj o ži
votnom príbehu sestry Júlie Sidlárovej.

Veľkým zjavom v histórii Gréckokatolíckej 
cirkvi bol jezuita o. Michal Lacko, rodák 
z Krásnej nad Hornádom, prof. Grécko
katolíckej univerzity a Pápežského východ
ného inštitútu v Ríme. Má veľkú zásluhu na 
tom, že pred celým svetom zviditeľnil sloven
ských gréckokatolíkov.

Kalendár venuje pozornosť pozoruhod
nému politikovi európskych rozmerov Rober- 
tovi Schumanovi, ktorého voláme „otcom 
Európy". Schuman je autorom pôvodného 
plánu zjednotenia Európy. V súčasností pre
bieha proces jeho blahorečenia.

K veľmi dobrej úrovni hodnotenej publi
kácie prispeli aj uverejnené básne. Verše sú 
odmenou pre náročného čitateľa, milovníka 
umeleckého slova.

Upútajú í kvalitné fotografie, z toho desať 
snímok z chrámov a kultivované kresby i ob
rázky. Obohatením je prehľad pamätných dní, 
výročí a udalostí cirkevného a kultúrneho života.

Kalendár vrele odporúčame do pozornosti 
všetkých gréckokatolíkov, no nielen ich. Je 
hlbokým žriedlom odhodlania, ponaučení 
í návodov pri riešení hraničných situácií, 
s ktorými často zápasíme.

Pripomína studňu čistej vody, z ktorej 
dúšky nás napĺňajú božským pokojom 
a harmóniou v srdci. Sme presvedčení, že 
každý si nájde riadky, ktoré ho vzpružía, 
posilnia, prekonajú rezignáciu a nasmerujú 
myseľ k Bohu, aby nás zmieril s rozpormi 
pozemského sveta a povzniesol k ušľachtilým 
činom.

PhDr. Ernest Sirochman

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 
rPiKOKATOSÍMlibKm KAMHfíAP
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KNIHY FILMA
Jacques Philippe: HĽADAJ 
POKOJ A ZOTRVAJ V ŇOM
Vydavateľstvo Se
rafín, 1992 ,100  s., 
98,- Sk; (titul č  1)

Už samotná úvodná 
obálka, na ktorej je iko
na Ježiša Krista, nám hovorí o tom, kde 
môžeme nájsť skutočný, pravý pokoj. Áno iba 
ten nájde pokoj, kto spočinie na hrudi 
samotného Pána. Zmätok a nepokoj vládne 
dnešným svetom, a preto nám autor knihy 
ponúka recept, ako byť lepší v tejto pretech- 
nizovanej dobe. Je dôležité získať pokoj pre 
našu dušu, ale ešte potrebnejšie je s ním žiť 
a zotrvať v ňom. To všetko zachytávajú prvé 
dve kapitoly V tradícií Cirkvi sa témou pokoja 
často zaoberajú veľkí duchovní učitelia. Tretiu 
časť tvoria vybrané texty autorov rozličných 
období, napr. sv. Pátra Pia a sv. Terézie z Avily, 
ktoré sa danou témou zaoberali.

Táto kniha je vhodná, nielen pre tých, ktorí 
nemajú vo svojom vnútri pokoj, aleje vhodná 
aj pre tých, ktorí sa radí začítajú do nád
herných duchovných myšlienok autora.

Stanislav Bamburák

PÁTER PIO, BOŽÍ MUŽ
VHS, redakcia Va
tikánskeho rozhla
su, 50 mín., 475,- 
Sk; (titul č. 3)

Páter Pio bol Božím 
mužom. Sám o sebe po
vedal: „Mal som vtedy 5, možno 6 rokov, keď 
som pocítil túžbu, celkom sa odovzdať Bohu. 
Vtedy sa mi nad hlavným oltárom ukázalo 
Božské srdce Ježišovo a naznačilo mi, aby som 
pristúpil k oltáru. Ježiš položil ruku na moju 
hlavu, aby takto potvrdil, že sa mu páči moje 
rozhodnutie obetovať sa jemu a jeho láske.“ 
Keď mal 13 rokov, ukázal mu Boh všetky duše, 
ktoré raz prídu k nemu. Keď mal 15 rokov 
vstúpil do kapucínskeho kláštora.

Prostredníctvom tohto dokumentu nájdete 
aj takéto vyznania samotného pátra Pia. 
Priblíži vám život tohto svätca v rozličných 
etapách ľudského í duchovného rastu. Svoje 
svedectvá tu o ňom podávajú i tí, ktorí ho 
poznali osobne.

Páter Pio, Boží muž, brat, kňaz a spo
vedník, dokument, ktorý vás určite zaujme.

-ao-

Karol Hochmuth, Margaréta Kubeiková: A SVETLO 
SVIETI V TEMNOTÁCH
Dobrá kniha, Trnava, 2001, 96 s., 
95,- Sk; (titul č. 2)

Žeby ďalšia vianočná kniha s pestrými 
príbehmi pre mladých aj starých? Je to tak.
V knihe je ukrytých 24 jednoduchých a krát
kych príbehov, z ktorých každý poukazuje na 
nejaký aspekt kresťanského života dnešných 
ľudí. Námety sú zväčša moderné, súčasné. 
Príbehy pre malých i pre veľkých, vymyslené
i skutočné, príjemné i nevšedné... Pre tých upo
náhľaných je v obsahu napísané aj to, koľko 
času potrebujú na ich prečítanie. A tiež to, či 
je dobré čítať ich deťom, alebo radšej v tichu 
zimného večera vziať do rúk knihu osamote.

Skutočnosť, že Boh sa stal človekom, môže 
byť pre nás mimoriadne silnou výzvou, aby 
sme sa aj my stávali skutočnými, dobrými, 
citlivými ľuďmi. Ľudskosť voňajúca zo stránok 
tejto knihy nám môže pomôcť prežiť skutočné 
Vianoce.

-ao-

Stanley a Kapucíni: 
KOPA PRÁZDNYCH SLOV
CD, BB tech. Banská Bystrica, 2002, 
53 mín., 300,- Sk; (titul č  4)

Ani sme sa nenazdali a na trhu s CD no
sičmi sa objavil nový album, ktorý nesie názov 
Kopa prázdnych slov. Gospelovú scénu oboha
tila skupina Stanley & Kapucíni, ktorá má už 
na nej trvalé miesto. Album, ktorý obsahuje 
šestnásť pesničiek, je okorenený novými 
prvkami a hudobnými nástrojmi. Samozrej
me, tu nesmú chýbať hudobné štýly ako sú 
country, ťolk alebo rock. Piesne na albume 
majú jednoduché texty, ktoré nám opakova
ným počúvaním chcú niečo vniesť do vnútra 
duše. Čo to je, môžete okúsiť aj vy samí pri 
vypočutí si pekných skladieb na tomto novom 
CD-čku.

Stanislav Bamburák
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Heréza (gr. hairein volil vykonaj-učenie odporujúce 
zásadám viery cirkvi; kacírstvo.

H eretik  (gr. haireis volbo; presvedčenie; strana) - kto 
zastupuje odlišné ponímanie od oficiálneho cirkevného 
učenia; kacír, rozkolník.
Herm eneutika (gr.) -  učenie o porozumení; metóda 
výkladu a objasňovania textov; učenie o metóde 
správneho výkladu Svätého písma.
Hodinky -  sú oficiálne modlitby Cirkvi na jednotlivé 
časti dňa. Sú zložené zo žalmov, spevov a modlitieb.
V užšom zmysle slova k nim patrí prvá, tretia, šiesta 
a deviata hodinka. Základné myšlienky jednotlivých 
hodiniek v byzantskom obrade sú: Prvá hodinka -  
začiatok dňa pre kresťana, odsúdenie Ježiša Krista 
Pilátom. Tretia hodinka -  bičovanie Ježiša Krista, 
Zostúpenie Svätého Ducha. Šiesta hodinka -  
Ukrižovanie Ježiša Krista. Deviata hodinka -  Smrť 
Ježiša Krista. Týmto myšlienkam sú prispôsobené aj 
texty jednotlivých hodiniek.

H om ília  -  (znamená príhovor, reč) -  je organickou 
súčastou sv. liturgie. Homília je vysvetlenie konkrétnej 
časti Svätého písma alebo práve sláveného mystéria, 
alebo má na zreteli duchovné potreby poslucháčov.
V nedele a prikázané sviatky kňaz nemá bez vážneho 
dôvodu homíliu vynechať. Doporučuje sa aj vo všedné 
dni, zvlášťvo významných obdobiach liturgického roka, 
napr. vo Veľkom pôste.

Hosanna— pochádza z hebrejčiny a znamená bud'naša 
pomoc, alebo naša spása. Na prvom mieste je volaním
o pomoc. Vyvinulo sa však v oslavné zvolanie. Ježiša 
Krista pri jeho vstupe do Jeruzalema vítal íud týmto 
zvolaním. Je  súčastou spevu Svätý pred premenením 
vo svätej liturgii.

Hospic (lat.) -  ubytovacie zariadenie na opateru 
nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich.

Hram ota -  je liturgická spomienka na zosnulých, keď 
sa kňaz pri panychíde modlí aj menovite za zomrelých 
jednotlivých rodín farnosti. Počas liturgického roka je 
päť zádušných sobôt: 1. Sobota pred mäsopôstnou 
nedeľou, 2. Sobota pred druhou pôstnou nedeľou, 3. 
Sobota pred treťou pôstnou nedeľou, 4. Sobota pred 
štvrtou pôstnou nedeľou, 5. Sobota pred PätrJesiatnicou 
-Zoslaním Svätého Ducha. V uvedené dni všetky denné 
bohoslužby aj svätú liturgiu obetuje Cirkev za duše 
zosnulých v pravej viere, v nádeji na večný život a za 
ich blažený pokoj.

Hubka -  je vyhotovená zo špeciálnej morskej huby na 
utieranie diskosa. V liturgickej praxi prešovského bis
kupstva sa neužíva, inde áno.

Hymnus (z gréc. hymnos-  k Bohu prednášaná oslavná 
pieseň) -  hymnami na východe začali ospevovať 
vieroučné pravdy poetickou formou. Prvý krok k ich 
vzniku urobil Efrem Sýrsky. Iní známi autori sú sv. Ján 
z Damasku, sv. Roman Sladkopevec (Melodos), sv. 
Andrej Krétsky.

Spracovali: Mgr. i. Ondovčíková
o. ThDr. V. Boháč, PhD.



D oplňovačka
Do príslušných rámčekov podľa tvaru doplňte rozhádzané slová a vylúštite 

biblický citát.
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Poznáme bibliu?
Koho st adoptoval Jakubľ

(Gn 48, 5)
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Stránku pripravila: Lenka Frigová

B & D D O 0 Q O
Nájdite cestu, ktorá vedie k pokladu.

A B

-o  O m a ľo v c tč k a  ^
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Sväté Bohozjavenie") 
na vymaľovanie do vašej série sviatkov.



KTO JE TVOJ PATRÓN?

KRISTÍNA
meniny: 16. januára

Zastaralo Kristiána, meno gréckeho pôvodu christíanos, 
ženská podoba k mužskému menu Kristián, znamená 
„kresťanka".

Patrón: Sv. Kristína z Bolseny

Sv. Kristína z Bolseny bola mučeníckou. Narodila sa 
v 3. storočí v Bolsene (Taliansko) a zomrela okolo roku 
304. Pochádzala z pohanskej rodiny. Bola vychovávaná 
vychovávateľkou v kresťanskej viere. Keď sa dozvedel 
jej otec, že neobetovala bohom, dal ju zbiť a uväzniť 
do žalára a mučil ju. Zázrakom ostalo jej telo bez aké
hokoľvek poranenia. Otec, keďto videl, nechal ju zviazať 
a hodiť do jazera. Opäť sa dievča zachránilo, načo otec 
nariadil, aby mladú kresťanku popravili. Je  znázorňo
vaná ako mladé dievča, väčšinou so známkami muče
níctva (palma, koruna, nôž). Je patrónkou mlynárov 
a námorníkov.

Cirkev (západná aj východná) slávi jej liturgickú 
pamiatku 24. júla. Okrem toho Východná cirkev slávi 
18. mája tiež pamiatku sv. mučenice Kristíny z Irakie, 
zomrela okolo roku 250.

EMIL
meniny: 31. januára

Staršia forma E m ilián , meno latinského pôvodu (z lat. 
A em ulus), znamená „pracovitý, horlivý, súťažiaci" 
(A em ilius bolo meno slávneho rímskeho rodu).

Patrón: Sv. Emilián Kukulát

Emilián Kukulát bol pustovník, opát - benediktín. 
Narodil sa okolo roku 474 vo Verdeju (Španielsko). 
Veľmi uctievaný veriacimi pôsobil naposledy ako farár 
vo svojej vlasti. Za mladi bol pastierom, a neskôr žil 
ako pustovník v jaskyni ako opát skupiny mníchov 
v pohorí Cogolly. Po 40. rokoch pustovníckeho života 
bol vysvätený za kňaza a menovaný za duchovného 
v rodnom meste. Vyznačoval sa láskou k chudobe 
a velkou dobročinnosťou k chudobným. Nespravodlivo 
obvinený a pozbavený svojej funkcie vrátil sa k pus
tovníckemu životu. Okolo jeho osoby sa udiali už za 
jeho života zázraky. Väčšinou je zobrazovaný ako 
pastier, pretože pred svojím pustovníckym obdobím bol 
pastierom.

Západná cirkev rímskeho obradu slávi jehojiturgickú 
pamiatku 11. októbra. Okrem toho slávi západná 
cirkev 11. septembra liturgickú pamiatku sv. Emiliána, 
biskupa (zomrel v r. 510). Východná cirkev byzantského 
obradu slávi jeho pamiatku 8. januára a 8. augusta 
liturgickú pamiatku sv. Emiliána Vyznavača, kyzického 
biskupa, ktorý zomrel r. 836 vo vyhnanstve počas 
ikonoborectva. A tiež 18. júla pamiatku sv. Emiliána, 
mučeníka, ktorý bol umučený za Juliána Odpadlíka.

Spracovala Mgr. Anna Ondovčíková

Záchranca
(Arka Noego)

Kap. V. alebo VI.

E a E a
1) Keď je predo mnou hlboká voda, Boh aj tak na mňa nikdy nezabúda.
Kto tebe hľadí priamo do očí, ten sa nebojí do vody skočiť.

d F E a d F E a 
Aleluja, aleluja, alelu. Aleluja, alelu.
Aleluja, aleluja, alelu. Aleluja, alelu.

d C  E a d C E a  
Ale ale ale aleluja. Ale ale ale aleluja.
Ale ale ale aleluja. Ale ale ale aleluja.

2) Mladí aj starší môžu to skúsiť, po Tvojom boku po vode chodiť. 
Voda hlboká nič nám neškodí, Záchranca Ježiš, nás i tak ľúbi.

3) Kto Tebe hľadí priamo do očí, ten sa nebojí do vody skočiť. 
Voda hlboká nič nám neškodí, Záchranca Ježiš, nás i tak ľúbi.

SÚláŽ S PETROU
Dnešné otázky:
1. V ktorom roku sa začala práca s deťmi v laickom apoštoláte (eRko)? 
a) 1995; b) 2000; c) 1973

S 9
2. Kto vydal Gréckokatolícky kalendár 2003? ^  
a) Byzant Košice; b) Spolok sv. Vojtecha; c) Vydavateľstvo Petra Prešov
3. Dušan Pončák je: | Z £ |  
a) básnik; b) sochár; c) hudobník jp T T I Q Q
4. Ktoré výročie od založenia oslávil Zbor zo Svidníka t. r.? CS—  
a) tretie; b) štvrté; c) piate w®jm,

5. Grécke slovo "komboskinion" v našom preklade znamená: C B S  2 3  
a) obrátenie; b) čoíky; c) homília ¡ 5 5 1  ¡ 3 S S  
Odpovede s vystrihnutým kupónom zasielajte na adresu C O  
redakcie s označením: Súťaž do konca mája 2003. alebo
ich doručte do redakcie na adresu Hlavná 3, Prešov.
Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu!

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júlovom čísle 
časopisu.
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 3 
výhercov. (1. miesto - pobyt na Bystrej 2003, 2. a 3. 
miesto - tričko z Bystrej).

>o >(_> o  o
Q - CL

Kupón 1
fO>oM
§ E 
o» £5 

-ro (O G-* C "O
c-o -Q
C L  OP. <vSprávne odpovede (zakrúžkuj): ^

1. a b ©  2.(S)b c; 3. a í ŕ c ;  4. a (¡¡Jjc; 5. a ( | ) c  j š ’
>

Meno a priezvisko: c  H

Adresa:

CU CJ>o o  o
Q - CL

T3 O >0 >U 
QJ t í  ,— . .— i

PSC:

AH • ir^m iŕir/OflD^  - clr^\/o



O S E M S M E R O V K A
Legenda: ALBA, AMEN, ÁBEL, DENÁR, ELIÁŠ, EXODUS, FARNOSŤ, 

CHARITA, CHRÁM, INR1, IZÁK, JOEL, KAFARNAUM, KALICH, KORÁN, 
KOSTOL, KÚKOĽ, LAZÁR, LONO, MANNA, MODLA, MOJŽIŠ, NEBO, 
NEDEĽA, OMŠA, OPÁT, OVOS, PANNA, PAŠIE, PETENA, PEKLO, PILÁT, 
POKÁNIE, POKOJ, POKORA, POTOPA, RAJO, S1LOE, SlON, SPÁSA, 
SUTANA, ŠALAMÚN, ŠAUL, ŠEKEL, ZÁKON, Ž1AL

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtnutých písmen.

Autor: Marek Pataky, Bradejov

MYŠLIENKY NA ZAMYSLENIE

Je nevyhnutné, aby naše srdce spočívalo vo viere a láske k ukrižovanému Ježišovi. 
Potom bude naša duša plná radosti.

sv. Katarína Sienská

Kristus zahájil novú radosť... Radosti ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že 
neskončí ani smrťou, že bude večná.

Raniero Cantalamessa

Môžem sa radovať, Bože môj, lebo viem, že ty, moje jediné dobra a všetka nádej, si 
tak blízko mňa, že prebývaš vo mne... Bože môj, s tebou sa teším a radujem...

sv. Ján z Kríža

Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z Humenného.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „...slávia všetci kresťania." 
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v dálšom čísle.

Zasmejme sa
Hosť vraví čašníkovi:
- Pán hlavný, prosím vás, nedalo by sa dopiecť to kurča?
- Zdá sa vám málo upečené?
- Čo ja viem, len mi z taniera vyzobáva zemiaky.

Stretnú sa dvaja.
- Nevideli sme sa už niekde?
- Neviem, hádam na Malte.
- Ja  som na Malte ešte nebol.
- Veď ani ja.
- Tak to museli byť iní dvaja.

Pokémon vznikol na Záhorí...
Manželka je nahnevaná na syna a pýta sa manžela:
- Po kém on je?

- Prečo si dal výpoveď z tej továrne na výrobu výbušnín?
- Ále, bolí to strašní skupáni! Po poslednom výbuchu 

mí strhli z výplaty čas, ktorý som strávil vo vzduchu...

Príde chlapík do ovocía-zeleníny a pýta sa predavača:
- Prosím vás, čo je toto oranžové?
- To sú pomaranče, pane.
- Tak sí prosím 10 kg, ale odvážte mi každý pomaranč 

zvlášť.
Predavač nechápe, ale urobil to. A chlapík sa pýta opäť:
- Prosím vás a čo je toto žlté?
- To sú citróny, pane.
- Tak mi dajte 15 kg, ale každý citrón mi odvážte zvlášť. 
Predavač si myslí: Tak to už vôbec nechápem, ale

zákazník náš pán, takže urobil ako mu povedal.
Chlapík sa pýta opäť:
- Prosím vás a čo je tamto v rohu, to čierne?
A predavač už úplne nahnevaný hovorí:
- Prosím vás, na toto sa vykašlite, to je mak!

Pom ôcky: 
Tron, Nta, 
T T O , Revo

Nórska
hora

2. č a sť taj
ničky

K ó d
Islandu Oslabil Vták,

o d b o rn e

S a u d s k o -
arabské

mesto

1. č a s ť  taj
n ičky Elízia

Traja
speváci

D o m ácke
že n sk é

m eno

Zvyšok

Žart

R o h  vrati- 
p lachty

Predložka

Meravo

Š arkan

Titul

S pojka

Drela

Škrek

Pádová
otázka

K ó d
To b a g a

Č ís lo vk a

Kilokaiória,
skratka

T e lo cv ič n ý
úk on

Okraj

Citoslovce

O m noh o

Produkt 
na predaj

O bcho dná
akadémia,

skratka

S nova lo

Založil

M u žsk ý
sp e v n ý
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Zvada Ú rad , p o  
n e m e ck y
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linka Talianské
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Slovník, 
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S pojka

Da rova l

Podaktorý

Kontrolo 
valo

Zachvátil Rem eselník
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SLOVENSKÝ ROZHLAS

Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacicb
i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05- 
22:00 Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán

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 TELEVÍZ IA

Novoročná sv. omša; 1.1. o 11:00 na STV2; Novoročná sv.omša z Konkatedrály 
sv.Martina v Bratislave naživo.
Pri príležitosti cirkevného sviatku Panny Márie Bohorodičky, štátneho sviatku vzniku 
Slovenskej republiky a občianskeho Nového roka sa pri novoročnej sv. omši 
v konkatedrálnom chráme bratislavsko-trnavskej arcidiecézy zídu veriaci, duchovní, 
členovia vlády a Národnej rady SR, aby spoločne privítali prvý deň občianskeho Nového 
roka v Božej prítomnosti. Hlavným celebrantom slávnosti je J.E. Mons. Ján Sokol, 
arcibiskup - metropolita.
Slovenská cirkevná provincia; 1.1. o 12:30 na STV2; Dokumentárny film o vzniku 
Slovenskej cirkevnej provincie.
30,decembra 1977 bola vyhlásená Slovenská cirkevná provincia. Snahy o jej vznik sa 
prejavili už v 19. storočí, ale konkrétne kroky k samotnému ustanoveniu provincie 
vedú do 20. storočia.
V rozprávaniach historikov Milana Ďuricu,Petra Mulíka a Róberta Letza je v kontexte 
doby a na základe historických dokumentov vykreslený postupný vývoj týchto snáh 
a zásluhy cirkevných, laických osobností i pápežov Benedikta XV, Jána XXIII, Pia XII. 
či Pavla VI. 0 tom, ako prebiehali rokovania Svätej stolice a vlády ČSSR, porozpráva 
svedok udalostí Bohumil Chňoupek, minister zahraničných vecí ČSSR, ktorý rokoval aj 
s terajším Sv.otcom Jánom Pavlom II. Význam cirkevnej provincie pre Slovensko zhodnotí 
banskobystrický biskup Rudolf Baláž.
Duchovné slovo; 1.1. o 18:45 na STV2; Mons. Jozef Henryk Nowacki, apoštolský 
nuncius v SR
Eduard Nécsey; 2.1. o 10:00 na STV2; Dokumentárny film o nitrianskom katolíckom 
biskupovi.
Hviezda slovenského neba; 3.1. o 10:00 na STV2; Dokumentárny film o kardinálovi 
Jurajovi Szelepczényim.
Pápežský prelát; 4.1. o 10:00 na STV2; Dokumentárny film o životnej ceste katolíckeho 
kňaza Viktora Trstenského.
Jozef Kútnik-Šm álov; 5.1. o 10:00 na STV2; Dokumentárny film o literárnom vedcovi, 
historikovi, prekladateľovi a katolíckom kňazovi.
Jozef Kútnik-Šmálov bol literárny vedec, historik, prekladateľ, kultúrny pracovník 
a katolícky kňaz. V 60. rokoch 20.storočia bol jedným zo zakladateľov Diela koncilovej 
obnovy. V období budovania socializmu prešiel pracovnými tábormi, väzením 
a perzekúciami. Za svoje nekompromisné postoje stal sa až do smrti „persona non 
grata". Založil najvýznamnejšie katolícke vydavateľstvá a edície Svet, Obroda a Verbum.
V tomto roku si pripomíname dve jubileá Jozefa Kútnika-Šmálova - 90.výročie 
narodenia a 20. výročie smrti.

RÁDIO LUMEN

Lučenec -106,3  
Liptovský Mikuláš - 89,7 
Prievidza - 98,1 
Námestovo -105,8  
Sitno - 93,3 
Trenčín - 97,8

PONDELOK-PIATOK
00 .00— reprízy relácii 0 5 .0 0 -  Ranné spojenie 09 .00—TIP-T0P 0 9 .3 0 -  Športecho
10.00 — TIP-T0P12.00 -  Hudobný aperitív 13.00 -  TIP-T0P (regionálne témy)
14.00 -Čo vy na to? 14 .30—T1P-T0P16.00 -  Po - Staré ale dobré Ut - Folkparáda 
S f - Oldieparáda Š t - 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 Š t - 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 1 6 .0 0 -  Piesne na želanie 1 7 .3 0 -  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
0 0 .0 0 - Po d  vankúš 0 0 .1 5 -Pohoda s klasikou 01.00 -  Pod vankúš 0 1 .1 5 -
V modrom tieni 05.00 -  Ranné spojenie 08.00 -  Detský Tip-top 10.00 -  Svetlo 
nádeje 11.00— Fujarôčka moja 12 .0 0 -  Hudobný aperitív 13.00 -Literárna kaviareň
15.00 -  Dvere dokorán 16.00 -  Piesne na želanie 17.30 -  Infolumen 18.00 -  
Svätá omša 19.00 -  Svetielko 20.00 -  Kresťanské noviny 20.30 -  Vešpery 2 1 .0 0 -  
Rádio Vatikán 21.15 -  Náš hosť váš hosť22.30— Zamyslenie 22.45 -Mince na dne 
fontán 23.30 -  Pod vankúš 24.00 -  Správy

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)

Košice-9 4 ,4  
prešov - 92,9 
Michalovce -103 ,3

e-fnaife m arka  tlngc 'íium sn.sk Tatry-102 ,9
Žilina - 89,8 
Banská Bystrica -102 ,9

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - JANUÁR

•  Aby kresťanské spoločenstvá čoraz plnšie prijímali Pánovo pozvanie stať sa soľou 
zeme a svetlom sveta (porov. Mt5, 13-14).

•  Aby kresťanské spoločenstvá v Číne, poslušné voči Božiemu slovu, upevňovali svoje 
vzájomné vzťahy a účinnejšie spolupracovali na šírení evanjelia.

•  Aby sme si pri modlenísa tajomstiev Radostného ruženca uvedomovali, že kresťanstvo 
je náboženstvo radosti.

NABUDÚCE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

Za koho ma pokladáte vy? (A. Cholewinski)
Žalmy - modlitba Cirkvi (Ján Pavol II.) 

Zamyslenie nad ikonou Kristovho ukrižovania. (J. Gradoš) 
Pohľad Božieho slova a Cirkvi na manželstvo. (L. Petrík)

II. Ježiš Kristus -  zakladateľ Cirkvi (P. Šturák)
Prečítajte si to o mesiac!
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P O N U K A

Slávnostná sv. liturg ia so sviečkovým sprievodom  
v Prešove pri príležitosti prvého výročia Blahorečenia 
prešovského bískupa-mučeníka Pavla Petra Gojdíča

Ponuka nosičov a záznamu zvuku a obrazu.
DVD; 2-hod. záznam na DVD (možnosť prehrávania na 

akomkoľvek DVD prehrávači); 650,- Sk 
VHS; 2-hod. záznam; 270,- Sk

XI. Ročník festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu v Prešove

Ponuka nosičov a záznamu zvuku a obrazu z XI. ročníka 
festivalu duchovných piesní byzantského obradu.

Audio Kazeta; Výber z piesní účinkujúcich zborov. (2 skladby 
každého zboru); 80,- Sk 

Audio CD; Výber z piesní účinkujúcich zborov; (2 skladby 
každého zboru); 150,- Sk 

Video CD; Kolekcia 4 CD nosičov; 2-hod. záznam obrazu 
a zvuku; 600,- Sk

DVD; 2-hod. záznam na DVD; (možnosť prehrávania na 
akomkoľvek DVD prehrávači); 650,- Sk 

VHS; 4-hod. záznam; 350,- Sk

Objednávky posielajte prosím na adresu:
Mgr. Rastislav ZIMA 

offíce: Gréckokatolícke biskupstvo 
Hlavná 1 

080 01 PREŠOV 
tel: 051/7733826, 7722814 

fax: 051/7722723 
e-mail: hubu@greckokat.sk

privát: Bajkalská 12 
080 01 PREŠOV 
tel: 051/7719244 

mobil: 0905 899 591 
e-mail: rasto.zima@greckokat.sk

Záväzné objednávky doručíme:
1. Poštou na adresu objednávateľa. K cene sa pripočíta aj 

poštovné.
2. Osobne, ak sa dostavíte na Gréckokatolícke biskupstvo, 

Hlavné 1, Prešov.
3. Sprostredkovane vami určenou osobou na Grécko

katolíckom biskupstve, Hlavná 1, Prešov.

V Ý R O B A  D R E V E N É H O  N Á B Y T K U  
(kostolné lavice, eurookná, rámy, 
ikonostasy,
drevené svietniky, ^ S ' f ľ U ,  
sviečky ,
a iné podľa Vašich 
predstáv). gíwm p
Bližšie informácie 
v predajni PETRA,
Hlavná 3, Prešov

ZOZNÁMENIE

25 ročný, 170 cm vysoký, nábožensky založený chlapec by sa 
rád zoznámil s dievčaťom vo veku od 18 do 24 rokov. Zn.: Láska 
k Bohu. Kontakt: 0904 966 566 + SMS

VASE OTÁZKY

NASE ODPOVEDE

Prečo sú v našom 
gréckokatolíckom liturgickom  

kalendári uvedené na niektoré 
dni spomienky na odlišných 

svätých ako v rímskokatolíckom liturgickom kalendári?
Vincent Ivanko-Macej, Sabinov

V tejto súvislosti treba vediet' že Kristova Cirkev doposiaľ uznala za svätých približne 
dvestotisíc mužov a žien. Pochopiteľne, ide o taký vysoký počet, že počas jedného roka, ba 
ani počas viacerých rokov, by nebolo možné uskutočniť liturgickú spomienku na každého 
z nich.
Z uvedeného dôvodu musel každý spomedzi desiatich obradov katolíckej Cirkvi (nielen 
latinský, čiže rímskokatolícky a byzantský, čiže gréckokatolícky, ale tiež koptský, etiópsky, 
sýrsky, malankarský, maronitský, arménsky, chaldejský a malabarský) zaradiť do svojho 
liturgického kalendára iba niektorých svätcov. Je teda pochopiteľné, že v priebehu dejín si 
každý obrad vybral tých, ktorí mali väčší vplyv na lebo vlastné formovanie alebo pre jeho 
konkrétny duchovný život. Kedže jednotlivé obrady majú v mnohom odlišné dejiny, velká 
časť svätcov uvedených v našom gréckokatolíckom liturgickom kalendári sa neuvádza 
v liturgickom kalendári, napríklad rímskokatolíckej alebo koptskej katolíckej cirkvi a naopak.
To rozhodne neznamená, že svätci uvedení výlučne v našom gréckokatolíckom liturgickom 
kalendári nie sú považovaní za svätých zo strany napríklad rímskokatolíckej cirkvi, alebo 
že svätci uvedení jedine v rímskokatolíckom liturgickom kalendári nie sú chápaní ako svätí 
zo strany napríklad gréckokatolíckej cirkvi. Práve naopak, všetci patria celej katolíckej 
Cirkvi a sú považovaní za svätých celou katolíckou Cirkvou. Odlišnosť osôb uvedených 
v liturgickom kalendári je teda len výsledkom odlišného dejinného vývoja.

o. Mgr. Marcel Gajdoš 

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

Prešovská univerzita v Prešove 
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta 

ul. biskupa Pavla Gojdiča 2, 080 01 Prešov

Oznámenie o rigoróznych skúškach na GBF PU v Prešove

Dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove oznamuje záujemcom o vykonanie rigoróznej 
skúšky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov v špecializácii etická výchova, že prihlášku na 
vykonanie rigoróznej skúšky môžu na predpísanom tlačive osobne 
podať na oddelení prodekana pre vzdelávanie GBF PU, ul. biskupa 
Pavla Gojdiča 2.

Podmienkou prijatia uchádzačov na vykonanie rigoróznej 
skúšky je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Mgr.) 
v študijnom odbore a minimálne jeden rok pedagogickej praxe.

Po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce sa 
úspešným absolventom priznáva titul doktor pedagogiky 
(PaedDr).

K prihláške je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu 
o vysokoškolskom vzdelaní, životopis, zoznam publikačnej 
činnosti, potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe a u vydatých žien 
sobášny list.

Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením 
konania rigoróznej skúšky 6000,- Sk zaplatia uchádzači do jedného 
mesiaca od oznámenia dekana o prijatí prihlášky na rigoróznu 
skúšku.

Ďakujem Vám za prácu, ktorú 
robíte. Ja som stálou čitatelkou Vášho 
časopisu. Prajem Vám veľa úspechu, 
zdravia a Božieho požehnania.

T. Kuncová
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Uvedené tituly si môžte zakúpiť v našej 
predajni na Hlavnej č. 3 v Prešove, 
alebo objednať písomne na adrese:

Slovo 
Hlavná 3 

P. O. Box 204 
080 01 Prešov, 

alebo telefonicky na t. č . : 051/7733323,
7597621,7597622 <

Uvedená akcia platí do 31. januára 2003.


