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Nový biskup 
v Českej 
republike
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Mládežnícka 
sobota 
v Klokočové



Celý jún je  zasvätený úcte Ježiša Krista, milujúceho ľudí -  
Božskému Srdcu.
Nedeľa 1 .6 . -  Siedma nedeľa po Päťdesiatnici -  svätých Otcov 

prvého ekumenického snemu
-  Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci;

Radový hlas je šiesty, radové evanjelium na utlerni je desiate. 
Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod: „Podie... čo sl 
slávne vstúpil na nebesia...“ . Tropár: z hlasu, Nanebovstúpenia 
a o Otcoch. Sláva: kondák o Otcoch, I teraz: kondák Nanebo
vstúpenia. Prokimen, aleluja aprlčasten o Otcoch. Sk 20, 16- 
18a.28-36, zač. 44; Jn 1 7 ,1 -1 3 , zač. 56. Namiesto „Dôstojné 
je “ sa spieva „Zvelebuj“ a IX. Irmos Nanebovstúpenia. Namiesto 
„V ideli sme...“ , „Nech sa naplnia...“ a „Nech je požehnané...“ sa 
spieva prokimen: „Bože, vznes sa...".

Pondelok 2. 6. -  Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštan- 
tinopolský patrtiarcha; Do 6.6. je Poprazdenstvo Pánovho na
nebovstúpenia: Antifóny predobrazujúce, Vchod: „Podie... čo sl 
slávne vstúpil na nebesia...“ , Tropár, Sláva i teraz: kondák, 
prokimen, aleluja, pričasten, Zvelebuj a IX. Irmos zo sviatku. Na 
patričných miestach „Bože vznes sa...“ Sk 21, 8-14, zač. 45; Jn 
1 4 ,2 7 b -3 1 ;15 ,1-7, zač. 49.

Utorok 3. 6. -  Svätý mučeník Lucilián a spoločníci; Sk 21,
26-32, zač. 32; Jn 16, 2 -1 3a, zač. 53.

Streda 4. 6. -  Náš otec svätý Métrofanés, konštantinopolský 
patriarcha; Sk 2 3 ,1 -1 1 , zač. 47; Jn 16 ,1 5 -2 3 , zač. 54.

Štvrtok 5. 6. -  Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup
-  Svätý mučeník Kozma, armenský presbyter;

Sk 25 ,1 3 -1 9 , zač. 48; Jn 16, 23-33a, zač. 55.

Piatok 6. 6. -  Zakončenie sviatku Pánovho 
nanebovstúpenia
-  Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca
-  Prepodobný Hilarión Nový;

Sk 27, 1-44, zač. 50; Jn 17, 18-26, zač. 57. Ostatné menlivé 
časti ako v poprazdenstve.

Sobota 7. 6. -  Piata zádušná sobota
-  Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský;

Rúcho tmavé. Antifóny každodenné alebo predobrazujúce, Vchod: 
„Podie... za večný pokoj...“ . Tropár: „H ĺbkou svojej múdrosti...“ , 
Sláva: kondák „M edzi svätými, K riste ...“ , I teraz: „Ty si naša 
hradba..“ . Prokimen, aleluja a pričasten zo služby za zosnulých. 
Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Najčistejšia Bohorodička“ -  
„Spasí upovajúščych“ . Panychída. Sk 2 8 ,1 -3 1 , zač. 51; Jn 21,
15-25, zač. 67. Zosnulým: 1 Sol 4 ,1 3 -1 7 , zač. 270; Jn 5 ,24 -30 , 
zač. 16.

Nedeľa 8. 6. -  Svätá Päfdesiatnica -  Zoslanie (zostúpenie) 
Svätého Ducha
-  Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka 
Teodora Tiróna

Liturgická farba je zelená. Pred svätou liturgiou na kolenách spieva 
jedenkrát kňaz a dvakrát veriaci „Kráľu nebeský...“ -  „Carjú 
nebesnyj...“ . Všetky menlivé časti sú z nedele Päfdesiatnice. Sk 
2 ,1 -1 1 , zač. 3; Jn 7, 37-52; 8 ,1 2 , zač. 27.

Pondelok 9. 6. -  Pondelok Svätého Ducha
-  Sviatok Najsvätejšej Trojice
-  Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup;

Rúcho zelené. Antifóny predobrazujúce. Vchod z Päfdesiatnice. 
Tropár Päťdesiatnice a zo sviatku Najsvätejšej Trojice. Sláva: 
kondák o Trojici, l teraz: kondák Päťdesiatnice. „Svätý Bože“ . 
P rokim en, a le lu ja  a pričasten  z ponde lka  Svätého Ducha 
a N ajsväte jše j T rojice. Nam iesto „D ô sto jné  je “ sa sp ieva 
„Zvelebuj“ a IX. irmos z pondelka Svätého Ducha. Sprievod okolo 
chrámu. Myrovanie. Ef 5, 8b-19, zač. 229; M t 1 8 ,1 0 -2 0 , zač. 
75. Trojici: 2 Kor 13, 11-13, zač. 197b; M t 28, 18-20, zač. 
116b.
Poznámka: V poprazdenstve do zakončenia sviatku Päfdesiat
nice (14: júna včítane) je  lit. rúcho zelené. Antifóny sú pred
obrazujúce. Po vchode: „Poďte pokloňme sa...“ s refrénom 
sviatku. „Svätý Bože“. Ostatné menlivé časti sú z nedele 
Päfdesiatnice.

Utorok 10. 6. -  Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup;
Rlm 1 ,1 -7 .13 -17 , zač. 79; Mt 4, 25; 5 ,1 -1 3 , zač. 10.

Streda 1 1 . 6 . -  Svätí apoštoli Bartolom ej a Barnabáš; An
tifóny predobrazujúce. Vchod: „Poďte pokloňm e sa ...“ s ref
rénom sviatku. Tropár z Päťdesiatnice a o apoštoloch, Kondák 
apoštola Bartolomeja, Sláva: kondák Barnabáša, I teraz: kondák 
Päfdesiatnice. „Svätý Bože". Prokimen, a le lu ja  a p rlča s te n  
Päťdesiatnice a potom  o apoštoloch. „Z ve lebu j“ a IX. irm os
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sviatku Päfdesiatnice. Rlm 1, 18-27, zač. 80; M t 5, 20-26, 
zač. 12. Apoštolom : Sk 11. 19-30, zač. 28; Lk 10, 16-21, 
zač. 51.

Štvrtok 12. 6. -  Náš prepodobný otec Onufrios Veľký
-  Náš prepodobný otec Peter Atoský;

Rlm 1, 28-32; 2 ,1 -9 , zač. 81; M t 5, 27-32, zač. 13.

Piatok 13. 6. -  Svätá mučenica Akvllénia
-  Svätý Trifilios, biskup cyperskej Leukosie;

Voľnica. Rim 2 ,1 4 -2 9 , zač. 82; Mk 5 ,3 3 -4 1 , zač. 14.

Sobota 14. 6 . -Z ako n č en ie  sviatku Päfdesiatnice
-  Svätý prorok Elizeus
-  Náš otec svätý Metod, konštantinopolský 
patriarcha

Rim 1, 7b-12, zač. 79b; M t 5, 42-48, zač. 15. Ostatné menlivé 
časti ako v poprazdenstve.

Nedeľa 15. 6. -  Prvá nedeľa po Päťdesiatnici
-  Nedeľa Všetkých svätých
-  Svätý prorok Amos
-  Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter;

Rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, radové evanjelium na utierni 
je prvé. Antifóny predobrazujúce. Tropár z hlasu a o Všetkých 
svätých. Sláva: kondák o Všetkých svätých, I teraz: podľa 
predpisu.
(Ak je  chrám zasvätený sviatku Pána alebo Bohorodičky, spieva 
sa kondák sviatku chrámu. Ak je chrám svätého, Bohorodičník 
je  kondák sviatku Bohorodičky podlá hlasu posledného kon- 
dáku; alebo „Nezahanbitefná Zástankyňa...“ -  „Zastúpnice 
christijánov... “).
Hebr 11, 33-40; 1 2 ,1-2a, zač. 330; M t 10, 32-33. 37-38; 19,
27-30, zač. 38.

Pondelok 16 .6 . -  Začiatok pôstu pred sviatkom s v. apoštolov 
Petra a Pavla (petrovka). Tento pôst trvá do sviatku 
sv. Petra a Pavla 29 . 6.
-  Náš otec svätý Tychon Divotvorca, amatunský 
biskup;

Rúcho svetlé. Antifóny každodenné. M enlivé časti z pondelka. 
Rim 2, 28 -29 ; 3, 1 -18 , zač. 83; M t 6, 31 -34 ; 7, 9 -11 , zač. 
19.

Utorok 17. 6. -  Svätý mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
-  Náš prepodobný otec Hypatlos, igumen 
Rufinovho kláštora;

Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Rim 4 ,4 -1 2 , zač. 86; M t 7, 
15-21, zač. 22.

Streda 1 8 . 6 . -  Svätý mučeník Leontios; Rúcho pôstnej farby. 
Menlivé časti zo stredy. Rlm 4, 13-25, zač. 87; M t 7, 21-23, 
zač. 23.

Štvrtok 19. 6. -  Slávnostná poklona prečistým Tajomstvám

Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista
-  Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat;

Rúcho svetlé. Antifóny a vchod zo sviatku. Tropár zo sviatku 
a o Júdovi. Sláva: kondák o Júdovi, I teraz: kondák zo sviatku. 
Prokimen, aleluja a pričasten najprv zo sviatku a potom o Júdovi. 
N am iesto „D ôsto jné  je “ sa spieva „Z ve lebu j“ a IX. irmos. 
Slávnostný eucharistický sprievod, dnes alebo v nasledujúcu 
nedeľu.
Poznámka: V poprazdenstve do zakončenia sviatku 26. 6. 
(včítane) sú antifóny predobrazujúce, vchod: „Podte pokloňme 
sa... ty dávaš za pokrm svoje telo...“ Tropár, Sláva i  teraz: 
kondák, prokimen, aleluja, pričasten, „Zvelebuj“ a IX. irmos 
sú zo sviatku.
1 Kor 11 ,23-32, zač. 149; Jn 6 ,48 -54 , zač. 23. Júdovi: Júd 1 ,1 - 
10, zač. 77; Jn 14, 21-24, zač. 48b.

Piatok 2 0 .6. -  Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup; Rlm
5,10-21; 6,1 -2, zač. 89 a 90 (zo štvrtku a piatku); Mt 8,23-27, zač.
27 (zo štvrtku) a Mt 9,14-17, zač. 31 (z piatku).

Sobota 21. 6. -  Svätý m učeník Ju lián Tarzský; Rim 3,19-26, 
zač. 84; Mt 7 ,1 -8 , zač. 20a.

Nedeľa 22. 6. -  Druhá nedeľa po Päťdesiatnici
-  Svätý hierom učeník Eusebios, samosatský 
b iskup;

Rúcho svetlé. Radový hlas je prvý. Radové evanjelium na utierni 
je  druhé. Antifóny predobrazujúce. Vchod: „Podie pokloňme sa... 
ty dávaš za pokrm svoje te lo...“  Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva: 
kondák z hlasu, I teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja  j  
a pričasten najprv z hlasu a potom zo sviatku. Rím 2 , 10-16, zač.
81b; Mt 4 ,18 -23 , zač. 9.

Pondelok 23. 6. -  Svätá m učenica Agripína; Rim 7 ,1 -2 5 ; 8,
1 -2, zač. 94 a 95; Mt 9, 36-38; 10 ,1 -15 , zač. 34 a 35.

U torok 24. 6. -  N arodenie úc tyhodného a s lávneho Pá
novho proroka, p redchodcu a k rs tite ľa  Jána. Patrón prešov
skej ka te d rá ly  a p rešovského  b isku p s tva ; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce. Vchod: „Poďte pokloňm e sa... ty 
dávaš za pokrm  svoje te lo ...“ Tropár zo sviatku a o Jánovi, 
Sláva: kondák o Jánovi, I teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, 
ale lu ja  a pričasten najprv zo sviatku a potom o Jánovi. Na
m iesto „D ôsto jne je “ sa spieva „Z velebu j“ a IX. irmos sviatku, 
potom „Z ve lebu j“ a IX. irm os o Jánovi. Rim 13 ,11  b-14; 14,
1-4, zač. 112; Lk 1 ,1 -2 5 . 57 -68 .76 .80 , zač. 1.

Streda 25. 6. -  Svätá prepodobná m učenica Febrónia; Rim 8,
2-13, zač. 96; M t 10 ,1 6 -2 2 , zač. 36.

Š tvrtok 2 6 .6 . -  Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna; V tento 
deň sa zakončuje Sviatok tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. 
Menlivé časti ako v poprazdenstve. Rim 8, 22-27, zač. 98; Mt 
10, 23-42; 1 1 ,1 , zač. 37 a 38.

Piatok 27. 6. -  Sviatok nášho na js ladšieho Pána, Boha Spa
siteľa Ježiša Krista, m ilu júceho ľudí — Čelovlkoľubca
-  Náš prepodobný otec Samson Pohostinný;

Rúcho svetlé. Všetky menlivé časti zo sviatku. Hebr 2 ,11 -18 , 
zač. 306; Jn 3 ,1 3 -1 7 , zač. 9.

Sobota 28. 6. -  Presvätá Bohorodička Spolutrpite ľka
-  Prenesenie pozostatkov svätých nezlštníkov Kýra 
a Jána;

Rúcho pôstnej farby. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti 
o Spolutrpiteľke. Fil 2, 5 -11, zač. 240; Jn 19, 25-27, zač. 61.

Nedeľa 29. 6. -  Tretia nedeľa po Päťdesiatnici
-  Svätí, slávni a všechválni na jvyšší apoštoli Peter 
a Pavol;

Rúcho svetlé. Radový hlas je druhý. Radové evanjelium na utierni 
je tretie. Antifóny predobrazujúce. Tropár z hlasu a o apoštoloch, 
kondákz hlasu, Sláva: kondák o apoštoloch, I teraz podľa predpisu. 
P rok im en , a le lu ja  a p r iča s te n  na jp rv  z nedele a potom 
o apoštoloch. Namiesto „Dôstojne je “ sa spieva „Zvelebuj" a IX. 
irmos zo sviatku apoštolov. Rim 5 ,1 -1 0 , zač. 88; Mt 6, 22-33, 
zač. 18. Apoštolom: 2 Kor 11, 21-33; 12 ,1 -9 , zač. 193; Mt 16, 
13-19, zač. 67.

Pondelok 30. 6. -  Zbor svätých, slávnych a všechválnych 
dvanástich apošto lov; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. 
Menlivé časti zo Zboru apoštolov. Rim 9, 6-33, zač. 101 a 102;
Mt 11, 2-15, zač. 40. Apoštolom: Kor 4, 9-16, zač. 131; Mk 3, 
13-19, zač. 12.

o. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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S t r e t n u t i e  v  B y s t r e j

o. Mgr. Štefan Keruľ- Kmec
farár farnosti Sečovce 

predseda Sekcie pre mládež 
Košického apoštolského exarchátu

Na stenu autobusovej čakárne niekto 
nalepil nálepku s textom: „JEŽIŠ JE  OD
POVEĎ." Niekto iný na nálepku pripísal: 
„A čo je otázka?"

Ak by sme chceli tomuto anonymnému 
zvedavcovi dať odpoveď, zistili by sme, že 
sa to nedá jednoduchou vetou. Ľudia dávajú 
mnohé otázky, ktorých „odpoveďou je 
Ježiš". Človek, ktorýsi zničil život hriechom, 
sa pýta, či je nejaké odpustenie. Muž, ktorý 
umiera na rakovinu, sa pýta, či jestvuje život 
po smrti. Dospievajúci sa pýta, či jestvuje 
nejaký zmysel života. Ten, ktorý podľahol 
pokušeniu, by sa rád dozvedel, či jestvuje 
druhá šanca.

Toto všetko sú veľmi dôležité a vážne 
otázky. A na všetky jestvuje odpoveď. A tou 
odpoveďou je Ježiš Kristus. Keď čítame 
evanjelium z tohto pohľadu, nachádzame 
v ňom všetky možné otázky, ktoré trápia 
ľudské srdce. Ježiš Kristus sa stretol s mno
hými ľuďmi svojej doby, ktorí mali skutočne 
vážne problémy a ťažkostí - počnúc mate
riálnymi, cez choroby, stretnutie so smrťou 
až po vážnu otázku bohatého mladíka, ktorá 
sa týkala večného života. Stretnutie s Je 
žišom Kristom dalo týmto ľuďom odpoveď 
na mnohokrát nevyrieknuté otázky, ktoré si 
kládli pri vnímaní svojej ťažkosti.

Ježiš je odpoveďou na všetky vážne 
otázky ľudí. Pre tých, ktorí sa ešte s Ježišom 
nestretli, to môže znieť ako nadnesená 
náboženská fráza. Kto však zažil stretnutie 
s Ježišom Kristom, ten sa postaví za toto 
tvrdenie.

Milí chlapci a dievčatá!
Práve o tejto skúseností hovoria mladí 

ľudia, chlapci a dievčatá, ktorí sa zúčastnili 
stretnutia mládeže na BYSTREJ. Hovoria 
o vynikajúcej atmosfére, o vynikajúcich 
kamarátoch, o výborných animátoroch, 
ktorí sa im venovali. Hovoria, že ucítili Božiu 
blízkosť a jeho lásku. Tieto slová však 
rozhodne nie sú vybrané zo slovníka 
náboženských fráz. Za týmito jednoduchými 
slovami sa skrýva zážitok stretnutia s Ježi
šom Kristom, ktorý pôsobí rôznymi spôsob
mi: od odkrytia nových duchovných ho
rizontov, cez povzbudenie a nový zápal pre 
život s Bohom až po skutočné obrátenie. Títo 
mladí ľudia sa po tejto skúsenosti pridávajú 
k Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. a potvr
dzujú jeho slová, „že kresťanstvo nie je  len 
názor a nespočíva v prázdnych slovách. 
Krestanstvo to je  Kristus! Je  to osoba, a to 
živá osobal Stretnúť Krista, m ilovať ho 
a usilovať sa, aby bol m ilovaný, to je  
kresťanské povolanie" (Posolstvo Svätého 
Otca Jána Pavla II. k XV1I1. svetovému dňu 
mládeže, 4.).

Stretnutia gréckokatolíckej mládeže 
v Bystrej svojou atmosférou a náplňou vedú 
mladých ľudí k osobnému stretnutiu s Ježi
šom Kristom. Mohli by sme uviesť stovky 
svedectiev, ktoré to potvrdzujú. Vyberieme 
z nich však iba jedno. Je zaujímavé tým, že 
ho povedal svedok zmien v živote jedného 
mladíka, ktoré nasledovali po jeho účastí 
na stretnutí mládeže v Bystrej. Tomuto 
mladíkovi sa na prvý pohľad nedalo nič 
vyčítať. Žíl svoju vieru, ako mnoho iných 
v jeho veku. Na prázdniny mal už svoj 
program, preto spočiatku odmietal pozvania 
svojich priateľov na stretnutie mládeže 
v Bystrej. Nakoniec sa však dal prehovoriť. 
Na stretnutie išiel bez nejakých veľkých 
očakávaní. No v nasledujúcich dňoch sa 
v ňom niečo odohralo. Nevieme podrobností 
o tom, čo sa odohralo v jeho duši, no vieme 
o zmenách, ktoré sa prejavili v jeho živote. 
Prebudil sa v ňom väčší záujem o farnosť 
a aktívne sa začal zapájať do rôznych 
aktivít, ktoré bolí vo farnosti. Stal sa jedným 
z hnacích motorov mládežníckeho zboru. 
Keď videl vyrušujúcich miništrantov, 
neváhal si obliecť miništrantský odev, aby 
ich vlastným príkladom viedol k peknej 
službe pri prestole. (Je nutné pripomenúť, 
že v jeho farnosti nebolo zvykom, aby miniš
trovali mladíci v jeho veku.) Stál pri zrode 
kresťanského spoločenstva, v ktorom sa 
mladí ľudia navzájom povzbudzujú vo 
svojej viere. Keď sa predtým zdráhal 
prijať pozvanie na stretnutie mládeže, 
teraz dokázal kvôli tomuto spoločenstvu 
odmietnuť lákavú ponuku cesty do

zahraničia. Jeho duchovný život akoby 
dostal „iskru", čo sa v každodennom živote 
prejavilo mnohorakým spôsobom.

Podobných svedectiev je veľmi mnoho. 
Možno aj vy po prečítaní týchto riadkov by 
ste vedeli povedať o vlastnej skúsenosti 
alebo vydať svedectvo o zmene v živote 
priateľa či známeho, ktorú odštartovalo 
stretnutie mládeže v Bystrej. Je úžasné 
sledovať, ako Boh pôsobí v srdciach mla
dých ľudí, ako priťahuje ich srdcia k svojmu, 
aby ich zapálil láskou a radostným nadše
ním. Pritom však je nám umožnené vnímať 
len zlomok z týchto tajomných a mocných 
stretnutí Boha s človekom.

Svätý Otec Ján Pavol 11. hovorí: „M ilí 
m ladí priatelia, jedine Ježíš pozná vaše 
srdce a vaše najtajnejšie želania. Iba on, 
ktorý vás miloval až do krajností (porov. Jn
13, 1), dokáže splniť vaše túžby. On má 
slová večného života, slová, ktoré dávajú 
životu zmysel. Nikto okrem Krista vám 
nemôže priniesť skutočné šťastie. Nasle
dujúc Máriin príklad naučte sa povedať mu 
bezpodmienečné «áno». Vo vašom živote 
nech viac nie je  miesto pre egoizmus, ani 
pre lenivosť. Teraz je  viac ako kedykoľvek 
predtým potrebné, aby ste boli «strážcami 
rána», hliadkami ohlasujúcimi prvé svetlo 
na úsvite a novú ja r evanjelia, ktorej prvé 
výhonky už vyklíčili. Ľudstvo naliehavo 
potrebuje svedectvo slobodných a odváž
nych mladých ľudí, ktorí si trúfajú ísť proti 
prúdu a ohlasovať dôrazne a s nadšením 
svoju vieru v Boha, Pána a Spasiteľa“ 
(Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla 11. 
k XVlll. svetovému dňu mládeže, 6.).

Aj tohtoročné stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže v Bystrej bude pre mnohých 
miestom osobného stretnutia s Bohom, 
z ktorého vyvríe nový impulz pre ich du
chovný život. A to sa prejaví v konkrétnych 
skutkoch, ktoré zas budú svedectvom pre 
tých, ktorí toto osobné stretnutie s Ježišom 
Kristom nezažili.

Žalmista hovorí: „Ak Pán nestavia dom, 
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú " 
(Ž 127, 1). Prosíme, aby ste vo svojich 
modlitbách pamätali i na tohtoročné 
stretnutie gréckokatolíckej mládeže v Bys
trej a vyprosovali pre všetkých účastníkov 
milostíplné okamihy osobného stretnutia 
s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom 
Kristom.
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JÁN PAVOL II. V  ŠPANIELSKU
V sobotu 3. mája dopoludnia odletel 

pápež Ján Pavol II. na dvojdňovú 
návštevu do Španielska - na svoju 99. 
zahraničnú cestu. V Madride Svätého 
Otca privítal španielsky kráľovský pár, 
premiér José Maria Aznar a ďalší 
politickí predstavitelia ako aj biskupi 
krajiny, ktorých viedol madridský 
kardinál Antonio Maria Rouco Varela. 
Svätého Otca búrlivo vítalo aj niekoľko 
tisíc veriacich.

Pápež Ján Pavol II. začal svoju 
návštevu v Španielsku výzvou k pokoju.

Kráľ Juan Carlos v príhovore ocenil aktivity 
pápeža v prospech pokoja a jeho opakované 
odsúdenie terorizmu, ktorým Španieli trpia 
mimoriadne. Povedal, že terorizmus je per
verzný a nikdy ho nemožno ospravedlniť 
a dodal: „Španieli čerpajú zo slov pápeža 
odmietajúcich terorizmus a jeho výziev k so
lidarite s príbuznými obetí veľkú útechu." 
Potom pripomenul návštevy pápeža v Špa
nielsku V rokoch 1982, 1984, 1989 a 1993 
a zdôraznil: „Španielsko je hrdé na svoju 
atmosféru tolerancie, ktorá sa zakladá na 
dialógu a vzájomnom rešpektovaní."

Pred asi 500 000 mladými Španielmi 
z celej krajiny, s ktorými sa stretol 3. mája 
večer, Svätý Otec žiadal kľúčovú úlohu Európy 
pri utváraní svetového poriadku pokoja. 
Mladých vyzval, aby budovali novú Európu 
ducha, ktorá má byť vo vedomí svojich 
kresťanských koreňov otvorená pre dialóg 
a spoluprácu medzi národmi.

V nedeľu 4. mája pápež Ján Pavol 11. slávil 
slávnostnú bohoslužbu na Plaza de Colon 
v Madride, pri ktorej vyhlásil za svätých j: 
piatich španielskych rehoľníkov, ktorí L 
v 19. a 20. storočí obetovali svoj život láske 
k blížnemu. Na bohoslužbu sa zišlo asi 
800 000 veriacich z celého Španielska.
K novým svätým patria: kňaz Pedro Poveda 
(1874-1936), ktorý zomrel ako mučeník počas 
španielskej občianskej vojny, jezuita José 
María Rubio (1864-1929), zatóadatelky re\\o\\ 
Genoveva Torres (1870-1956) a Ange\a de \a 
Cruz (1846-1932), ako aj karmelitánka María 
Maravillas de Jesús (1891-1974).

Na záver zaželal krajine pokoj a bratské 
spolunažívanie oživované kresťanskou ná
dejou, ktorá nesklame. Poďakoval Bohu, že 
smel po piaty raz navštíviť tento národ, „kra- s 
jinu verných synov Cirkvi, ktorá dala svetu j 
mnohých svätých a misionárov".

KP/TKKBS :

ZABAVILI SCHRÁNKU S "POZOSTATKAMI 
JEŽIŠO VHO  BRATA"

Izraelský archeologický ústav zabavil spornú schránku s pozostatkami kostí s nápisom "Jakub, :
syn Jozefa, brat Ježiša". Tento nález, ktorý podľa názoru jeho "objaviteľa” dokazuje historickú .
prítomnosť Ježiša, chcú vedci niekoľko mesiacov skúmať a tak zistiťjej pravosť. Výskumní pracovníci ' 
z celého sveta vyslovili viaceré pochybností o hodnote tohto nálezu.

Zberateľ starožitností Oded Golan z Tel Avivu, u ktorého sa schránka s kosťami objavila, sa po :
prvý raz predstavil verejností v televíznej talk-show ale odmietol uviesť podrobností o ďalšom j 
archeologickom náleze, do ktorého bol tiež pravdepodobne zapojený. Ide o tabuľku kráľa Joasa z
obdobia prvého Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Izraelský denník Haarec informoval, že w 
archeologický ústav vypočul všetkých vedcov a osoby, ktoré tabuľku videli, aby mohol aj ju zabaviť f
a preskúmať. Ak by bola pravá, bol by to prvý fyzický dôkaz o existencii Šalamúnovho chrámu. I

Schránku s kosťami, v ktorej sú podľa nápisu pozostatky Ježišovho brata, poslali s povolením ;
izraelských orgánov na jeseň minulého roku do Kanady na výstavu. Pri preprave sa kamenná r 
schránka rozbila a bolo ju treba renovovať.

K1PA/TK KBS í

TRETINA ĽUDSTVA JE KRESŤANSKÁ
Zo 6,2 miliárd ľudí žijúcich na svete sú viac ako dve miliardy kresťanov teda asi 33%. J j 

Kresťanstvo tak tvorí najväčšie svetové náboženstvo. Druhé najväčšie náboženské spoločenstvo j 
- islam - má 1 miliardu príslušníkov. Podľa údajov agentúry Fides zostáva podiel kresťanovv J  
posledných 10 rokoch rovnaký.

V roku 1997 žilo na svete 1,7 miliardy kresťanov, v roku 2000 ich boli 2 miliardy a v roku 
2002 2,05 miliardy. Najväčšiu skupinu z nich tvoria katolíci -1,1 miliardy. Väčšina kresťanov : 
žije v Európe (537 miliónov), potom nasleduje Južné Amerika (476 mil.), Afrika (335 mil), ; 
Ázia (307 mil.), Severná Amerika (212 mil.) a Oceánia (21 mil.) Najrýchlejšie rastie počet 
kresťanov v Afrike a Južnej Amerike.

KP/TKKBS *-
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CISÁR KAROL JOZEF I. 
DOSIAHNE ÚCTU 
OLTÁRA

Svätá stolica urobila rozhodujúci krok 
smerom k blahorečeniu rakúskeho cisára 
a uhorského kráľa Karola Františka Jozefa 1. 
(1887-1922), ktorý bol posledným cisárom 
Rakúsko-Uhorska.

Viac ako 80 rokov po jeho smrti vyhlásila 
Kongregácia pre kauzy svätých 12. apríla 
v prítomnosti pápeža Jána Pavla 11. hrdin
ský stupeň čnosti. Je to predposledný krok 
k blahorečeniu cisára, ktorý musel po skon
čení prvej svetovej vojny odísť do exilu. 
Chýba mu ešte uznanie zázraku na jeho 
príhovor.

Cisár Karol sa narodil 17. augusta 1887 
v Dolnom Rakúsku. Keď bol jeho strýc 
arcivojvoda František Ferdinand v roku 
1914 zavraždený a František Jozef zomrel, 
stal sa Karol nečakane nástupcom trónu.
V decembri 1916 bol korunovaný za rakús- 
keho cisára a uhorského kráľa.

Päť rokov predtým sa oženil s princeznou 
Zitou von Bourbon-Parma. Na svadbe jej 
vraj povedal: "Teraz sa musíme vzájomne 
priviesť do neba.” Mali osem detí.

Po páde Rakúsko-Uhorska sa v roku 1918 
vzdal svojich vladárskych povinností, avšak 
trónu sa oficiálne nevzdal. V marci 1919 
musel s rodinou opustiť krajinu a odišiel 
najprv do Švajčiarska a potom na ostrov 
Madeira do exilu, kde zomrel vo veku 34 
rokov.

Pri vyhlásení hrdinského stupňa čností 
označil prefekt kongregácie kardinál José 
Saraiva Martins cisára za "muža pevnej 
viery, ktorý bol vždy zameraný na blaho 
svojho ľudu a pri svojom vládnutí sa vždy 
inšpiroval sociálnou náukou Cirkví. Zasa
dzoval sa za spravodlivosť a pokoj a ne
ustále sa snažil o svätosť. Bol príkladným 
manželom, otcom a vládcom."

ZE/TK KBS

BIELORUSKO 
UZNÁVA  
KATOLÍCKU CIRKEV

Vláda Bieloruska oficiálne uznala Katolícku 
cirkev. Šesť mesiacov po schválení nového 
zákona o náboženstvách priznali katolíckej 
menšinovej cirkvi právny status. Potvrdil to 
novinárom kardinál Kazímierz Swi^tek, 
predseda Biskupskej konferencie Bieloruska. 
Povedal, že boli zaregistrované aj štyri diecézy 
v krajine. "Teraz sa musíme postarať o to, aby aj 
všetky farnosti dostali štátne uznanie,” dodal 
bieloruský kardinál.

Podľa zákona schváleného v októbri minu
lého roku sa musia v Bielorusku zaregistrovať 
náboženské spoločenstvá, ale aj všetky farnosti. 
Do registra cirkví nezahrnú náboženské spolo
čenstvá, ktoré pôsobia v krajine menej ako 20 
rokov, ani spoločenstvá s menej ako 20 členmi.

KP/TK KBS

K O N VEN T EÚ 
DISKUTOVAL  
O  POSTAVENÍ CIRKVÍ

Vo štvrtok 24. apríla Konvent o budúc
ností Európy rokoval okrem iného aj 
o právnom postavení cirkví v budúcej 
ústave Európskej únie. Začiatkom apríla 
navrhlo Prezídium Konventu EÚ vlastný 
článok o postavení cirkví v ústave EÚ.
V tomto návrhu sa uvádza, že právne 
postavenie cirkví a náboženských spolo
čenstiev v štátoch EÚ sa rešpektuje bez 
toho, aby oní do neho zasahovali. Ďalej sa 
tu hovorí, že EÚ udržiava "pravidelný 
dialóg” s cirkvami a náboženskými spolo
čenstvami s uznaním ich identity a ich 
špecifického prínosu.

Podľa údajov prezídia konventu viacerí 
jeho členovia navrhujú, aby sa článok 
o cirkvách úplne vyčiarkol. Toto žiadal 
najmä francúzsky minister zahraničia 
Domíníque de Villepín. Rešpektovanie 
právneho postavenia cirkví sa má podľa 
neho ako doteraz stanoviť iba v dodatočnom 
protokole. Iné pozmeňovacie návrhy žia
dajú zakotviť, aby cirkvi a náboženské 
spoločenstvá rešpektovali hodnoty v Európ
skej ústave a dôstojnosť ľudskej osoby. Tým 
sa má uľahčiť postup proti sektám. Dialóg 
s cirkvami sa má podľa názoru viacerých 
členov konventu viesť "otvorene a tran
sparentne" a nesmie viesť k financovaniu 
cirkevných aktivít. Viaceré iné pozme- 
ňovacíe návrhy chcú však horizont článku 
o cirkvách ešte rozšíriť. Má sa zabezpečiť aj 
rešpektovanie právneho postavenia cir
kevných škôl.

Týmto článkom o cirkvách sa do Európ
skej ústavy pribrali ustanovenia doda
točného protokolu Amsterdamskej dohody 
z roku 1997 - tzv. "Amsterdamskej klauzuly 
o cirkvách". Vtedy sa stanovilo, že EÚ 
nesmie zasahovať do právneho postavenia 
cirkví v členských štátoch EÚ.

KP/TK KBS

Kresťania žiadajú 
uznanie svojich koreňov 
v európskej ústave

Zástupcovia kresťanovv Európe apelovali na 
svojom stretnutí v Aténach na európsky Kon
vent, aby sa v budúcej európskej ústave zreteľne 
uviedlo uznanie kresťanských koreňov Európy. 
Zišli sa v Grécku na medzinárodnej konferencií 
pod názvom: Princípy a hodnoty, na ktorých sa 
musí budovať Európa.

Konferenciu zvolal pravoslávny arcibiskup 
Atén a celého Grécka Chrístodoulos. Na podujatí 
sa zúčastnili aj zástupcovia Katolíckej a An
glikánskej cirkví. Katolícku delegáciu Pápežskej 
rady pre napomáhanie jednoty kresťanov viedol 
kardinál Roger Etchegaray a anglikánov biskup 
Richard Chartres z Londýna. Z pravoslávnej 
cirkví sa na konferencii zúčastnil ekumenický 
patriarcha Bartolomej 1. z Carihradu a zástup
covia Ruska, Albánska a Rumunska.

KP/TK KBS
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Prvomájová túra - deň plný radosti

S koro na celom svete je 1. mája 
zaužívané stretávať sa na rôznych 
manifestáciách, demonštráciách, majá

lesoch alebo iných oslavách, V podobnej 
tradícii pokračuje aj gréckokatolícka mlá
dež, ktorá sa každoročne stretáva so svojím 
o. biskupom Košického exarchátu, vladykom 
Milanom Chauturom, CSsR, No tieto stret
nutia sú odlišné od mnohých iných má
jových podujatí. Tu sa stretávajú mladí ľu
dia, aby tak svojím turistickým pochodom 
prejavili súdržnosť a silu kresťanstva, ku 
ktorému sa hrdo hlásia.

Tento rok bolo organizátormi za miesto 
stretnutia zvolené Vínníanske jazero. Za
čiatok prvomájového pochodu bol v Klo
kočové. Tu pri Matke Božej, Klokočovskej sa 
sústredili chlapci a dievčatá z blízkeho 
í vzdialeného okolia. To vzdialené okolie 
znamená účasť mladých až zo Spišského 
dekanátu. Po načerpaní duchovných síl, 
ktoré mohli čerpať z nádhernej modlitby 
Molebenu, k presvätej Bohorodičke sa 
účastníci rozdelili do dvoch skupín.

Mládež sa spolu s vladykom Milanom 
vydala na 12 km túru klokočovským lesom

až na Vínníanske jazero. Pre detí bola pri
pravená 4 km túra, ktorú viedol domáci 
kňaz, farár v Klokočové. Detí sa cestou

zabávali, spievali obľúbené ukazovačky, 
ktoré im hrali animátorí a ani- 
mátorky. Počas pochodu hrali 
hru „sm etiari,“ každý mal 
v lese vyzbierať čo najviac 
odpadkov, ba našli si čas aj na 
modlitbu. Detí a mládež 
zvládli pochod na výbornú, 
nikto sa nezranil a lekárky, 
ktoré bolí k dispozícii, ne
museli zasahovať.

Na Vínníanske jazero prišli 
aj mladí z Prešovskej eparchíe. 
Putovali z dedinky Porúbka cez 
Pirnagovvrch spolu so svojimi 
duchovnými otcami. Menšie 

deti prešli kratšiu trať z Pirnagovho vrchu 
k jazeru. Po krátkom oddychu boli deti aj 
vladyka odmenení pamätnými medailami

o zdolaní turistického pochodu na Vínníanske í 
jazero. Počasie bolo úžasné, a tak sa všetci i 
mohli rozpŕchnuť na ľubovoľné stanoviská,

a to napríklad na futbal, volejbal, spievanie 
a tancovanie ukazovačíek, hádzanie lie
tajúcim tanierom, alebo pre mnohých bola 
veľkým zážitkom možnosť povoziť sa na 
krásnych koníkoch. Celú atmosféru spríjem
ňovala vôňa špekáčok, klobás, slaninky či 
iných dobrôt, ktoré si chlapci a dievčatá mohli 
opekať na dvoch ohniskách.

A tak ako bolo na počiatku..., čiže na 
začiatku tohto turistícko-športovo-zábav- 
ného dňa nechýbala modlitba, aj záver bol 
venovaný modlitbe, tentokrát desiatku sv. 
ruženca. Všetci účastníci odchádzali k svo
jím autobusom možno trochu unavení, no 
iskričky šťastia, ktoré ¡hrali v ich očiach, 
prezrádzali, že tento prvý máj bol pre nich 
krásne prežitý. A ešte na prídavok bolí všetci 
srdečne pozvaní o dva dní 3. mája na prvú 
detskú Fatímskú sobotu do Klokočová, kde 
pre nich boli pripravené ďalšie prekvapenia.

Anímá torí zo Sekcie pre deti | 
pri Apoštolskom exarcháte »
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Mládežnícka sobota v Klokočové
a

dieťa. Slniečko hrialo a deťom neprekážali ani 
minúty čakania v rade. Za búrlivého potlesku 
divákov si tieto disciplíny vyskúšal osobne aj 
vladyka Milan. Každé dieťa bolo odmenené 
medailou s obrázkom Klokočovskej Bohoro
dičky a lízankou a táto odmena neminula ani 
vladyku Milana. Pre maškrtné detské jazýčky 
boli pripravené plné stoly rôznych domácich 
koláčov a zákuskov, a kedže bolo poriadne 
horúco, smäd uhasila dobrá malinovka. Tento 
„malý odpusť' mal aj jednu chybu, a to že sa 
musel skončiť. Hoci sa deťom ešte veľmi 
nechcelo, čas odchodu autobusov, ktorými 
pricestovali z rôznych kútov Košického 
exarchátu či Prešovskej eparchie, sa ne
úprosne priblížil.

Úsmev na líčkach a rozžiarené očká detí, 
by nás animátorov a všetkých mladých ľudí, 
ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie, mali 
povzbudiť k dálšej činností a príprave nových 
aktivít. Veľká vďaka patrí mládeži, ale hlavne 
duchovnému otcovi a farárovi v Klokočové, 
o. Slavomíroví Geregoví a jeho manželke 
Andrejke, ktorí svojou húževnatou a obetavou 
prácou všetko riadili a pripravovali. Podáko- 
vanie patrí aj miestnym kurátorom a všetkým 
ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli 
pri tejto Fatímskej sobote.

o. ThLíc. Michal Hospodár 
Anímátorí zo sekcie pre deti 

pri ňpoštoskom exarcháte
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a svoju vieru. Po skončení sv. liturgie 
a Molebenu k presvätej Bohorodičke sa dvor 
okolo chrámu premenil na jedno veľké detské

ihrisko. Deti sa mohli zabávať na rôznych 
súťažno-zábavných stanoviskách. No naj
väčším prekvapením pre ne bolo spúšťanie 
sa po oceľovom lane z výšky 6m. Ďalšiu 
atrakciu - skákanie v nafukovacom hrade 
a šmýkanie sa na obrovskej nafukovacej 
šašovskej šmýkačke neobišlo azda ani jedno

Mnohí veriaci už vedia, že Fatimské 
soboty, slávené vždy v prvú sobotu 

v mesiaci v pútnickom Klokočové, tvoria 
stabilný program pastoračných aktivít košic-

A ako to videli a prežívali deti?_________
„CHCEŠ ZAČAŤ NÁDHERNÝ MÁJ?
PRÍĎ MEDZI NÁS A NEMEŠKAJ!"

Tieto slová sí určite prečítali mnohí z vás, 
pretože na plagátoch pozývali deti a mládež 
do Klokočová.

Klokočov, ako mariánske pútnické miesto, 
určíte každý dobre pozná. Koná sa tu každo
ročne ľudovo nazvaný „veľký odpusť' v au
guste, mládežnícky odpust v máji a každú 
prvú sobotu v mesiaci Fatimské soboty. No 
tento rok bola trochu zmena. Tretieho mája 
sa uskutočnil prvý mládežnícky odpust so 
zameraním na deti. Čo to znamená? Jed
noduché. Táto sobota bola venovaná hlavne 
deťom. „Májový odpust" bol zvláštny výni
močný ešte čímsi. Svätú liturgiu slúžili spolu 
vladyka Milan Chautur, CSsR. a vladyka Ján 
Babjak, SJ.. Počas sv. liturgie znelí liturgickým 
priestorom veselé detské pesničky „ukazovač- 
ky". Spievali a hrali ich nielen skupina 
mladých animátorov, ale aj prítomné detí, 
ktoré takýmto spôsobom prejavovali radosť

kého exarchu, vladyku Milana Chautura, 
CSsR. Pravidelní účastníci týchto stretnutí 
dosvedčujú, že pri programe Fatímskej soboty 
nájdu nielen posilnenie vo viere, ale aj 
zotavenie teía, a tak celkové ozdravenie 
svojho života.

Nebolo tomu ináč ani v máji, v mesiaci, 
ktorý vo svojej vonkajšej kráse odkrýva určitú 
podobu pravdy o Kristovom vzkriesení a sú
časne je zasvätený úcte k Bohorodičke Márií. 
Na slávenie Fatímskej soboty 3. mája t.r. boli 
pozvané do Klokočová predovšetkým deti 
a mládež z Košického exarchátu í Prešovskej 
eparchie. Po spoločnej modlitbe posvätného 
ruženca sa prítomní duchovne naladili na 
slávenie archijerejskej sv. liturgie, ktorú viedol 
sídelný prešovský vladyka Ján Babjak, SJ. 
Spoluslúžilo niekoľko desiatok kňazov.
V príležitostnej homílií sa vladyka Milan 
aktuálne venoval poslednej encyklike Eccle
sia de Eucharístia, v ktorej Svätý Otec vyzdvi
huje Máriu ako eucharistickú ženu a pozýva 
Cirkev učiť sa od Márie správne vnímať 
eucharistické tajomstvo. Mária je prvým 
bohostánkom, lebo prvá nosila vtelené Slovo 
vo svojom živote. Vladyka Milan povzbudil 
prítomných k častej účastí na Eucharistíi

a vyzval k modlitbe za prvoprijímajúce detí, 
ktoré mnohokrát bez svojej viny opúšťajú 
Chlieb života, lebo im chýba podpora rodičov. 
Počas sv. liturgie kňazi vysluhovali Sviatosť 

zmierenia, aby tak celé spoločenstvo 
mohlo pristúpiť k stretnutiu s eucha
ristickým Kristom. Pri konci sv. liturgie 
bol Moleben k Bohorodičke aj so zasvä
cujúcou modlitbou.

Po liturgickom slávení sa lúka okolo 
chrámu premenila na stanovisko rôz
nych hier a športových súťaží, ktoré pri
pravili anímátorí pod vedením Komisie 
pre mládež. V krásnom slnečnom počasí 
sí na svoje prišli najmä detí, ale aj staršia 
mládež. Čo dodať na záver? Kto sa zú
častnil májovej Fatimskej soboty, určite 
neľutoval. Veď si odnášal uchvacujúcu 

moc radostí zo spoločenstva s Kristom, jeho 
Matkou í bratmi a sestrami vo viere. A túto 
radosť nič na svete nemôže prevýšiť.
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PREŠOV - Archijerejskú s v. liturgiu v tretiu nedeľu 
Pättiesiatnice 4 .5.2003 o 9.30 hodine v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove slúžil prešovský 
eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ. Pri tejto sláv
nostnej bohoslužbe, ktorú v priamom prenose vysielal 
Slovenský rozhlas, zazneli spevy Bohosloveckého zboru 
sv. Romana Sladkopevca.

ISPB

SVIDNÍK - Dňa 23. 4.2003 o 8.30 hod. slávil Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, archijerejskú 
svätú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho v kaplnke Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja vo Svidníku, pri príležitosti 
sviatku patróna školy. Bola to prvá oficiálna návšteva 
nového eparchu v tejto škole, ktorá v tomto školskom 
roku oslavuje 10. výročie od svojho vzniku. Po slávnostnej 
sv. liturgii žiaci pozdravili vzácneho hosťa hodnotným 
kultúrnym programom, po ktorom si otec biskup prezrel 
priestory školy a stretol sa s pedagogickým kolektívom.

ISPB

PREŠOV - Program Mons. ThDr. Jána BABJAKA, SJ, 
prešovského eparchu:
17. 4. - vo Svätý a Velký štvrtok, v deň spoločenstva 
kňazov s vladykom, Mons. Ján Babjak, SJ, slávil v Kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove s kňazmi 
Prešovskej eparchie archijerejskú sv. liturgiu s posvätením 
myra a obradom umývania nôh. Spoločne poďakovali 
za velký dar účasti na Kristovom kňazstve a za Naj
svätejšie Tajomstvá Kristovho Tela a Krvi. 0 18.00 hod. 
slávil Strasti nášho Pána Ježiša Krista. Je to časťutieme, 
pri ktorej sa číta 12 evanjeliío utrpení nášho Pána. Na 
druhý deň vo Svätý a Velký piatok o 15.00 hod. slávil 
vladyka Ján Velkú večiereň podľa tradície Východnej Cirkvi 
s uložením plaščenice do hrobu, ktorej sa zúčastnil aj 
prešovský emerita Mons. Ján Hirka. (Plaščenica ¡e na 
plátne písaná ikona, kde je zobrazené umučené telo 
Krista. Úkonom uloženia plaščenice je vyjadrený symbol 
uloženia mŕtveho telo Pána Boha a Spasiteľa nášho 
Ježiša Krista do hrobu a ¡e vystavený k verejnej úcte). Vo 
Svätú a Velkú sobotu o 17.00 hod. slúžil Velkú večiereň 
s liturgiou sv. Bažila Velkého.
20.4. - vo Svätú a Velkú nedeľu Paschy o 04.00 hod. 
slávil vladyka Ján za účasti Mons. Jána Hirku, prešov
ského emeritu Utiereň vzkriesenia -  slávnostné obrady 
Vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista. (Na začiatku 
obradov preniesol vladyka Ján plaščenicu z hrobu na 
prestol - oltár, kde bude uložená až do sviatku Nanebo
vstúpenia Pána. y tomto období, od Paschy až po 
Nanebovstúpenie, sa veriaci navzájom pozdravujú 
pozdravom„Christos voskresel"„Voistinu Voskresel" 

Kristus slávne vstal z mŕtvych!" „Naozaj vstal 
z mŕtvych!"

Po prenesení plaščenice vladyka Ján zaintonoval pred 
vstupnými dverami chrámu slávnostný chválospev 
„Christos voskrese izmertvych, smertiju smert poprav, 
isuščim vo brobich život darovav - Kristus slávne vstal 
zmŕtvych, smrťou smrť premohol a tým čo sú v hroboch 
život daroval". Počas spevu žehnajúc krížom otvoril dvere 
a vstúpil do chrámu na znak toho, že Kristus nás svojou 
smrťou vykúpil a otvoril nám bránu do Nebeského 
kráľovstva. Po utierni požehnal velkonočné jedlá.
0 10.00 hod. slávil archijerejskú liturgiu sv. Jána 
Zlatoústeho, pri ktorej sa čítal Prológ evanjelia sv. 
apoštola Jána vo viacerých jazykoch (hebrejsky, grécky,

„Aké m nohoraké sú Tvoje diela Pane, 
všetko si m údro urobil!" (Ž 103)

mládež z Bardejova

V  každodennom zhone za povinnosťami 
a prácou nám neostáva čas na to, aby 

sme sa pozornejšie pozreli okolo seba a všimli 
si krásy, ktorými nás Stvoriteľ obdaril.

Našťastie, vždy sa nájdu ľudia, ktorí nás 
na to upozornia. Takým je aj náš duchovný 
otec Mgr. Peter Tirpák, ktorý nám navrhol 
výlet do Vysokých Tatier. Samozrejme, že sme 
súhlasili. Prečo nie? Už nás to doma počas 
celej zimy omrzelo sedieť.

Je prvý máj. Vonku to nevyzerá najlepšie, 
ale počasie nám predsa nemôže pokaziť našu 
radosť. Po ukončení sv. liturgie sme nasadli do

mikrobusu a zveriac sa do Božích rúk a pod 
ochranu presvätej Bohorodičky sme vyrazili.

Cesta ubehla rýchlo. Bodaj by nie, veď sa 
modlilo, spievalo a nálada bola výborná. 
Pomaly sa aj čierne mraky strácali a ukázalo 
sa teplé slniečko. Aj ono bolo zvedavé na 
mládež z Bardejova. O dve hodiny sme boli 
na mieste - Štrbskom Plese. Niekoľko
hodinová vychádzka po prekrásnej tatranskej 
prírode nás naplnila pokojom, radosťou, ale 
aj úsmevom.

Výborne sme sa odreagovali a dopriali si 
chvíle aktívneho oddychu. V Novom Smokovci 

sme navštívíli krásny Chrám sv. 
Petra a Pavla. Potom už nasle- i 
doval čas určený pre naše ža- * 
lúdky. Po ochutnaní miestnych 
špecialít sme sa pobrali k pra
meňu kyslej vody, nakúpili si 
spomienkové suveníry a plní 
krásnych zážitkov pobrali sme a 
sa domov.

Ďakujeme Pánu ¥>ohu za 
krásne počasie, radostne prežité 
spoločné chvíle a šťastný návrat 
domov.

Biskupský vikár pre Rusínov

V o Svetlý štvrtok, 24. apríla t.r. pri 
archijerejskej sv. liturgii o 10.00 hod. 

v gréckokatolíckom Katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, prešovský sídelný 
vladyka Mons. Ján Babjak, SJ, 
vymenoval biskupského vi
kára pre gréckokatolíkov ru
sínskej národností. Novým 
vikárom sa stal doterajší pro- 
toígumen - predstavený Rádu 
sv. Bažila Veľkého na Sloven
sku, o. Peter Pavol Haľko,
OSBM (1956), t.č. správca 
gréckokatolíckej farností Čirč, 
v okr. Stará Ľubovňa.

Z titulu tejto funkcie pri
náleží novovymenovanému 
vikárovi nosiť na hlave mitru, 
ktorú vladyka Babjak pri sv 
liturgii slávnostne posvätil.
V najbližšom období vydá bis
kup dekrét, v ktorom určí právomocí a kom
petencie pre výkon funkcie rusínskeho vikára.

Toto menovanie je odozvou na snahy 
rusínskych veriacich, kňazov, Rusínskej obrody 
Slovenska a Spolku rusínskej mládeže Slo
venska, ktorí od roku 1997 intenzívne žiadajú 
prostredníctvom Apoštolského nuncia na 
Slovensku vymenovanie biskupa pre Rusínov
- gréckokatolíkov. Akt vymenovania sa 
uskutočnil v Deň osláv 200,-stého výročia od

narodenia o. Alexandra Duchnoviča, grécko
katolíckeho kňaza - kanonika a národného 

buditeľa Rusínov.
Veriaci a kňazi rusínskej 

národnosti veľmi ľutujú, že 
o ustanovení svojho vikára ne
bolí vopred ínformavaní, čo za
príčinilo, že sa tento akt konal 
bez ich aktívnej účasti.

Z tohto menovania taktiež 
vyplýva, že biskupský vikár pre 
Rusínov Prešovského biskup
stva nemá právomoc nad Ru- 
sínmi v Košickom apoštolskom 
exarcháte, resp. nebude mať 
právomoc nad tým územím, 
ktoré pripadne pod správu 
pripravovaného Bratislavského 
gréckokatolíckeho biskupstva, 
kde väčšina rusínskych veria
cich žije v Bratislave. Pôvodná 
túžba totiž je a naďalej pretr

váva, aby biskup, resp. ordinár - apoštolský 
administrátor Rusínov v SR vymenovaný 
Svätou stolicou mal jurisdikciu nad všetkými 
Rusínmí Slovenska bez ohľadu na adminis
tratívne členenie gréckokatolíkov Slovenska 
s pevne vymedzenými kompetenciami a sa
mostatným sídlom v jednom z miest, kde je 
najväčšia koncentrácia Rusínov - grécko
katolíkov.

Peter Krajňák
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Drevený kostolík v Nižnom  Komármku  
má svojich ktitorov

Nezisková organizácia „Záchrana a ob
nova národných Kultúrnych pamiatok 

drevené chrámy pod Duklou" úspešne už piaty 
rok zachraňuje viac ako dve desiatky sakrál
nych skvostov ľudovej architektúry severo
východného Slovenska.

Vdáka Ministerstvu kultúry, štátnemu fondu 
Pro Slovakia a sponzorov doteraz preinves
tovali 16 miliónov korún. Z týchto prostriedkov 
sa z havarijného stavu pozviechalo sedem 
drevených kostolíkov.

Podľa slov hlavného aktéra celého projektu
Gr.kat. drevený chrám Ochrany presvätej Bohorodičky Michala  ̂Kostá 
v Nižnom Komámiku má nových ktitorov.... je tento Úspech

vo vymierajú
com a riedko osídlenom kraji slovensko-poľského pohraničia 
malým zázrakom. Výrazný podiel na doterajšom úspechu pri 
záchrane gréckokatolíckych drevených chrámov majú aj 
osobnosti kultúrno-spoločenského a hospodárskeho života, 
ktoré prijali ktítorsivo - patrónstvo nad jednotlivými kostolíkmi.

Označenie ktítor (z gr.) - zakladateľ, tvorca a vládca sa 
v byzantskej cirkvi v minulosti veľmi často používalo ako 
pomenovanie pre fundátora či mecéna chrámu. Niekdajšiu 
tradíciu ktitorstva sa pomaly darí prebúdzať aj vo svídníckom 
regióne. Aj preto bolo v obci Nižný Komárnik 6. mája 2003 už 
štvrté slávnostné ustanovenie ktitorov. Novodobými dobrodin
cami chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky sa stali Zuzana 
Martináková, podpredsedníčka NR SR a Jan Marínus Wiersma, 
poslanec Európskeho parlamentu, člen zahraničného výboru 
a spravodajca pre Slovensko.

Ako sa obaja svorne vyjadrili, je to pre nich veľká česť, no 
zároveň zodpovednosť, aby zo svojej pozície dokázali urobiť 
maximum pre záchranu tohto kultúrneho dedičstva.

Malou perličkou je, že po liturgii ustanovenia ktitorov, ktorú slúžil 
tamojší duchovný správca Jaroslav Popovec, sa de facto Jan Marinus Wiersma stal prvým zástupcom 
Podduklianskeho regiónu v európskom parlamente.

Zuzana Lehotská

Nový chrám Božej Múdrosti v Košiciach

V Košiciach majú gréckokatolícki veriaci 
k dispozícii další nový chrám. Za jeden rok 

ho postavili na sídlisku Dargovských hrdinov, 
kde sa v nedeľu 4. mája 2003 predpoludním 
konala slávnostná posviacka. Vykonal ju košický 
apoštolský exarcha, vladyka Milan Chautur,
CSsR, ktorý spolu s ostatnými duchovnými do 
nového chrámu prišiel v sprievode vychá
dzajúcom z neďalekej rímskokatolíckej kaplnky.
Pri slávnostnej príležitostí sa biskup Mons. Milan 
Chautur k veriacim prihovoril týmito slovami:
„Na sídlisku, ktoré bolo vybudované ešte v čase 
komunistickej ideológie, vyrastali domy iba za 
pomoci ľudskej múdrosti. Teraz na sídlisku Furča 
vyrástol historicky prvý chrám Hagía Sofia, 
práve za pomoci Božej múdrosti!"

Na slávnostnej archíjerejskej liturgii sa zúčast
nil aj prešovský gréckokatolícky biskup Mons.
Ján Babjak, SJ, ktorý vyjadril presvedčenie, že 
nový chrám nezostane opustený, ale stane sa 
centrom duchovného života na sídlisku Furča.
S týmto sa stotožnil aj tamojší farár Martin Mati.
Na margo krátkeho času, ktorý uplynul od 
položenia základného kameňa až po dokončenie, 
povedal: „Do roka a do dňa prišlo na naše sídlisko

... stali sa nim i Zuzana 
Martináková, podpredsedníčka NR  
SR a Jan Marínus Wiersma, 
poslanec Európskeho parlamentu, 
člen zahraničného výboru 
a spravodajca pre Slovensko.

jedno veľké požehnanie v podobe nového 
chrámu. Prvý zápis v stavebnom denníku bol 
zaznamenaný 22. apríla 2002 a 30. apríla 2003 
bol stavba skolaudovaná. Verím, že dnes ľudia 
docenia dar, ktorý sme od Boha dostali a budú si 
ho vážiť a užívať. Aj keď je krásny nie je určený 
iba na pozeranie, aleje predovšetkým pozvánkou 
nášho Pána k modlitbe, k duchovnému preží
vaniu a spoznávaniu Boha".

Gréckokatolícky chrám Božej múdrostí pre 
328 veriacich vdáka lng. architektovi Ladisla
vovi Bobčákovi skĺbil modernú architektúru 
s historickými prvkami Byzancie a východného 
Slovanstva.

Ľubomír Lehotský
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cirkevnoslovanský, latinsky, slovensky) ako znak toho, 
že radostná zvesť o Zmŕtvychvstaní sa ohlasuje všetkým 
národom bez rozdielu. Pri svätej liturgii zazneli spevy 
Katedrálneho chrámového zboru sv. Jána Krstiteľa.
21. 4. - v pondelok Svetlého týždňa o 10.00 hod. 
vladyka Ján slávil archijerejskú s v. liturgiu sv. Jána 
Zlatoústeho v Chráme Povýšenia s v. Kríža v Prešove na 
sídlisku Sekčov.
22. 4. - v utorok Svetlého týždňa o 18.00 hod. slávil 
vladyka Ján Babjak archijerejskú liturgiu s v. Jána 
Zlatoústeho v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
vHumennom.
23. 4. - v stredu Svetlého týždňa o 08.30 hod. slávil 
vladyka Ján v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo 
Svidníku archijerejskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, pri 
príležitosti sviatku patróna tejto školy, sv. velkomučeníka, 
triumfdtora a divotvorcu Juraja.
25.4. - sa vladyka Ján Babjak, SJ, zúčastnil osláv Dňa 
učiteľov cirkevných škôl Prešove, kde o 10.00 hod. slávil 
archijerejskú sv. liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, 
potom sa zúčastnil programu, ktorý pripravili žiaci SZS 
sv. Bažila Velkého v Prešove.
26.4. - sa vladyka Ján zúčastnil seminára a spomien
kového stretnutia -„Bolestné 53. výročie zlikvidovania 
Gréckokatolíckej cirkvi a kruté prenasledovanie kňazov, 
ich rodín a veriacich za vládnutia komunizmu v Česko
slovensku". 0 8.00 hod. slávil spolu s vladykom 
Milanom Chauturom, CSsR, košickým apoštolským 
exrachom archijerejskú sv. liturgiu s panychídou 
v Chráme sv. Ducha o. Redemptoristov v Michalovciach. 
Po sv. liturgii odhalili pamätnú tabuľu na budove 
kláštora redemptoristov a sestier Služobníc nepo
škvrnenej Panny Márie.
27.4.2003 - v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
slávil vladyka Ján Babjak, SJ, slávnostnú archijerejskú 
sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, pri ktorej udelil kňazské 
svätenia štyrom diakonom: Dipl. Theol. Martinovi 
Chudíkovi, Mgr. Viktorovi Kučerkovi, ThLic. Marcelovi 
Mojzešovi, Mgr. Patrikovi Székelymu.
1 .5 .2003 - sa na Mariánskej hore v tutine zúčastnil 
na IV. púti bohoslovcov Slovenska.
3 .5 .2003  -  vladyka Ján Babjak zavítal na pútnické 
miesto v Klokočové, kde pri príležitosti Fatimskej soboty, 
ktorá bola venovaná prvoprijímajúcim deťom spoluslúžil 
archijerejskú sv. liturgiu s vladykom košického apoš
tolského exarchátu Milanom Chauturom, CSsR.
10. 5. 2003 - sa prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, 
zúčastnil spomienkovej slávnosti 56. výročia biskupskej 
vysviacky, Božieho sluhu Mons. ThDr. Vasiľa Hopká, 
prešovského pomocného biskupa -  kandidáta na 
blahorečenie, v jeho rodisku v Hrabskom, kde o 10. hod. 
slávil archijeresjkú sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.

ISPB

PREŠOV - Dňa 25. apríla2003 sa konal v Prešove deň 
učiteľov gréckokatolíckych škôl. Organizačným zabez
pečením a prípravou programu bola poverená Stredná 
zdravotnícka škola sv. Bažila Velkého. Ako hostia na 
slávnosti boli prítomní lng. Mária Paráková z MŠ SR, 
sekcia cirkevných a súkromných škôl, Mgr. Marián 
Hubáč z MC v Bratislave, o. ThLic. Ľubomír Petrík,
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riaditeľ Biskupského úradu, Ing. Stanislav Kahanec, 
zástupca primátora mesta Prešov, o. Mgr. Jozef Matti,
o. Mgr. Andrej Pribula, vikár katechetického strediska, 
sr. ThLic. Štefánia Blichová, provinciálna predstavená 
OSBM, PhDr. Katarína Ichniovská, metodička die- 
cezného školského úradu.
Spoločné stretnutie učiteľov a hostí holo umocnené 
radostným velkonočným posolstvom a jeho umocnením 
účasťou na sv. liturgií o 10. hodine, ktorú v Katedrál
nom chráme Sv. Jána Krstiteľa s asistenciou slúžil 
veľadôstojný o. Mgr. Vladimír Skyba, generálny vikár.
V úvodnom príhovore o. Skyba odovzdal prítomným 
srdečný a povzbudzujúci pozdrav od J. E. Mons. Jána 
Babjaka, SJ, prešovského sídelného biskupa a zároveň 
ospravedlnil jeho neprítomnosť pre plnenie iných 
povinností. Počas sv. liturgie spieval zbor bohoslovcov.
V homílii o. gen. Vikár poukázal na zodpovednosťa krásu 
učiteľského povolania, ktoré pri formovaní mladej 
generácie je dôležitým činiteľom. Každý učiteľ ktorý prijal 
Kristovo posolstvo vyučovať iných, rozsvecuje svetlo 
a stráži ho tam, kde svieti a kde bol povolaný. Tak sa 
zápise do sŕdc svojich žiakov, často generácii a ostáva 
v dobrých spomienkach.
Slávnosť pokračovala v DM na Sabinovskej ul., kde po 
príchode prítomných privítala PhDr. M. Lopatová, MPH 
(st. sr. Andrea, OSBM), riaditelka SZŠ sv. Bažila Veľ
kého v Prešove.
Kultúrny program, ktorý pripravili žiačky SZŠ sv. Bažila 
Velkého pod vedením PhDr. M. Vargovičovej, sa niesol 
v duchu blahoprianí a vďačnosti, ktorá bola vyjadrená 
spevom, tancom a recitáciou. Po kultúrnom programe 
nasledoval pozdravný príhovor PhDr. K. Ichniovskej, 
v ktorom vyslovila vrelé poďakovanie všetkým učiteľom 
za výchovno -  vzdelávaciu prácu v cirkevných školách. 
Za zodpovedné plnenie úloh a veľmi dobré výsledky boli 

. Gréckokatolíckym biskupským úradom v Prešove odme
není pochvalným uznaním:
Kolektív učiteľov ZŠ sv. Juraja vo Svidníku a 7 učiteľov 
z jednotlivých škôl. Diplomy s blahoprianím vyzname
naným odovzdali o. ThLic. Ľ. Petríka PhDr. K. Ichniovská. 
Za udelenie diplomov menom vyznamenaných 
poďakovala PhDr. A Imrichová, vedúca OSC zo SZŠ sv. 
Bažila Velkého. Slávnosť pokračovala pri bielom stole 
spoločným obedom, pri ktorom v priateľskom ovzduší 
sa prítomní lepšie zoznámili a vzájomne pozdravili.
V závere je potrebné vysloviť vrelé poďakovanie za dobrú 
organizačnú prípravu PhDr. M. Lopatovej, riaditelke SZŠ 
sv. Bažila Velkého, PhDr. M. Vargovičovej, ctihodným 
sestrám OSBM a ostatným pracovníkom školy a DM, ktorí 
sa podieľali na príprave podujatia a zabezpečili jeho 
zdarný priebeh.

Mgr. František Štefan Pribula

PREŠOV - „Cbaire Maria -  Raduj so M ária "- to boli 
slová Archanjela Gabriela, keď prišiel Márii oznámiť 
radostnú zvesti že počne a porodí syna -  Ježiša. Chaire
-  Raduj sa - je tiež názov gréckokatolíckej gospelovej 
skupiny, ktorá prednedávnom nahrala svoje prvé CD pod 
názvom S Ježišom na perách. 8 členov, hrajúcich na rôzne 
nástroje -  sólo gitara, bass gitara, husle, priečna 
a zobcová flauta, bongo -  hrá a spieva piesne o Bohu, 
vyjadrujúcv nich svoje vlastné skúsenosti a zážitky s Ním. 
Sú to teda modlitebné piesne evanjelizačného charakteru, 
ktoré majú byť svedectvom Božej lásky.

OOO
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K eď  si zostúpil k smrti život nesmrteľný.

S lová, ktoré zneli z úst mladých, detí, 
strednej a staršej generácie v chráme 
Narodenia presvätej Bohorodičky v Micha

lovciach počas veľkonočných sviatkov, keď sa 
všetci bez rozdielu veku schádzali na litur
gických sláveniach.

Vo Veľký štvrtok si pripomíname ustano
venie najsvätejšej Eucharistie a sviatosti 
kňazstva, keď sa za účastí kňazov pôsobiacich 
v našej farnosti slúžila Večíereň s liturgiou sv. 
Bažila Veľkého, ktorej hlavným slúžiteľom 
a kazateľom bol o. protopresbyter, ThLic Fran-

tišek Puci. Po liturgií nasledovala Utiereň 
Velkého piatku - Spasiteľné strasti nášho Pána 
Ježiša Krista.

Dopoludnie Veľkého piatku sme začínali za 
veľkej účasti veriacich aj našich kňazov 
Kráľovskými hodinkami. Tu možno pozorovať 
z roka na rok, akú velkú obľúbenosť si u našich 
veriacich získavajú Kráľovské hodinky.

Podvečer Veľkého piatku v našom pre
plnenom chráme sa slúžila Veľká večiereň 
s uložením plaščeníce a s čítaním evanjelií 
počas obchodu s plaščenicou okolo chrámu.

O 22.00 hod. sa po prvýkrát v našej 
farnosti konalo nočné bdenie (modlili sme sa 
malé povečeríe, polnočnicu a Jeruzalemskú 
utiereň), ktorého hlavným slúžiteľom bol
o. kaplán Jozef Fabišík. Do chrámu zavítalo 
veľa ľudí, kde väčšiu časť tvorili mladí, rodičia 
s deťmi, ale aj starší, svojou účasťou nás 
podporili na nočnom bdení o. protopresbyter

František a o. Michal -vícekaplán: „Títo všetci 
jednomyseľne zotrvávali na modlitbách...." 
(Sk 1,14).

1 z našich sŕdc zaznievali modlitby, piesne, 
kánony, žalmy a prosby pri hrobe nášho Pána 
Ježiša Krista. „V modlitbe buďte vytrvalí; 
bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!" (Kol 4,2).

Aj keď niektorí nevydržali až do konca 
bdenia, my, ktorí sme s pomocou Božou 
vytrvali, prosili sme za všetkých o posilnenie 
viery a vytrvalosti v nej, aj o to, aby v našich 
srdciach prebýval zmŕtvychvstalý Ježíš.

Naše bdenie trvalo do skorých 
ranných hodín, kedy sme sa rozišli do 
svojich príbytkov uložiť sa k odpočinku 
a nabratiu nových telesných síl.

Velká sobota sa niesla v Ježišovej 
modlitbe: „Hospodi lsuse Chríste...“, 
ktorú sa modlili mladí a každé srdce 
kľačiac pred hrobom nášho Pána 
Ježiša Krista.

Podvečer Veľkej soboty sa slúžila 
Večiereň s liturgiou sv. Bažila Veľkého, . 
počas ktorej sa čítalo všetkých pätnásí 
starozákonných čítaní. „Kto má uší, 

nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 
3, 13). Tieto čítania čítali veriaci z neoka- 
techumenátneho spoločenstva.

Radostné „CHR1ST0S VOSKRESE" sa nad 
Michalovcami nieslo skoro ráno od radost
ného, plesajúceho a spievajúceho davu. Po 
Utíerní vzkriesenia sa slúžili sv. liturgie, počas 
ktorých spieval aj náš mládežnícky zbor 
THEOTOKOS. Po liturgiách sa svätili paschy. 
Tento nádherný deň sme zakončili Veľko
nočnou večierňou s obchodom okolo chrámu.

Veľkú radosť v našich srdciach spôsobil 
preosvíetený vladyka Milan vo veľkonočný 
pondelok, keď navštívíl našu farnosť a slúžil 
archíjerejskú sv. liturgiu za účastí našich 
kňazov. Naším chrámom sa nieslo radostné 
„Chrístos voskrese" z úst veriacich, liturgiu 
obohatil zborový spev Zboru sv. Jozefa 
a mládežníckeho zboru THEOTOKOS.

mladí z Michaloviec

Takm er po 50-tich  rokoch
"Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik 

nedohasí..." (Mt 12,20).
Na tohtoročnú Velkú noc sa po takmer 50- 

tích rokoch opäť rozozvučali zvony dreveného 
chrámu zasväteného sv. Lukášovi evanjelistovi 
v Tročanoch, v okrese Barde
jov. Tento chrám má nielen his
torický, ale aj duchovný výz
nam, veď v ňom sa už od roku 
1739 odovzdávala viera našim 
predkom.

Približne od r. 1950 tento 
chrám začal zapadať pra
chom a ostal bez povším- f 
nútia. Ale Boh má všetko vo 
svojich rukách! Postupom # 
času sa začala v tomto chrá- ’

me opäť sláviť Eucharistia a tohto roku aj 
nedeľa Paschy!

Aj keď v neveľkom počte, ale o to s väčším 
duchovným zážitkom sme spolu s o. Petrom Tir- 
pákom, kaplánom z Bardejova prežívalí radosť 

z Kristovho vzkriesenia. Krásne 
veľkonočné spevy sa opäť niesli 
naším chrámom. Po povzbu
dzujúcich slovách o. duchov
ného a posvätení veľkonoč
ných pokrmov sme sa naplnení 
Duchom vrátili domov.

Ďakujeme Bohu za milosti, 
že sme túto Paschu - prechod 
zo smrtí do života mohli opäť 
nanovo zažiť.

veriaci z Tročan



Velká noc v duchu cyrilometodských tradícii

Hovorí sa, že raz vidieť jeviac, ako stokrát 
počuť. V duchu tohto príslovia osem 

mladých ľudí z celého Slovenska prijalo 
ponuku Centra Spirituality Východ - Západ 
Michala Lacka v Košiciach a časopisu Univer
zitný svet, vychádzajúceho pre vysokoško
lákov v Trnave, aby prežili spolu udalosti 
Veľkého týždňa a Paschy tak trochu pre nich 
netradične. Podujatie malo názov: „Veľko
nočné trojdnie v duchu cyrilometodských 
tradícií". Išlo o to, aby títo mladí, prevažne 
vysokoškoláci prežili atmosféru veľko
nočných obradov v byzantskej tradícií. Aby 
nielen o gréckokatolíkoch niečo teoreticky 
vedeli, ale aby naše obrady skutočne zažili. 
Okrem jednej gréckokatolíčky, ostatní siedmi 
mladí boli katolíci latinského obradu.

Prakticky to vyzeralo tak, že pred účasťou 
na obradoch v katedrálnom chráme v Koši
ciach na Mojzesovej ulici dostali v Centre 
Spirituality Východ - Západ katechézu 
o tom, čo sa bude v chráme robiť, spievať, 
jednoducho, na čo sa majú zamerať. K pre
žívaniu tohto posvätného času, samozrejme, 
patrilo aj dodržanie pôstnej disciplíny našej 
cirkvi, čo malo aj svoje výhody, že sme ne
museli v piatok nič variť.

Liturgické prežívanie bolo zároveň sprevá
dzané zaujímavými akciami. Na Veľký štvrtok 
to bola katechéza na tému „otcovstvo" pátra 
Milana Hudačka, SJ, ktorý bol spoluorganí- 
zátor tohto podujatia a prednáška účastníčky 
košickej íkonopiseckej školy Spolku ikono- 
piscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska, Mgr. 
Emílie Dankovčíkovej o ikonách a o písaní 
ikon, kde sa rozprúdila zaujímavá diskusia
o výtvarnom zobrazení na Východe a na 
Západe. Na Veľký piatok to bolo putovanie 
do premonštrátskeho (bývalého jezuitského) 
chrámu, na mieste ktorého boli umučení svätí 
košickí mučeníci v roku 1619, dalej srdečné

prijatie na Košickom apoštolskom exarcháte 
vladykom Milanom, či účasť na ekumenickom 
pašiovom sprievode mestom Košice. Na Veľkú 
sobotu mladí navštívili Geriatrické centrum 
sv. Lukáša, aby si vypočuli svedectvá rehoľ
ných sestier „Spasitelíek" o ich službe starým 
a umierajúcim a pozdravili pacientov. Večer 
sme navštívili zariadenie Košickej arcidie
céznej charity na Fialkovej ulici, kde nachá
dzajú košickí bezdomovci aspoň na noc

strechu nad hlavou. Po priateľskom rozhovore 
s nimi určíte každý z nás by zmenil na nich 
svoj názor a nehádzal ich všetkých do jed
ného vreca za to, ako vyzerajú. Pre mladých 
zo západného a stredného Slovenska bola 
príprava veľkonočných jedál a ich samotné 
svätenie, ktoré sa praktizuje len na východ
nom Slovensku, nezabudnuteľným zážitkom.

Myslím si, že čo z toho pre týchto mladých 
ľudí ostane na celý život, je nový vzťah. Vzťah 
a úcta k odlišnému a nepoznanému nemusí 
hneď viesť k odmietaniu. Práve naopak, 
rozširujúce sa obzory ešte nikoho neochu
dobnili. Kiež prežitie týchto tajomstiev Paschy 
v byzantskom obrade prehĺbi ich ďalší kres
ťanský život.

p. Mgr. Milan Lach, S J

Príprava na návštevu Svätého O tca

Už len štyri mesiace nás delia od pláno
vanej návštevy Svätého Otca v sep

tembri tohto roku na Slovensku. Pápež Ján 
Pavol II. navštívil Slovensko už dvakrát. 
Najprv v roku 1990 pri návšteve vtedajšieho 
Československa a potom v roku 1995, keď 
navštívil viaceré slovenské mestá.

V utorok 6. mája pricestovala na Slovensko 
plánovacia delegácia z Vatikánu, ktorá nav
štívila jednotlivé miesta plánovanej návštevy. 
Plánovacia komisia si prezrela Banskú Bys
tricu, Rožňavu i Bratislavu. Predseda Konfe
rencie biskupov Slovenska Mons. František 
Tondra povedal: „Posúdime miesta, kde by 
malo byť stretnutie Svätého Otca s ľudom, kde 
by mali byť sväté omše. Oni posúdia, či je to 
vhodné miesto, bezpečné, vhodné na liturgiu, 
na to, aby ľudia mohli všetci vidieť Svätého 
Otca a pod. Potom aj liturgický program 
zostavíme."

Mons. František Tondra poukázal aj na 
duchovný význam tohto podujatia: „To je asi

najdôležitejšia vec. To nie je len vonkajšie 
stretnutie, ale je to stretnutie s hlavou Cirkvi. 
A my katolíci máme s Cirkou cítiť. To znamená, 
že s Cirkvou tešiť sa z jej úspechov. Musia nás 
bolieť aj útoky, ktoré sú proti Cirkvi, neraz aj 
my k ním pridávame oleja do ohňa svojím 
nezodpovedným správaním. Teda mať blízko 
Svätého Otca znamená mať blízko Krista, lebo 
on je jeho zástupcom tu na Zemi. Pán Ježíš 
povedal, kto vás počúva mňa počúva. On je 
hlava apoštolov - Peter a jeho nástupca. Takže 
by som veľmi prosil veriacich, aby takto brali 
návštevu Svätého Otca. Nie len tak senzačne, 
ale vnútorne duchovne. Je mesiac máj. Panna 
Mária bola na začiatku, ako vieme zo Skutkov 
apoštolov, uprostred apoštolov. S nimi sa 
modlila, s nimi očakávala deň Turíc, tak aj tu 
prosme Pannu Máriu, aby bola s nami, aby 
cez tie Turíce Svätý Duch stále pôsobil na 
Slovensku a aby sme malí svoje srdcia 
otvorené."

Pavol Jurčaga
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Samotné nahrávanie CD prebehlo počas jedného 
víkendu vo Varhaňovciach, v priestoroch fary, ktoré 
poskytol miestny kňaz o. Martin Mekel. Nahrávanie 
bolo financované Nadáciou Otvorenej Spoločnosti, 
vďaka ktorej sa nahrávanie mohlo uskutočniť. Skupina 
Chairé si k nahrávke prizvala aj hostí -  rómsku gospe- 
lovú skupinu pôsobiacu vo Varhaňovciach, ktorá 
prezentuje dve zo svojich vynikajúcich piesní. V jednej 
z nich sa spieva Devla de man džido pani (Bože, daj 
mi živú vodu). Nech teda tieto piesne oživujú srdcia 
ľudí a vnášajú do nich lásku. Tešíme sa na ďalšie CD. 
Ďalšie informácie o skupine Chairé sa dozviete na 
www.chaire.szm.sk

Erika T.

KOŠICE - Posvätné slová „Vezmite a jedzte, toto je moje 
te lo ... a Vezmite a pite, toto je moja krv..." už vyše 
dvetisíc rokov tvoria podstatu novozákonnej obety sv. 
liturgie. Prvýkrát ich vyriekol Ježiš Kristus v predvečer 
svojho utrpenia pri obradnej večeri, ktorú konal so svojimi 
učeníkmi a nimi ustanovil sviatosť Eucharistie. 
Hierarchické kňazstvo opakuje denne tieto hlboké slová 
nad predloženými darmi pri prestole, konajúc fakz moci 
a poverenia Ježiša Krista na jeho pamiatku.
Aj tohtoročný Veľký štvrtok bol v košickej Katedrále 
Narodenia presvätej Bohorodičky slávnostný a svia
točný. V tento deň sa už tradične zišlo do katedrály 
celé presbytérium apoštolského exarchátu, aby si 
pripomenulo ustanovenie novozákonného sviatostného 
kňazstva a Eucharistie. Sláveniu archijerejskej liturgie 
predsedal hierarcha, vladyka Milan Chautur, CSsR, 
s asistenciou. V homílii vladyka Milan upozornil 
prítomných, že skutočná velkosť kňazstva je od Krista
-  Veľkňaza, na ktorého kňazstve sa nositeľ kňazskej 
moci -  človek, len podieľa. Preto kňaz by nemal 
budovať svoju autoritu pred farníkmi na svojich 
osobných ľudských vlastnostiach, ale na Kristovi. 
Aktuálne zdôraznil úsilie Svätého Otca Jána Pavla II.
o formáciu Katolíckej cirkvi voči tajomstvu Eucharistie, 
ktoré dostalo svoju konkrétnu podobu v najnovšej 
encyklike ECCLESIA DE EUCHARISTIA, oficiálne 
zverejnenej práve na Velký štvrtok 2003. Po liturgii 
slova sa kňazi zjednotili v liturgii obete a recitovaním 
kánona vzdávali vďaky za dar milosti kňazstva a „zho
tovili" Eucharistiu.
K sláveniu liturgie Velkého štvrtka patrí aj posvätenie 
myra -  matérie na udeľovanie sviatosti myropomazania. 
Posvätenie myra vykonal vladyka Milan Chautur po 
zakončení eucharistickej anafory. Na záver slávnosti bolo 
dojímavé sprítomnenie Ježišovho gesta pokory a lásky
-  umývanie nôh, ktoré dvanástim vybraným kňazom 
vykonal hierarcha. Posilnení pokrmom večného života, 
Božím slovom, ale aj zážitkom eucharistického 
spoločenstva sa rozchádzali presbyteri apoštolského 
exarchátu do svojich farností s obnovenou túžbou slúžiť 
zverenému stádu.

o. Thtic. Michal Hospodár

VRANOV N/TOPĽOU - Dňa 4.5.2003 sa vo Vranove 
nad Topľou, v Dome kultúry zišli detské a mládežnícke 
zbory Vranovského protopresbyterátu. Spevom oslávilo 
Pána 16 zborov.
Na začiatku vystúpil ako hosť zbor zo Zemplínskej Teplice, 
ktorý sa uviedol nádhernou pantomímou a dvomi 
piesňami. Ďalšie zbory zPoše, Matiašky, Remenin, 
Cabova, Čičavy, Sečovskej Polianky, Vranova n/T,
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Zámutova, Banského, Čemerného, Hlinného, Vlače, 
Dlhého Klčova. Z niektorých farností prišli po dva zbory. 
Každý zbor predviedol dve piesne zo svojho repertoáru. 
Približne v polovici stretnutia počas prestávky animdtori 
pripravili oddychový program pre deti do 13 rokov. Staršia 
mládež z jednotlivých farností si v skupinkách navzájom 
vymieňala skúsenosti, postrehy, názory z aktivít vo 
farnosti. Potom program pokračoval zvelebovaním Pána 
ďalšími piesňami.
Na záver stretnutia prítomných pozdravil vranovský 

protopresbyter o. Michal Kučera, ktorý vyjadril želanie 
a nádej, že plamienok tohto nadšenia mladých bude 
povzbudením do ďalších rokov.
Spoločná pieseň všetkých účinkujúcich (ktorých bolo 205) 
k nebeskej Matke: „Čakajú ťa nástrahy..." bola 
poďakovaním, a zároveň prosbou o ochranu do ďalších 
dní života v našich farnostiach.

-jp-

VRANOV NAOPĽOU, SRBSKO - Na pozvanie biskupského 
vikára o. Joakima Hološňaja, stavrofora z grécko
katolíckej parochie Durdevo (6000 obyv.) vo Vojvodine 
na Dolnej zemi, navštívil v dňoch 26.-28.4.2003 
vranovský chrámový Zbor Chrysostomos našich krajanov, 
gréckokatolíkov, ktorí svoje korene majú tu na 
východnom Slovensku, na Horníci, ako to oni nazývajú. 
Návšteva sa konala v čase Vzkriesenia -  Paschy, ktorú 
tamojší gréckokatolíci slávia podľa juliánskeho kalen
dára o dva týždne neskôr ako my. Mali sme teda možnosť 
v tomto roku prežiť naplno dvakrát radostné sviatky 
Pánovho Vzkriesenia. V rámci návštevy zbor spieval 
veľkonočnú s v. liturgiu v nedeľu v parochii Kocúr, 
v Chráme Uspenia presvätej Bohorodičky, v sta
roslovienskom jazyku, ktorý je u nich bohoslužobným 
jazykom. Okrem toho sme navštívili s koncertným 
veľkonočným programom aj ďalšie parochie: Ruský 
Kerestur, Chrám sv. Mikuláša a Novi Sad, kde nás správca 
Mgr. o. Roman Miz v neformálnej besede v Chráme sv. 
Petra a Pavla oboznámil s históriou gréckokatolíkov 
v Srbsku. Zaujímavou bola pre nás exkurzia po Novom 
Sade s výborným sprievodcom Ing. o. Jozefom Selínom, 
ktorý pochádza zo Slovenska. Okrem iného sme navštívili 
aj Petrovaradínsku pevnost' ktorá sa týči nad pokojným, 
širokým Dunajom, odkiaľ bol nádherný pohľad na vyše
300.000-ový Novi Sad. Cestou domov zastavili sme sa 
ešte v novej parochii Gospodnici, kde nás pozval jej 
správca o. J. Selín, ktorý za veľmi krátky čas tam prestaval 
z bývalej telocvične krásny východný chrám a faru. Ten 
nám pripravil milé prekvapenie—stretnutie s križevským 
vladykom Slavomírom Miklovšom, ktorému sme zase 
my pripravili veľkonočný koncert a zotrvali s ním 
v úprimnom rozhovore, keď spomínal na svoje časté 
návštevy Slovenska. Vladyka Slavomír slávil velkonočné 
sviatky^v tejto časti Vojvodiny, pretože sám pochádza 
z obce Ďurdevo, kde sa často vracia.
Čo nás najviac zaujalo na našom poznávacom zájazde 
bola reč, včelej tejto oblasti gréckokatolícki veriaci 
rozprávajú čistou zemplínčinou, akou sa hovorí aj u nás 
vo Vranove. Ďalej to boli velkonočné zvyky a jedlá, ktoré 
boli úplne podobné našim tradičným, dokonca aj 
s velkonočnou oblievačkou, a napokon to boli ľudia -  
mimoriadne štedrí a pohostinní, ktorí nás privítali 
a starali sa o nás s neskutočnou radostou a vďačnosťou. 
Tie tri dni, ktoré sme tam strávili, boli veľmi krátke, aby 
sme sa dosýta vyrozprávali. Boli sme prvý gréckokatolícky
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Eparchiálne kolo biblickej súťaže v Prešove

Deň 11. apríl 2003 bol možno deň ako 
každý iný, ale určíte nie pre deti, 

ktoré sa v ten deň zúčastnili biblickej 
súťaže z náboženskej výchovy prešov
ského eparchiálneho kola biblickej olym
piády pre žiakov základných a stredných 
škôl, ktoré sa konalo v priestoroch Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty v Pre
šove. Fakulta sa tak aspoň na chvíľu pre
menila na „súťažné bojisko", kde sa každý 
snažil zabodovať, presadiť sa a hlavne 
vyhrať. Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

I. kategória: 5. - 9. ročník ZŠ
II. kategória: stredné školy, gymnázia, 

odborné učilištia
III. kategória: 1. - 2. ročník ZŠ
IV. kategória: 3. - 4. ročník ZŠ

Víťazi III. kategórie - 1.: 2. roč. ZS: 1. miesto - CZS sv. Juraja 
Svidník, 2. miesto - ZŠ Wolkerova Bardejov, 3. miesto - ZS 
Banské

Súťažiace družstvá pozostávali z 3 členov, 
ktoré sa predtým zúčastnili na de
kanských kolách a vyhrali 1. miesto.
Možno aj preto už aj tí najmenší 
súťažiaci vystupovali sebavedome 
a nezarazíla ich snáď ani jedna súťažná 
otázka. Zaujímavé bolo sledovať súťa
žiacich pri práci, ako jednotlivé sku
pinky dokázali spolupracovať a dopĺňať 
si svoje vedomosti. Niektoré zadané 
úlohy zvládli bravúrne ľahko za veľmi 
rekordný čas a s inými sa museli trošku 
viac potrápiť. Nerobilo im problém ani 
pracovať so Svätým písmom a vyhľadať 
citát, ktorý museli doplniť a zadať 
príslušné súradnice. Súťažiaci boli 
proste „jednotky".

Každá kategória pozostávala z 3 súťaž
ných kôl, potom nasledoval medzisúčet

Víťazi IV. kategórie - 3 .-4 . roč. ZŠ: 1. miesto - ZS Fullanka, 
2. miesto - ZS Ratajovce, 3. miesto - ZŠ Šambron

Víťazi II. kategórie - Stredné školy: 1. miesto - Gymnázium 
Medzilaborce, 2. miesto - Gymnázium Stropkov, 3. miesto - 
Cirkevné gymnázium Svidník

a finále, do ktorého postúpili prvé tri 
družstvá. Ani jedno družstvo sa nechcelo dať Ĺ 

zahanbiť, a preto bolí výsledky medzi I 
jednotlivými družstvami často veľmi 
tesné. Porota, ktorá pozostávala 
z o. J. Zorvana, o. R Fedora, o. J. Ma- 
rettu, o. R. Víšňovského, o. E Krajňáka, -I 
p. K. Ichniovskej, p. E. Sopkovej 
a p. M. Tímkovej kontrolovala, aby sa 
neporušili pravidlá súťaže, ale nemu
seli sa obávať, lebo súťažiaci to zobrali 
veľmi zodpovedne a čestne. Celú súťaž 
moderovali Marcela Troščáková 
a o. Andrej Pribula.

A kto zvíťazil a postúpil do epar- 
chiálno - exarchátneho kola, ktoré sa 
uskutoční medzi Prešovskou epar- 
chiou a Košickým exarchátom na 

Zemplínskej Šírave 29.-31. 5. 2003?

I. kategória - ZŠ Havaj
II. kategória - Gymnázium Medzilaborce

III. kategória - CZŠ sv. Juraja Svidník
IV. kategória - ZŠ Fulianka
Víťazi boli ocenení pamätnými diplo

mami, knihami a inými darčekmi. Ceny 
im odovzdal generálny vikár o. Mgr. 
Vladimír Skyba. Čo dodať na záver? Snáď 
len citovať slová víťazného družstva 
Základnej školy z Fulinaky: „Na súťaž sme 
sa veľmi tešili, pripravovali sme sa 
priebežne celý rok a určite sa budeme 
snažiť dostať sa sem aj na budúci rok."

Mgr. Anna Ondovčíková

Víťazi i. kategórie - 5 .-9. roč. ZŠ: 1. miesto - ZŠ Havaj,
2. miesto - ZŠ Ľubotice, 3. miesto - 8-ročné gymnázium  
Vranov n/Topľou



VI. ročník biblickej olympiády v roku 2003  
exorchátne kolo
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zbor, ktorý ich navštívil z ich pôvodnej domoviny. Ich 
doterajšie kontakty boli orientované iba na Užhorodskú 
eparchiu. Pravda, 250 rokov odlúčenia a málo kontaktov 
medzi nami spôsobili, že o nás vedia veľmi málo. 
Prekvapením pre nich, tak ako aj pre nás bolo to, že 
sme sa absolútne presne dohovorili, že sme si i svojím 
naturelom podobní. Nakoniec, veď sme z jedného 
koreňa. Toto bolo vzájomné, spoločné konštatovanie.
Túto našu návštevu odplatí parocha Durdevo pros
tredníctvom ich chrámového zboru Rozanov, ktorého 
náš správca farnosti Najsvätejšej Eucharistie Mgr. 
0. Ľubomír Novák pozval na návštevu Vranova na náš 
chrámový sviatok v júni t.r..
Zdá sa, že sa nám pomaly darí búrať hranice, ktoré 
nás v minulosti rozdelili a vzájomnými priateľskými 
návštevami podarí sa v budúcnosti prehlbovať vzá
jomné spoznávanie sa dvoch častí kedysi jedného celku
-  gréckokatolíckych veriacich veľkej Mukačevskej 
eparchie. Tam na Dolnej zemi žijú naši gréckokatolíci, 
ktorí nezabudli na svoje korene a ktorí si 250 rokov 
udržali vieru svojich otcov, ale aj reč, písmo a zvyky.. 
Pre náš zbor to bol mimoriadne krásny a poučný zážitok 
a už teraz sa tešíme na našich nových priateľov, ktorých 
sme objavili a spoznali v Srbsku.

Mgr. i .  lakatos

PREŠOV - 27. apríla 2003 na Tomášovu nedeľu vystú
pil v Monastierí otcov Baziliánov na Vajanského ulici 
v Prešove starosloviensky zbor pôsobiaci pri Katedrál
nom chráme s v. Jána Krstiteľa, pod vedením dirigenta 
Františka Šestáka. Ešte pred začiatkom Božej služby 
zaspieval skladby Koľslaven, Hlasom mojím, Christos 
voskrese, a ďalšie. Ako povedal v kázni o. Gorazd Tim- 
kovič, CSVV, častokrát sme podobnými nevercami, ako 
bol sv. Tomáš a naša viera je slabá pre slepotu mate
riálneho sveta, ktorému veríme viac ako tomu, čo učil 
Ježiš Kristus. Lebo Pán Boh pripravil večný život pre 
všetkých, čo „nevideli a uverili". Na záver sv. liturgie 
zaspieval zbor jednu z najkrajších zborových skladieb 
Sej deň, jehože sotvoril Hospod' počas ktorej udelil 
o. Gorazd prítomným myrovanie.

Peter Krajná k

KOŽANY - V nedeľu U .  5 .2003 o 10,30 hod. sa 
v Kožanoch uskutočnila slávnosť posviacky ikonostasu 
a oltára po ich zreštaurovaní. Hlavným svätíteľom 
a cebrantom bol J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, 
prešovský eparcha. Drevený chrám Stretnutia Pána 
v Kožanoch je starý vyše 300 rokov a patrí do zoznamu 
Národných kultúrnych pamiatok.

ISPB

BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN - V piatu nedeľu Päťde- 
siatnice o Samaritánke 18.5.2003 uviedol prešovský 
eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, do úradu prvého 
protopresbytera banskobystrického dekanátu a farára 
v Banskej Bystrici a Zvolene. Pri tejto príležitosti boli 
slávené archijerejské sv. liturgie o 9.00 hodine 
v chráme sv. Alžbety v Banskej Bystrici a o 11.00 hodi
ne v chráme sv. Alžbety v Zvolene. Tento krok bol súčas
ťou snahy Mons. Jána Babjaka,SJ, o aktívnu pastoráciu 
gréckokatolíkov žijúcich na strednom a západnom Slo
vensku. Pri tejto slávnostnej bohoslužbe zazneli spevy 
Bohosloveckého zboru sv. Romana Sladkopevca, ktorý 
nedávno oslávil desiate výročie svojho vzniku.

ISPB

Vítazné družstvá v I. kategórii

V dňoch 8.4. - 9.4.2003 sa v priestoroch 
KPC v Košiciach uskutočnilo celoexar- 

chátne kolo už VI. ročníka biblickej súťaže 
pre žiakov základných a stredných škôl pri 
predmete náboženská výchova, ktoré zorga
nizovalo Katechetícko-pastoračné centrum 
v spolupráci s katechetickou komisiou pri 
Gréckokatolíckom apoštolskom exarcháte.

Sútáž bola zameraná v 4 kategóriách na 
rôzne oblasti zo Svätého písma:

1. kat. (5.-9.roč. ZŠ) -2 Samuelova kniha, 
Skutky apoštolov

U. kat. (SŠ, G, SOU) -2 Samuelova kniha, 
Skutky apoštolov

III. kat. (nš, l.-2.roč. ZŠ) - všeobecný 
prehľad základných udalostí z Biblie a učeb
níc Náboženská výchova

IV. kat. (3.-4.roč. ZŠ) - Markovo evanjelium

V rámci protopresbyterských kôl súťaže sa 
zapojilo spolu 540 žiakov.

Na celoexarchátnom kole sa malo zú
častniť z každého protopresbyterátu 1 ví
ťazné 3-členné družstvo v každej zo 4 
kategórií. Celkovo sa na súťaži v priebehu 
oboch dní zúčastnilo 20 družstiev, spolu 60 
žiakov. Každé družstvo malo so sebou 
doprovod a prišli aj všetci kňazi z kate
chetickej komisie Gréckokatolíckeho apoš
tolského exarchátu.

V jeden deň súťaže sa o prvenstvo pokú
šali družstvá z dvoch kategórií. A tu sú ví

ťazné družstvá:

Vítazné družstvá v III. kategórii

V tomto kole si zmerali sily víťazí proto
presbyterských kôl zo všetkých protopesby- 
terátov exarchátu, ktoré nadväzovali na 
triedne školské alebo farské kolá súťaže.

vítazné družstvá v IV. kategórii

Vítazné družstvá v II. kategórii

I. kat. (5.-9.roč. ZŠ)-ZŠ Vinné
II. kat. (SŠ, G, SOU) - Gymnázium Sečovce
III. kat. (MŠ, l.-2.roč. ZŠ) - ZŠ Choňkovce
IV. kat. ( 3.-4.roč. ZŠ) - ZŠ Novosad 

Víťazom bolí odovzdané ceny
a diplomy z príspevku Košického 
exarchátu, zároveň mali aj menšie 
občerstvenie. Program súťaže 
začínal vždy modlitbou v kated
rále, ktorú viedol vladyka Milan. 
Okrem súťažného preverenia vedo
mostí bola olympiáda obohatená 
pre účastníkov aj prehliadkou 
katedrály, ktorú mal na starosti 
o. J. Gočík a exarchátneho úradu, 
ktorého sa ujal vladyka Milan. 
Zároveň poskytol aj hlavnú cenu 
pre víťazov - 6 kusov novej publi
kácie - „Vladyka" s vlastnoručným 
venovaním a podpisom.

Víťazí postúpia do eparchiálno
- exarchátneho kola, ktoré sa uskutoční medzí 
Prešovskou eparchiou a Košickým exarchá- 
tom na Zemplínskej Šírave 29.-31. 5. 2003. 
Okrem toho víťazí z kategórie 1. a 11. náš exar- 

chát budú reprezentovať na celo
slovenskom kole v Bardejove v dňoch 
21.-23. 5. 2003, kde sa zúčastnia 
víťazi diecéznych kôl všetkých kato
líckych diecéz na Slovensku.

Veríme, že VI. ročník súťaže pris
pel nielen k hlbším vedomostiam, ale 
aj k vzájomnému spoznávaniu sa, 
plnšiemu prežívaniu viery a vyt
váraniu spoločenstva medzi sna
živými žiakmi nielen v škole, ale aj 
mimo školy.

Mgr. Klára Zorvanová
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Zmýšľajte tak, ako Ježiš Kristus
V ideli sme, že Ježiš Kristus sa naoko 

stránil akejkoľvek politiky. V skutočnosti 
však politiku robil, ale pravdivú, naozajstnú! 
Jej cieľom bolo zničiť žriedlo, kde sa ukrývajú 
všetky nespravodlivosti, ktoré ničia nielen 
človeka, ale i politické a spoločenské 
zriadenia. Týmto žriedlom je ľudské srdce 
odtrhnuté od Boha a hľadajúce šťastie mimo 
neho, na vlastnú päsť. Túto úlohu začal Ježiš 
plniť hlásaním evanjelia. V jeho svetle sme 
malí zbadať, aké bludné sú naše cesty, ako 
sa každý deň vzďaľujeme od pravdy a že cesta 
k nášmu šťastiu, individuálnemu aj spoloč
nému, vedie úplne inde. Najšokujúcejším 
príkazom jeho evanjelia je láska k nepria
teľom, o ktorej sme začali hovoriť minule.

„Milujte svojich nepriateľov a modlíte sa 
za tých, čo vás prenasledujú... ak milujete 
tých, ktorí vás milujú, čo zvláštne tým robíte? 
Nerobia to aj pohania?"

Uvažujme chvíľu o týchto slovách.
Každá iná láska: láska manželov, láska 

snúbencov, priateľov, láska rodičov k deťom sú 
niečím normálnym, dostupným každému člo
veku. Takáto láska však nás, kresťanov, neodli
šuje od zvyšku sveta. To, čo nás má odlišovať, 
to, čo je zvláštne a vo svete neprítomné, je láska 
k nepriateľom! Bez tohto kresťanstvo nejest
vuje. Bez tohto prestáva byť tým, čo chcel 
priniesťJežiš Kristus. Stratí svojezákladné črty 
a zmení sa na všeobecnú religíozitu na jednej 
úrovni s islamom, budhizmom, čí akýmkoľvek 
iným náboženstvom.

Ježiš hovoril o tomto znamení počas Pos
lednej večere, keď spolu s apoštolmi slávil 
židovskú Paschu. Medzi obrady tejto večere

patrilo aj umývanie rúk. Nádobu s vodou a ute
rák mal vždy priniesť najnižšie postavený 
medzi stolujúcimi. Zvyčajne to robilo dieťa 
alebo sluha, či otrok. Pravdepodobne na tomto 
mieste vzal Ježiš umývadlo, opásal sa zásterou 
a začal apoštolom umývať nie ruky, ale nohy!

Pozrime sa na toto jeho gesto. Ježiš koná 
prácu otroka. A pre koho? Pre apoštolov. Ľudí, 
ktorí sa o pár hodín ukážu, ako nehodní jeho 
lásky. Pri jeho zatknutí sa všetci rozutekajú. 
Peter prisahá, že ho nikdy nepoznal a Judáš 
ho zradí. Ježíš o tom všetkom vie, a napriek 
tomu pred nimi kľaká a umýva im nohy! Toto 
gesto je vonkajším prejavom jeho vnútornej 
lásky. Lásky, ktorá nehľadá seba, ale slúži. 
Lásky, ktorá je pokorná, stavia sa na posledné 
miesto, nemá žiadne nároky na opätovanie. 
Lásky, ktorá prijíma zradu, vydá sa do rúk 
katov, nechá sa ukrižovať a napriek tomu 
všetkému stále miluje. Znak umývania nôh 
je vonkajším znakom lásky k nepriateľom. 
Ježiš umýva nohy aj Judášovi. Peter je týmto 
jeho počínaním tak pobúrený, že keď naň 
príde rad, pohoršený zvolá: „Pane, tými chceš 
umývať nohy?... Nikdy mi nebudeš umývať 
nohy!“ (porov. Jn 13, 6-7). Peter považuje 
Ježišovo gesto, ktorým v tej chvíli demonštruje 
svoju lásku za bláznovstvo, za preháňanie. 
Bráni sa pred ňou, nechce ju prijať. Nechce 
byť milovaný takou láskou, ani takou láskou 
milovať. Ale Ježiš mu povie: „Ak ťa neumyjem, 
nebudeš mať podiel so mnou." Sú to veľmi 
ostré slová. Keby sme to chceli povedať 
zrozumiteľnejšie znelo by to: Peter, ak 
odmietaš túto lásku, potom nemáme nič 
spoločné. Nemôžeš sa pokladať za môjho

učeníka, nie si kresťanom! Ak nosíš toto meno, 
potom ho zneucťuješ!

A nemôžeme sa brániť: „Dobre, Ježíš Kristus 
bol Boh, a on tak mohol milovať, ale my, 
obyčajní ľudia sa v živote musíme riadiť inými, 
oveľa realistickejšími zásadami." Tak môžu 
hovoriť neveriaci, ale v žiadnom prípade nie 
my pokrstení. Lebo na nás sa vzťahuje to, čo 
Ježíš povedal na záver tejto scény:

„Keď im umyl nohy a obliekol si odev, 
znova si sadol k stolu a povedal im: «Chápete, 
čo som vám urobil? Vy ma oslovujete:, Učiteľ?' 
a :, Pane?' a dobre hovoríte, lebo to som. Ked 
som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj 
vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal 
som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som 
ja  urobil vám»“ On 13,12-15).

p. Alfréd Cholewinski, S J 
spracoval o. Mgr. Peter Rusnák

Podobnosť vecí

Človek má mnoho vecí 
Práve tak dobrých a asi toľko zlých 

Oči ľudské sú nevyspytateľné 
Skrývajú tajomstvo, Čaro a Falš

Ale v  tých očiach som predsa našiel 
čosi krásne 

Veď predsa tam svieti láska, ktorú 
zapaľuje lampa srdca 

Ľudia sú dobrí a mohli by byť aj ľuďmi 
Ale tých vecí dobrých a zlých je 

strašne veľa

Dnešná pieseň o láske a nenávisti 
splynula

Je to matematický zlomok, ktorý sa 
rovná nule 

Je to rovnica dvoch neznámych veličín 
Ktoré nevypočíta ani mŕtvy Archimed j I

Táto rovnica siaha ad infinitum 
Znamienko plus sa zmení hneď 

Iba si povieš prenásobím ťa mínus 
jednou

Láska prenásobím ťa nenávisťou

Dnes hľadám už iba uhlíky v očiach 
ľudí

Tak ako keď z vlaku vypadávajú iskry 
horiace 

Všetko je podobné veciam 
najpodobnejším 

Ako aj uhlík, ktorý má podobu 
žiariacej slzy!

Emil Korba::
Kristus a učeníci, mozaika v chráme Sanť Apollinare Nuovo vysvätenom roku 504, Ravenna 
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Vyniesol naše hriechy 
na svojom tele na kríz

v

Šokujúcou zásadou politiky Ježiša Krista, 
jeho receptom na spravodlivejší svet, na 

lepšie spoločenské zriadenie je láska k nepría- 
tetovi. Toto prikázanie, ktoré je srdcom Ježišov
ho učenia, je v evanjeliu formulované ešte iným 
spôsobom, ešte ostrejšie a vynúti ešte viac naše 
protesty.

V Rea na vrchu Ježiš hovorí: Počuli ste, že bolo 
povedané: „ Oko za oko a zub za zub. No ja vám 
hovorím: «Neodpomjte zlému. Ak ta niekto udrie 
po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa 
chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť 
A keďťa bude niekto nútiť, aby si s ním išieljednu 
míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ta prosí, daj, 
a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo 
požičať»" {Mt 5,38-42),

„Neodpomjtezlému." - Dobre sme počuli? Veď 
či nás neučili, že prvou zásadou krestana je vzoprieť 
sa zlu? Samozrejme. Zlu, čiže hriechu, pokušeniu 
naň sa treba vždy vzoprieť! Takisto nesmieme 
súhlasiť so žiadnym zlom v nás i okolo nás, ä už 
osobným, verejným, spoločenským alebo politic
kým. Otázkou je iba spôsob, akým to robíme.

Vo svete sa praktikuje ten, ktorý je opísaný 
v knihe Genezis: „Raz povedal Lamech svojim 
ženám, Adea Sele: «Počujte môj hlas, Lamechove 
ženy, nakloňte sluch kmojejreo! Zabijem muža, 
ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. 
Sedem ráz pomstený bude Kain, Lamech však 
sedemdesiatsedem ráz»“ (Gn 4,23-24).

Táto obludná zásada je dodnes všeobecne 
uplatňovaná. Myslím, že všetci si ľahko spo
menieme na situácie, keď smejú uplatnili. Keď 
nám totiž niekto ublíži, urazí nás, vezme nám 
niečo, odpovedáme zlom. A to nielen tak, že 
žiadame, čo je naše, ale čakáme na moment, 
keď sa náš nepriateľ potkne, a potom mu 
odplácame rovnakou mincou. Ba ešte mu 
pridáme niečo navyše, aby si zapamätal, aby 
sa naučil, aby nabudúce vedel, že si s nami 
nemá začínať.

Už aj Starý zákon je v tomto smere veľkým 
krokom vpred, keď zmierňuje túto ľudskú túžbu 
po neprimeranej pomste. Hovorí: „Okoza oko, 
zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu... ranu 
za ranu, hrču za hrču“ (Ex 21, 24). Za jedno 
oko stačí jedno oko, nie obe! Za jeden zub stačí 
jeden zub, nie desať, ako hovorí Lamech, ktorý

žije v každom z nás! Lenže aj táto zjemnená 
forma odplaty za krivdu, je ďaleko od kres
ťanstva. V Starom zákone bola iba ústupkom 
zo strany Boha, ktorý dobre vedel, že človek 
bez Krista je bezmocný. Ježišov spôsob 
potierania zla je úplne iný! Vyjadruje ho ono 
paradoxné vyhlásenie: „Neodporujte zlému.“ 
To znamená, keď na teba dopadne zlo, krivda, 
keď sú pošliapané tvoje práva, nebráň svoje 
šťastie tým, že odpovieš násilím na násilie, 
nespravodlivosťou na nespravodlivosť, že 
odplatíš zlým za zlé. Urob ako Ježíš Kristus. 
On nebránil svoje sväté právo na život. Zomri 
sám sebe, nechaj sa ukrižovať. Miluj nepria
teľov až do takého rozmeru!

Na tomto mieste však musíme vysloviť jedno 
„ale" a budeme éi ho musieť často pripomínať: 
Ježišova etika nie je prispôsobená na mieru 
našej ľudskej mentality, ani na mieru našich 
ľudských síl. Ona predpokladá jednu stálu, veľkú 
a radikálnu premenu v nás. Aby človek mohol 
neodporovať zlu, musí sa znova narodiť. Musí 
sa narodiť zo Svätého Ducha, znova byť stvorený 
Bohom, s Kristom vstať z mŕtvych do úplne 
nového života, do života večného!

Toto všetko sa s nami naozaj v krste stalo. 
Ale sviatosť krstu toto všetko dáva iba 
v embryonálnom stave. A toto embryo musí 
v nás rásť, až dosiahne dospelosť, a to sa stane 
nie z našich síl, ale mocou Božou. Až potom, 
keď dospejeme a tento vývoj sa stane skutoč
nosťou, budeme otvorení na lásku k nepria
teľovi a schopní praktizovať ju.

p. Alfréd Cholewinski, S J 
spracoval o. Mgr. Peter Rusnák

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

PODMIENKY MODLITBY

Samota (2. diel)
Aký význam má samota, tiež ukazuje výrok Otca 
Izáka, ktorý ma! vo zvyku po eucharistickej obeti 
zmiznúť vo svojej kélii, ako by mal v pätách oheň. 
Keď sa ho bratia pýtali, prečo to robí, povedal: 
„Neutekám pred bratmi, ale pred zástupmi démonov. 
Ak sa niekto vonku zastaví s plamienkom v ruke, 
vietor ho sfúkne. To sa môže stať nám, keď osvietení 
Svätou eucharistiou sa zdržujeme mimo kéliu, naša 
myseľsa zatemní."

„ischia" znamenala pre Otcov posvätný pokoj, ktorý 
má vydržať až do konca. Ischia znamená vydržať 
v kélii až do konca. Keď sa spomienka na Boha stáva 
nepretržitou, potom môžeme povedať, že kélia 
priniesla svoje plody, pretože duša sa naučila stále 
sa modliť. Jedného dňa šli Otcovia Daniel a Amos 
spolu. Otec Amos sa spýtal: „Kedy aj my zostaneme 
v kélii, Otče?" Otec Daniel mu odpovedal: „Kto nám 
teraz berie Hospodina? Boh je v kélii, ale Boh je tiež 
vonku."
I človek žijúci vo svete či v rodine musí vedieť bývať 
v kélii svojho srdca, aby vedel, kto je a kam smeruje 
jeho život. Keď sa podľa vzoru onoho mnícha, ktorý 
sa donútil zostaťv kélii, donúti, aby zostal verný svojej 
pravidelnej modlitbe, svojim povinnostiam doma
i v práci — a to nielen navonok, ale bude sa snažiť 
aby i jeho srdce bolo tam, kde je jeho myseľ, a tam 
sa učilo vnímaťBoha, potom pochopí i on, že Boh je 
naozaj všade a všade ho sprevádza.

Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš 
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar, OFM Cap., 
Modlitba Otcú poušte, Matice cyrilometodejská, 
s. r. o., Olomouc, 1998, s. 6.
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Snímka: archív o. biskupa 
L. Hučka

R o z h o v o r  s biskupom  
M o n s . T h D r . L a d is la v o m  H u č k o m ,

NOVÝM APOŠTOLSKÝM  EXARCHOM KATOLÍKOV 
BYZANTSKÉHO OBRADU V C ESK E  J REPU BLIKE
Ako ste p rija li menovanie Svätým  

Otcom za nového apoštolského exarchu 
v Prahe?

Musím priznať, že menovanie ma veľmi 
prekvapilo. Bola to pre mňa nesmierna milosť, 
ale aj nezaslúžená česť a vyznačenie. Zo 
začiatku to bolo pre mňa niečo nové, ne
zvyklé, s čím som sa musel vnútorne stotožniť, 
vyrovnať sa a prijať to. Neskôr som si začal 
čoraz hlbšie uvedomovať, že to nie je len 
nejaké vyznačenie, ale predovšetkým zod
povedná úloha a kríž. A práve tých krížov 
bude určíte oveľa viac, než tej slávy, ktorá je 
krátka, ktorá bude trvať určitý čas, ale potom 
pominie. Nedávne dejiny a osudy našich 
biskupov to potvrdzujú. Menovanie mi 
oznámil nuncius H. Nowacki. Zavolal si ma 
a povedal mi, že Svätý Otec ma vymenoval 
za apoštolského exarchu pre gréckokatolíkov 
v Prahe. Opýtal sa, či to prijímam. Povedal 
som mu, že si uvedomujem svoju nehodnosť 
a neschopnosť, no keďže je to vôľa Svätého 
Otca ako Kristovho námestníka, v poslušnosti 
ju prijímam. Potom sa dohodol termín 
oznámenia tejto správy. Ja som si dovtedy 
správu musel nechať pre seba a nemohol som 
ju nikomu povedať. Čakal som teda na 
oznámenie a za ten čas som musel danú 
skutočnosť v sebe vnútorne premodliť, 
obetovať ju a pripravovať sa.

Naša rodina prešla celou tou cestou, ktorou 
prešla väčšina rodín gréckokatolíckych kňa
zov. My sme možno mali jednu „výhodu“, ak 
sa tomu tak dá povedať, že nám urobili vý
nimku. Môj otec pracoval ako učiteľ na stred
nej škole, preto nepôsobil ako kňaz na fare. 
Vládna garnitúra mala strach, že veriaci budú 
chodiť za kňazmi, a preto chceli dať ducho
venstvo, ktorí nepodpísali pravoslávie, čo 
najďalej od svojich veriacich. Keďže otec 
nemal veriacich, lebo nebol na fare, napokon 
po naliehaniach a intervenciách nám dali 
výnimku, že stačí, keď pôjdeme na západné 
Slovensko. Mal som vtedy 5 rokov, keď rodičia 
museli všetok svoj nábytok a všetky vecí zbaliť 
a odsťahovať sa. Veci a nábytok dali do 
jedného vlakového vagóna, odstavili na 
nejakej stanici, a tak si išli hľadať prácu. 
Nenašli. Zasa museli vybaviť, aby vagón 
pričlenili k nejakému inému vlaku, odviezli 
ho na stanicu do Oravského Podzámku. Takto 
chodili ešte po pár mestách a napokon sme 
„zakotvili“ pri Prievidzi, v dedinke Veľké 
Uherce. Tam rodičia našli byt. Otec musel 
vstávať ráno o 5. hodine a chodiť do Prievidze 
robiť účtovníka alebo úradníka v miestnych 
lesoch. Boli sme tam dva roky. Tam som začal 
chodiť do prvej triedy a bol som tam aj na 
prvom svätom prijímaní. V roku 1954 sme sa 
vrátili. Otec si našiel miesto knihovníka, 
v knižnici Matice slovenskej, v kláštore Jasov 
pri Košiciach. Do roku 1963, teda 9 rokov, 
chodil otec pracovať do Jasova na „týžd
ňovky" a domov chodil len na nedele. Nemalí 
sme spočiatku byt, preto sme bývalí niekoľko 
rokov so starými rodičmi. Bolí to ťažké časy, 
ale žili sme spokojne. Všetko to ťažké sme 
obetovali a nikdy som necítil ľútosť, že sa 
urobil taký, čí taký krok. Mám na to pekné 
spomienky. Otec, keď bol doma, slúžil liturgiu 
doma na stolíku a ja som mu pri tom často 
asistoval, najlepšie ako som vedel, a navšte
vovali sme pritom aj rímskokatolícky chrám. 
Takto to trvalo do roku 1968. Chodil som už 
do 2. ročníka na Prírodovedeckej fakulte, keď 
sa obnovila činnosť Gréckokatolíckej cirkví. 
Išlo o skúsenosť, ktorá bola pekná, zaujímavá, 
povzbudzujúca, z ktorej čerpám doteraz. Otec 
spolupracoval pri obnovovaní Grécko
katolíckej cirkvi. Ale do pastorácie ako takej 
už nikdy nenastúpil. Už na to nemal dostatok 
síl. Chodil pár mesiacov vypomáhať do Slo- 
viniek, kde bol starý otec ťarárom, kým tam 
nenastúpil iný kňaz. Vypomáhal potom 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, lebo vtedy veľa kňazov nebolo. 
Spovedal, slúžil ráno v bočnej kaplnke sv.

liturgiu. Bol aj prvým šéíredaktorom Slova. 
Asi rok a potom to prevzal Dr. E. Korba. Takto 
pôsobil až do svojej smrti roku 1975.

Keď Vás nep rija li na Teologickú 
fakultu v Bratislave v roku 1966, napo
kon ste začali študovať experimentálnu 
fyziku. Čo Vám toto štúdium dalo?

Musím sa priznať, že moje štúdium experi
mentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ v Košiciach bolo východiskom z núdze. 
Bolo to jediné voľné miesto, kde boli ešte 
dodatočné pohovory v septembri, keďže ma 
neprijali na Teologickú fakultu. Prihlásil som 
sa na ňu, zobrali ma, hoci pôvodne som nemal 
veľký vzťah k týmto dvom predmetom. Počas 
štúdia som tento vzťah nadobudol, najprv 
k matematike, ale neskôr aj k fyzike, kde sme 
robili niektoré zaujímavé pokusy v oblasti 
magnetizácie, magnetizačných procesov 
a feromagnetov. Ešte ako študent som publi
koval článok o fyzikálnych procesoch z tých 
výsledkov, ktoré sme získalí meraním. Pro
fesor spolu s vedúcim katedry malí o mňa 
záujem, ale prekážkou bolo, že môj káder 
nebol vyhovujúci, ako aj moje samotné 
správanie. V roku 1970 som bol na poho
voroch, ktoré boli bezprostredne pred 
skončením VŠ, lebo školu som končil v roku 
1971. Tam som sa priznal, že som veriaci, že 
chodím do chrámu, a to mí zapísali do mojich 
kádrových materiálov, preto som nebol 
vhodný kandidát na to, aby ma vzali na 
vedeckú ašpirantúru. V novinách som čítal 
inzerát, že Nafta - Gbely hľadá fyzika, videl 
som to ako znamenie. Prihlásil som sa 
a zobrali ma. Opustil som Košice, išiel som 
na západné Slovensko, na Záhorie. Po dvoch 
rokoch som odišiel do Bratislavy, kde práve 
založili organizáciu na výskum vývoja nafty 
a plynu. Tam som pracoval 14 rokov, od roku 
1975 až do roku 1989. Štúdium fyziky mi dalo 
veľa, pretože mi rozšírilo obzory a umožnilo 
mi vidieť, že aj samotná hmota, teda to, čo je 
stvorené, je obrovské tajomstvo, nielen duch, 
večnosť. Procesy, ktoré v nej prebiehajú, sú 
pre nás tajomné a možno povedať, že v ko
nečnom dôsledku nepochopiteľné. Vnímame 
ich, keď sú viditeľné, merateľné, pritom však 
vždy na čosi aj poukazujú, a to na Stvoriteľa, 
na toho, ktorý do nich tie zákony vložil, ktorý 
ich utvoril. Tie zákony nikdy nie sú pevne 
v našej moci, ale vždy sa tejto moci tak 
poddávajú ako aj vymykajú. Aj k hmote, teda 
k stvoreniu, sa treba približovať pokorne a iba 
vtedy nám slúži, a nie my jej. Od toho časuje 
vo mne snaha spájať a hľadať vzťah medzí

S križevackým biskupom Mons. S. Miklovšom

Pochádzate z rodiny gréckokatolíc
keho kňaza. Ako ste prežívali roky, keď na
ša Cirkev nemohla aktívne a verejne žiť?
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vedou a vierou, teda medzí tou metódou, 
ktorú používa veda opisná, ktorá od toho 
všetkého odhliada, zameriava sa len na jeden 
daný jav, s transcendentnými metódami, 
ktoré hľadajú nielen čiastkovú partíkulárnosť, 
ale aj zmysel celku. Vidno, že sa tieto dve 
oblastí dopĺňajú, aj keď samozrejme nie sú 
a nemôžu byť rovnocenné.

stalo sa niečo počas štúd ií počas 
Vašej práce, čo utvrdilo Vaše povolanie, 
niečo, čím ste si boli istejší, že máte byť 
kňazom?

Povolanie je dar. To si človek nedáva, to len 
v sebe nachádza. Ja som sa len usiloval, aby 
to povolanie ako dar vo mne nevyhaslo, aby 
sa rozvinulo, aby išlo ďalej. Čo sa stalo? Počas 
celého tohto obdobia, čo som žil v Bratislave, 
vždy sme žili v spoločenstve - laici aj kňazi 
a vždy sme sa usilovali postupovať po ceste 
kresťanskej spirituality, askézy, služby, lásky 
k Bohu a k blížnemu. Učili sme sa nežiť sami 
a nežiťlen pre seba, ale žiťaj vždy pre druhých. 
Teda vždy popri mojej práci bol ešte jeden 

v* režim dôležitejší, a to bola viera, nábožnosť, 
spoločenstvo a Cirkev.

A  Každý človek sa snaží žiť v spolo
čenstve. Vy ste sí vybrali hnutie Fokoláre. 
Prečo?

Nie je to tak, že človek si vytipuje 10 hnutí 
a vyberie si to, ktoré sa mu najviac páči. 
Nevybral som si ho sám. Roku 1968 ma jeden 
kňaz pozval do Tatier na jedno stretnutie, ani 
som nevedel, o čo ide. Stretli sme sa tam 
s kňazmi, rodinami, deťmi a mladými a roz
právali si skúseností náboženského života. To 
bolo všetko. Trvalo to 3 dní. Ale čo ma oslovilo, 
bola taká nadprirodzená atmosféra, kde sa 
každý usiloval zaujímať o toho druhého, čo 
žije, ako sa má, čo je pre neho dôležité atď. 
Vždy sa však hovorilo o.tých podstatných 
veciach života, čiže pohybovalo sa v oblastí 
života Evanjelia. Potom sme mali spoločnú 
bohoslužbu, spoločne sme spievali, robili 
vychádzky, a tak sme žili ako rodina. Toto ma 
oslovilo, a tak som v tom ďalej pokračoval.

ä  Ako si spom ínate na prvé roky 
teologických štúdií po páde komunizmu?

Usiloval som sa už pred pádom komu
nizmu tajne študovať, dokonca sa musím 
priznať, jestvovalo tajné teologické štúdium, 
ktoré založil nebohý otec Dr. Ján Mastiliak, 
redemptorista. On pozval niekoľkých študen
tov i mňa, lebo vedel, že mám dané povolanie 
a že chcem študovať. Ponúkol mi možnosť, že 
všetky skúšky z predmetov sa mohli robiť 
u neho. A dokonca mám ešte aj index, ktorý 
mi on vlastnoručne vypísal. Ale odvtedy na 
viaceré skúšky som, jednoducho, fyzicky 
nestíhal chodiť, tak som sa toho vzdal. V roku 
1988, keď už bol pri moci Gorbačov, som 
znova chodil na skúšky, ale to už boli iní proťe- 
sori Teologickej fakulty - profesor Janega, 
u neho som robil Starý zákon a ďalší. Keď 
v roku 1989 padol komunizmus, hneď v no
vembri som podal výpoveď z práce a už od 

>• 1. januára 1990 som bol zamestnaný v Kato

líckych novinách, lebo stará redakcia odišla, 
preto potrebovali nových redaktorov.

ä  Ako s i spom ínate na pôsobenie 
v Katolíckych novinách?

Ako som spomínal, na začiatku činnosti 
gréckokatolíckej Cirkvi môj otec sa stal na 
krátky čas prvým šéfredaktorom mesačníka 
Slovo. V tom čase som v ňom uverejnil pár 
pokusov o články. Išlo o jednoduchú poviedku 
a uverejnili mi ju pod pseudonymom Ladislav 
Slovinský. Navrhol tak otec, keď sme sa museli 
za totality kryť. Mal som k tomu vzťah, ale, 
jednoducho, som sa v tom nemohol realizo
vať, lebo som mal svoju prácu, ktorá bola dosť 
náročná. Tiež život, ktorý sme mali v spolo
čenstve, bol spojený s inými aktivitami, ces
tami. Preto som na to nemal čas. Až potom 
som dané smerovanie obnovil, keď som v roku 
1990 začal znovu písať, keď som sa stal 
redaktorom, aj keď iba na krátky čas, lebo 
potom som ešte pôsobil skoro dva roky ako 
výkonný tajomník Slovenskej biskupskej 
konferencie (teraz Konferencia biskupov 
Slovenska).

ä  Neláka Vás táto práca a j teraz?
Áno, láka ma. Aj teraz stále píšem. V roku 

1996 mí vyšla zbierka myšlienok Život je 
vzťah, ale mám aj ďalšie úvahy a texty, ktoré 
som napísal, ale ktoré som ešte nestihol dať 
do knižnej podoby. Venujem sa však aj písaniu 
odborných teologických článkov. Tento rok 
som vydal odbornú publikáciu s názvom 
Medzi vierou a rozumom.

Počas prvej historickej návštevy 
Svätého Otca na Slovensku v roku 1990 
ste pôsobili ešte ako redaktor Katolíckych 
novín. Ako si spomínate na túto návštevu?

Bola to veľká zmena, lebo to bolo bezpros
tredne pár mesiacov po komunizme, išlo 
o veľkú udalosť. Ja som o nej napísal jednu 
správu v Katolíckych novinách, aj Duchovný 
pastier to prevzal. V tom čase, keď tam Svätý 
Otec bol, som ho videl zblízka. Nerozprával 
som sa však s ním. Bol som s ním osobne až 
pri druhej návšteve v roku 1995. Vtedy som 
mal možnosť vidieť ho zblízka a dokonca 
s ním aj hovoriť. Svätý Otec je mimoriadna 
osobnosť, ktorá vyžaruje zo seba svoju 
osobitnú charizŕhu, pokoj, istotu, Božiu lásku.

ä  Vysviacka je  zvláštny, rozhodujúci 
bod v živote každého povolaného. Spomí
nate s i na túto udalosť z 30. marca 1996?

Bola to možno trošku vysviacka, ktorá 
pripomínala vysviacku v podzemnej cirkví, 
lebo bola ďaleko od domova, konkrétne 
v Kríževcí v Chorvátsku. Prišli tam však dva 
autobusy zo Slovenska, takže som sa necítil 
sám. Veľmi som ju duchovne prežíval. Mnohí 
z tých, ktorí tam boli, hovorili, že to bol jeden 
z ich najkrajších zážitkov. Nebolo nás tam 
veľa a asi tým to bolo také intímne, pekné 
a hlboké. Mojím svätiteľom bol otec biskup 
Mons. Slavomír Míklovš, eparcha Križevackej 
eparchie v Chorvátsku, ktorého som poznal, 
keď ešte chodil do Prešova. On ma prijal do

svojej diecézy a dal mi možnosť, aby som 
ďalej pokračoval v štúdiu. Spomínam sí na 
naňho ako na otcovského a chápavého 
človeka, skutočného biskupa, ktorému ide na 
prvom mieste o dobro Božieho ľudu a o dobro

So Svätým Otcom Jánom Pavlom II. počas púte 
Slovákov do Ríma 9. 11. 1996

svojich kňazov, o ktorých sa vždy veľmi 
a obetavo staral a sledoval ich.

Po návrate na Slovensko z Ríma 
v roku 2000 ste zväčša pôsobili v rímsko
katolíckej cirkvi. Čo Vás viedlo k tomuto 
rozhodnutiu?

Pôvodne po skončení štúdii v Ríme som 
mal v úmysle a už som to mal aj dohodnuté 
s arcibiskupom Kondrusíewiczom, že pôjdem 
do Moskvy, kedže som študoval a obhájil 
doktorát na tému Ruskí náboženskí myslitelia 
19. a 20. storočia. Cítil som sa blízko tomuto 
prostrediu a chcel som ďalej v tomto štúdiu 
pokračovať. Otec arcibiskup mal však prob
lémy s vízamí, ruské úrady ich odmietli vydať 
viacerým kňazom, a tak vznikol problém s ich 
umiestnením. Nebolo jasné, čí tam mám ísť.
V tom období ma oslovil rektor a moderátor 
Teologického inštitútu v Košiciach Mons. 
Anton Konečný, že by potrebovali profesora 
dogmatiky v Košiciach, čí by som nechcel učiť. 
Považoval som to za jasné znamenie, za Boží 
hlas, že predsa sa nemám usilovať niekam 
ísť, kde to nie je jasné, čí tam mám ísť, ale že 
mám ísť tam, kam ma volajú. Tak som zostal 
v tomto inštitúte a odučil som v ňom tri roky. 
A myslím, že som urobil dobre. Ak by ma 
oslovili z gréckokatolíckej strany, tak by som 
tiež určite neodmietol.

£ b Ako nový gréckokatolícky apoštol
ský exarcha v Prahe budete mať pred 
sebou zložité poslanie - viesť veľmi roz
trúsenú Cirkev. Čo považujete za domi
nantné vo svojom budúcom poslaní?

Za dominantné vo svojom budúcom 
poslaní považujem oživenie tejto Cirkví, 
vedomia spolupatričností veriacich byzant
ského obradu v Českej republike, a predo
všetkým vzbudenie záujmu a aktivity u mlad
šej a strednej generácie, lebo v opačnom 
prípade tam táto cirkev začne vymierať, kedže 
je stále v menšine a okrem toho je tam silný 
tlak sekularízácíe a ateizácíe. Bude to práca

pokračovanie na strane 24
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N edeľa Päťdesiatnice (žalm 1 f )
Slnko svojím narastajúcim leskom na nebi, jasom svetla 
i blahodarným teplom svojich lúčov si získalo ľudstvo už od 
začiatku. Ľudia mnohými spôsobmi preukázali svoju vďačnosť za 
tento prameň života a blahobytu. Nadšenie neraz dosiahlo vrchol 
skutočnej poézie. Prvá časť tohto nádherného žalmu je nielen 
hymnickou modlitbou neobyčajnej intenzity, ale aj poetickým 
spevom slnku a jeho žiare, ktorou osvecuje tvár zeme. Žalmista sa 
pripája k dlhému zástupu spevákov starodávneho Blízkeho východu 
velebiacich hviezdu dňa žiariacu na nebi, ktorá je v tejto oblastí 
sveta aj veľkým zdrojom tepla. Myslíme tu napríklad na slávny 
hymnus Aton, ktorý napísal faraón Achnaton v 14. storočí pred 
Kristom. Venoval ho práve slnku, ktoré považoval za božstvo.

Biblický človek má však radikálne odlišný 
pohľad: slnko nie je božstvom, ale slúži 

jedinému Bohu a je ním stvorené. Stačí si 
vybaviť v pamäti slová z Knihy Genezís: „Tu 
Boh povedal: «Buďte svetlá na nebeskej 
oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte 
na znamenie pre obdobia, dní a roky!...» 
A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: 
väčšie, aby vládlo nad dňom, a 
menšie, aby vládlo nad nocou, a aj 
hviezdy. ... A Boh videl, že je  to 
dobré" (Gn 1,14.16.18).

Predtým, než prejdeme veršami 
žalmu, pozrime sa naň celkove.
Tento žalm je podobný dvom vzác
nym tabuliam. V prvej časti (verše 
2-7) nachádzame hymnus na Stvo
riteľa, ktorého tajomná veľkosť sa 
prejavuje v slnku i v mesiaci.
V druhej časti (verše 8-15) nachá
dzame zas hymnus na Tóru, teda 
na Pánov zákon.

Obidve časti spája spoločná 
myšlienka. Boh osvetľuje vesmír žia
rou slnka a osvecuje ľudstvo nád
herou svojho slova obsiahnutého 
v biblickom zjavení. Ide tu akoby
o dvojaké slnko. V prvom prípade 
ide o kozmické zjavenie Stvoriteľa, 
v druhom je to historický, nezištný 
vstup Boha Spasiteľa. Nie nadarmo 
Tóra - Božie slovo - obsahuje „slneč
né" pasáže: „Prikázania Pánove sú 
jasné, osvecujú očí“ (verš 9).

Teraz sústreďme pozornosť na 
prvú časť žalmu. Začína sa nád
herným zosobnením neba, kde 
posvätný autor vidí významných 
svedkov stvoriteľského Božieho 
diela (porov. verše 2-5). Sú to oní, 
čo rozprávajú a zvestujú veľké 
Božie veci. Aj samotný deň a noc 
sú predstavené ako poslovia priná
šajúci veľkú správu o stvorení. Ide 
tu o tiché svedectvo, ktoré však 
mocne počuť ako hlas nesúci sa 
celým vesmírom.

Vďaka vnútornému pohľadu duše 
a náboženskej intuícii nerušenej

povrchnosťou sú ľudia schopní objaviť, že svet 
nie je nemý, ale rozpráva o Pánovi. Aj sta
rodávny autor Knihy múdrostí píše: Z veľkosti 
a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich 
Stvoriteľ. Sv. Pavol zasa pripomína Rimanom, 
že Boha možno od stvorenia sveta rozumom 
poznávať zo stvorených vecí (porov. Rím 1,20).

Hymnus ďalej sústreďuje pozornosť na 
slnko. Básnik opisuje túto žiarivú guľu ako 
hrdinu - bojovníka, ktorý vychádza ako ženích 
zo svojej komnaty, kde strávil noc a vynára 
sa z tmy začínajúc neúnavnú cestu na nebi 
(porov. verše 6-7). Slnko sa podobá aj bežcovi, 
ktorý nepozná oddych a únavu a pritom zem 
zohrieva svojou nevyčerpateľnou žiarou.

Slnko je teda porovnávané so ženíchom 
a hrdinom, šampiónom, ktorý z Božieho 
príkazu každý deň musí splniť svoju prácu 
a vyhrať beh v hviezdnych pretekoch. Žal
mista poukazuje na horiace slnko na nebi, 
zatiaľ čo zem je ponorená do jeho tepla, 
vzduch sa nehýbe a nijaký kút obzoru sa 
nemôže skryť pred jeho svetlom.

Slnečný obraz žalmu vidíme aj vo veľko
nočnej kresťanskej liturgií pri opise víťazného 
Kristovho zmŕtvychvstania z hrobu a jeho 
vstupe do plnosti nového života. Byzantská 
liturgia ráno na Bielu sobotu spieva: „Ako sa 
po nocí dvíha žiarivé slnko vo svojom 
obnovenom svetle, tak aj ty, Slovo, budeš opäť 
žiariť v novej sláve, keď vstaneš z mŕtvych.“ 

Prvá pieseň Veľkonočnej utíerne spája 
univerzálne zjavenie s Kristovou Paschou: 
„Nech ťa nebesia dôstojne velebia, nech sa zem 

raduje, nech spieva celý vesmír 
viditeľný i neviditeľný, lebo žije 
Kristus, radosť všetkých vekov.“ 
Tretia pieseň pridáva: „Dnes je 
všetko plné svetla, nebo, zem
i priepasť podsvetia. Nech oslavuje 
všetko tvorstvo vzkriesenie Kristovo. 
Ono je našou spásou." A napokon 
štvrtá uzatvára: „Kristus, naša 
Pascha, nám zažiaril z hrobu, ako 
slnko spravodlivosti a osvietil nás 
jasom svojej lásky.“ Východná litur
gia tak jednoznačne prirovnáva 
Krista k slnku.

Kresťanské vysvetlenie žalmu ne
ruší jeho základné posolstvo, ktorým 
je pozvanie objaviť Božie slovo prí
tomné vo stvorení. Zaiste, ako je to 
aj v druhej časti žalmu, je tu aj iné 
a vyššie Slovo, vzácnejšie ako samo 
svetlo - Slovo biblického zjavenia.

Pre tých, čo pozorne počúvajú 
a nemajú zatvorené očí, je stvorenie 
príležitosťou prvého zjavenia, ktoré 
má svoju veľkú výpovednú hodnotu. 
Je akoby dálšou posvätnou knihou, 
kde sú slová zastúpené množstvom 
stvorení žijúcich vo svete. Sv. Ján 
Zlatoústy zdôrazňuje: „Ticho nebies 
je hlasom, ktorý znie oveľa mohut
nejšie ako hlas trúb a tento hlas kričí 
pred našimi očami, a nie do našich 
uší, o veľkosti toho, čo ich stvoril" (PG 
49, 105). A sv. Atanáz pridáva: 
„Obloha skrze svoju vznešenosť, 
nádheru a poriadok je vynikajúcim 
kazateľom o svojom Stvoriteľovi, 
ktorého výrečnosť napĺňa celý ves
mír" (PG 27,124).

Ján Pavol U 
audiencia 30.1.2002 

upravila redakcia



Náš otec svätý Tychón Divotvorca, 
amatuntský biskup (16. jún)

Tychón sa narodil dobrým a nábožným 
kresťanským rodičom okolo roka 360 

v meste Amatunt (po grécky Amathus, dnešné 
Limísso), ktoré sa nachádza na južnom pob
reží ostrova Cyprus v Stredozemnom mori.
V dospelosti bol ustanovený za predčítatefa, 
teda za nižšieho klerika, ktorého prvoradou 
úlohou je prednášanie stanovených častí 
Svätého písma prítomnému ľudu, neskôr sa 
stal diakonom. Po smrtí tamojšieho biskupa 
Memnóna ho cyperský arcibiskup svätý Epi- 
fanios (liturgická pamiatka 12. mája) na 
základe všeobecnej túžby miestnych kresťa
nov vysvätil za nového amatuntského biskupa.

V uvedenom období ešte stále žilo na Cypre 
vela pohanov, ktorí prinášali obety rozličným 
bôžikom, preto si Tychón za jednu zo svojich 
priorít stanovil privedenie týchto ľudí k poz
naniu Krista. V tomto úsilí bol veľmi úspešný, 
tdkže napokon zničil vôkol Amatuntu mnoho 
modrela rozbúral nemálo pohanských obetísk.

Tychón sa dožil relatívne vysokého veku 
(zomrel pravdepodobne okolo roka 440), pričom 
až do konca života spravoval svoje duchovné 
stádo s veľkou dávkou múdrostí, rozvahy 
a nábožnosti. Pre mnohé zázraky, ktoré z Božej 
milosti vykonal nielen počas pozemského života, 
ale tiež po telesnej smrti, dostal ako jeden z mála 
svätcov prívlastok Divotvorca. Žiaľ, kvôli nes
korším moslimským vpádom a mnohým ďalším 
vážnym historickým udalostiam, viaceré ta
mojšie miestne cirkvi (biskupstvá) zanikli a spo
lu s nimi sa stratila aj väčšina cirkevných zápisov 
o divoch svätého Tychóna. Z uvedených dôvo
dov sa do našich čias zachovalí len správy 
o dvoch jeho zázrakoch. Prvý sa viaže k jeho 
detstvu, druhý k dospelosti.

Tychónov otec sa živil pečením chleba 
a neraz poveroval svojho syna jeho predajom.

Tychón však, keď videl chudobných ľudí, dával 
im hotové výrobky zadarmo. Keď sa o tom otec 
dozvedel, rozhneval sa a začal svojho syna 
hrešiť. Vtedy mu Tychón povedal: „Prečo si 
smutný, otec, akoby si bol niečo stratil? Ja som 
tie chleby požičal Bohu a vo svätých knihách 
sa hovorí: «Kto dáva Bohu, dostane stonásobne 
viac.» Ak neveríš tomu, čo sa tam hovorí, 
poďme k sýpke a sám uvídíš, ako Boh spláca 
dlžobu svojím veriteľom." Vtedy sa spolu 
s otcom pobral k sýpke a keď chceli otvoriť 
dvere, zbadali, že miestnosť, ktorá bola 
predtým prázdna, je plná čistej pšenice. 
Tychónov otec užasol, padol na kolená, poklonil 
sa Bohu a vzdával mu vďaky. Odvtedy sa 
prestal hnevať na svojho syna a nijako mu 
nebránil v rozdávaní chleba chudobným.

Druhá správa hovorí toto: Ovocinári v jed
nom vinohrade odrezávali z viniča suché 
vetvy a potom ich vyhadzovali preč ako 
neužitočné. Tychón ich však pozbieral 
a zasadil vo svojej záhrade, pričom prosil 
Boha, aby daroval suchým vetvám štyri 
vlastnosti. Po prvé: aby sa ujali, pustili

korene a rástli. Po druhé: aby prinášali 
množstvo bobúľ. Po tretie: aby tieto bobule 
bolí sladké a prospešné zdraviu. Po štvrté: 
aby dozrievali skôr než v ostatných vinohra
doch. A naozaj, suché vetvy sa ujali, vyrazili 
púčiky a napokon prinášali nezvyčajne veľké 
množstvo strapcov s mimoriadne veľkými 
a sladkými bobuľami. Okrem toho, kým 
v okolitých viniciach hrozno ešte len začínalo 
dozrievať, v jeho vinici bolo už celkom zrelé, 
mimoriadne chutné na jedenie a zároveň 
užitočné pre zdravie. Uvedené vlastností mal 
Tychónov vinohrad nielen jednorázovo alebo 
počas jeho pozemského života, ale po všetky 
ďalšie roky, kým ho obrábali kresťania, takže 
každoročne 16. júna, teda na sviatok svätého 
Tychóna Divotvorcu, mohli na víne pripra
venom z plodov spomínaného vinohradu 
sláviť svätú liturgiu.

Z bohoslužobných textov utíerne na sviatok 
tohto svätca sa tiež dozvedáme, že prorocky 
spoznal a viacerým ľuďom vopred oznámil 
deň svojej smrtí. V jeho kondáku 3. hlasu sa 
uvádza: „Svätý, zotrvával si v bohumilom 
asketickom živote * a prijal si moc Utešíteľa 
z výsosti, * aby si premohol klamstvá modiel 
a ľud zachránil, * aby si zahnal démonov 
a choroby uzdravoval. * Preto ťa, blažený 
Tychón, uctievame ako Božieho priateľa."

o. Mgr. Marcel Gajdoš

SČÍTANIE ĽUDU - DEKANAT STROPKOV A BRATISLAVSKY VIKARIAT

počet gréckokatolíkov podľa národností
FARNOSŤ slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská iná spolu
Breznička 274 0 0 14 3 0 291
Brusnica 339 0 0 40 6 1 3 86
Bukovce 795 0 1 61 4 1 8ó2
Havaj 251 0 0 137 2 0 3 9 0
Korunková 129 0 2 9 1 2 143
Lomné 589 0 2 24 0 3 618
M i ková 159 0 26 73 8 1 2 67
Miňovce 439 0 0 0 0 1 4 4 0
Staškovce 318 0 11 68 4 0 401
Stropkov (a j Bokša) 3060 0 52 93 28 4 3 2 3 7
Vladyča 24 0 0 30 0 5 59
Vyškovce 749 0 1 25 6 4 7 85
Vyšná Olšava 538 0 1 6 1 3 5 49

Spolu 7664 0 96 580 63 25 8 4 2 8

Liptovský Mikuláš 275 1 0 5 1 5 2 8 7
Martin 439 1 0 17 11 11 4 7 9
Ružomberok 258 0 0 9 7 7 281
Žilina 297 2 0 23 7 2 331
Bratislava 2798 47 4 206 112 70 3 2 3 7
Nitra 722 244 19 22 25 24 1 05 6
Trenčín 523 2 0 19 15 11 570
Prievidza 257 4 19 5 6 7 2 98
Trnava 389 151 1 11 24 28 6 04
Piešťany 95 1 0 5 2 4 107

Spolu gréckokatolíov 6053 453 43 322 210 169 7 2 5 0

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce, kde máme aspoň 5 gréckokatolíkov. Preto je možná malá odchýlka.
Zdroj údajov: Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov a Štatistický úrad, Bratislava.
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Vďaka Božej Prozreteľností boli zachránené 
cennosti našich otcov biskupov
Keď v auguste roku 2002 o. JC.Mgr. Ján Krehlík, postulátor káuz blahorečenia biskupov Pavla Petra 
Gojdiča, OSBM, a ThDr. Vasíľa Hopká, navštívil J.E. Mons. Andrewa Patakiho, biskupa východného 
obradu v Passaicu v USA v jeho diecéznej kúrii (vo West Patersone, v štáte New Jersey), vtedy ešte ani 
netušil, akú milosť a veľké prekvapenie zažije. V diecéznom múzeu, ktoré sa nachádza v objekte 
kúrie, o. biskup Andrew Patakí poukázal na miesto, kde bol pôvodne počas 30 rokov uložený 
pektorálny kríž.

Cennosti o. biskupov R P. Gojdiča a  V. Hopká, ktorých vrátenie do Prešova sprostredkoval a umožnil o. Mons. Andrew Pataki, biskup passaicský, po tom, čo boli vyše 30  rokov 
starostlivo uchované v bsikupskej kúrii v Passaicu.

O  tomto kríží napísal o. biskup ThDr. 
Vasif Hopko, pomocný prešovský 

biskup v listoch Mons. Dr. Michaeloví Jose- 
phovi Dudickovi, passaicskému biskupovi: 
„Ja  mám od nich (od Gojdiča) náprsný kríž, 
ktorý oni dostali ako eparchíáiny, to 
znamená, užívali to í biskupi pred biskupom 
Pavlom. Nie je  to zlatý, tak myslím, je  to 
strieborný, tmavej farby ... Dúfam, že 
vzácnu pamiatku (náprsný kríž) ste dostali 
a že sa páči. Ja  viem, že to nie iba naj
dôstojnejší Pavol užívali, ale i ďalší naši 
biskupi nosili. Je  možné, že všetci prešovskí 
biskupi ho nosili, lebo to bol majetok 
eparchie. Biskup Pavol mi dal ten dar a teraz 
Vy ste spoznali ten dar.“

Mons. Dr. Michael J. Dudick na to odpo
vedal: „o. Gerald N. Díno i o. Andrew Pataki 
preniesli a odovzdali mi ten kríž, ktorý Vy 
ste chceli darovať nám do nášho epar-

0  mantiji na fotografii píše Mons. Hopko v liste Mons.
Dudickovi:.....Váš úradník, čo bol u m ňa, vzal odo m ňa
mantiju biskupa Pavla. To je originál m antija, ktorú on 
nosil. Ja ju potom  nosil dokiaľ som  nedostal novú. Aby  
ste ju odložili spolu s druhým i vecam i do m úzea, kde 
sa uchová svätá pam iatka po biskupovi. M antija nie je 
nová, je staršia, ale ani nem ôže byť nová, lebo ju dávno  
nosili náš zaslúžený svätý biskup P avol...“
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Mons. A. Pataki, biskup passaicský, odovzdáva 
o. postulátorovi vzácne cennosti oboch biskupov, aby 
ich po rokoch odniesol späf do Prešova.

K  tejto svojej biskupskej mitre o. biskup V. Hopko uvádza v sprievodnom liste: 
„Potvrdzujem, že táto biskupská mitra sa zasiela do m úzea v Passaiku, N .J., nie je to  na 
predaj, ale na pamiatku, že moja m am ka boia 22  rokov v  A m erike a m oja vlastná sestra 
tam žije už 50 rokov v New Brunswick, NJ.“

chiálneho múzea. Ja  Vám veľmi srdečne 
ďakujem za ten dar v mene našich kňazov 
a veriacich. Žiadali sme pamiatku od Vás 
na biskupa Pavla Gojdiča a teraz ju máme. 
Vysoko si ceníme túto pamiatku a uložíme 
ju na osobitnom mieste v našom múzeu."

Tento kríž dňa 4. novembra 2001 o. bis
kup Andrew Pataki priniesol do Ríma na 
slávnostný obrad Beatifíkácie prešovského 
biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM, ktorý bol v tento deň pápežom 
Jánom Pavlom 11. vyhlásený za Blaho
slaveného, aby ho odovzdal Mons. Jánovi 
Hirkovi, vtedajšiemu prešovskému bisku
povi. Takto sa vzácny pektorálny kríž, ktorý 
nosili prešovskí biskupi, po 30-tich rokoch 
vrátil späť do Prešova, aby sa stal ozdobou 
a súčasťou relikvií blahoslaveného biskupa-

mučeníka Pavla Petra 
Gojdiča. Tie boli dňa 
17. novembra 2001 
slávnostne a trium
fálne uložené v pre
šovskej Katedrále sv.
Jána Krstiteľa.

Vo chvíli, keď o. Ján Krehlík objavil 
v tomto múzeu mnohé ďalšie z osobných 
vecí biskupov Gojdiča a Hopká, ostal prekva
pený, no i veľmi potešený skutočnosťou 
v ktorej sa ocitol a položil si otázku, ako sa 
toto všetko v čase totality, ktorá bola na 
Slovensku, dostalo do USA? A prečo práve 
tu, do tejto diecézy? V tej chvíli si uvedomil, 
že je opäť súčasťou jednej veľkej histórie 
dvoch cirkví východného obradu, ktorých 
spolupatričnosť sa budovala a zrealizovala

Na tomto mieste boli uložené cennosti našich o. biskupov P. R Gojdiča a V. Hopká.

práve cez ich oo. biskupov. Samotná 
skutočnosť, keď o. biskup Andrew Pataki 
s veľkou úctou a ochotou a po preštudovaní 
historických spisov a fotodokumentácií, 
ktoré potvrdili totožnosť všetkých týchto 
cenností, ich odovzdal postulátorovi oboch 
procesov, aby ich doručil do Prešova 
o. biskupovi Jánovi Hirkovi, to iba potvr
dzuje. Takto sa tieto vzácne a starostlivo 
uchované veci, z ktorých časť už sú relikvie, 
ktoré Pán Boh takýmto spôsobom zachoval 
nepoškodené, opäť po rokoch a opäť cez 
spoluprácu dvoch biskupov dostávajú späť 
domov do Prešova, kde majú byť podobne 
a starostlivo uložené k verejnému nahliad
nutiu a pamiatke našich oo. biskupov- 
mučeníkov.

Veľká vďaka za to patrí práve o. bis
kupovi Andrewoví Paťakímu, biskupovi 
v Passaícu, ktorý už od počiatku príprav 
týchto procesov sa nielen zaujímal o ich 
priebeh, ale ich aj podporoval.

Áno, je to naozaj veľký dar i svedectvo 
živej cirkvi, keď má svojich svätých, aby 
sme aj my podľa ich príkladu napredovali 
k svätostí, aby sme sa raz všetci stretli vo 
večnej Sláve, a tak sa v plností uskutočnilo 
biskupské heslo Mons. ThDr. Vasiľa Hopká: 
„Aby všetci jedno boli!".



ThDr. Ladislav Hučko -
nový apoštolský exarcha katolíkov byzantského obradu v Českej republike
Dňa 24. apríla 2003 o 12.00 hod. vymenoval pápež Ján Pavol 11. za apoštolského exarchu pre katolíkov 
byzantského obradu v Českej republike a titulárneho biskupa orejského - dôstojného pána Ladislava 
Hučka, doterajšieho profesora a špirituála Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Dôstojný pán Ladislav Hučko sa narodil 
16. februára 1948 v Prešove v rodine 

gréckokatolíckeho kňaza. V roku 1968 tajne 
vstúpil do hnutia Fokoláre. V rokoch 1971 
až 1989 sa venoval štúdiám a vedeckej 
práci v technickej oblasti. V roku 1989 začal 
teologické štúdiá. V roku 1990 pracoval 
v Katolíckych novinách ako redaktor. V ro
koch 1990 až 1991 pôsobil ako výkonný 
sekretár Konferencie biskupov Slovenska.
V roku 1992 bol hnutím Fokoláre vyslaný do 
Ríma na štúdiá teológie na Lateránskej 
pápežskej univerzite, ktoré v roku 2000 
ukončil doktorátom.

Počas svojich aktivít bol zodpovedný za 
mužskú vetvu hnutia Fokoláre v bývalom 
Československu. Kňazskú vysviacku prijal
30. marca 1996 z rúk J. E. Mons. Slavomira 
Míklovša, eparchu Kríževackej eparchíe 
v Chorvátsku.

V roku 2000, po svojom návrate z Ríma, 
začal vykonávať duchovnú službu v Geriat
rickom centre sv. Lukáša v Košiciach a vyu
čovať dogmatickú teológiu v Teologickom 
inštitúte v Košiciach. Od 1. januára 2001 
pôsobí aj ako Spirituál Kňazského seminára 
sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Tlačová kancelária KBS

Hrabčania si uctili rodáka

- _____:

S pomienková 
slávnosť ku cti 
prešovského svä

tiaceho biskupa 
ThDr. Vasiľa Hopku 
sa uskutočnila 
v sobotu 10. mája 
2003 v jeho rodnej 
obci Hrabské. Viac 
než sto kňazov, 
miestni rodáci 
i obyvatelia okolitých obcí si tak spolu 
s oboma našimi vladykami uctili 56. výročie 
biskupskej chirotóníe tejto výraznej osob
ností našej cirkví. Prešovský vladyka Ján 
v homílií zdôraznil potrebu nielen odpúšťať, 
ale aj neopakovať chyby minulosti. Z jeho 
slov vyplynula potreba zbaviť sa každej 
totality, ako aj jej následkov. A to neroz
lišujúc, či už ide o totalitu komunizmu, 
ktorá fyzicky napádala a likvidovala 
veriacich, ako aj totalitu konzumizmu, ktorá 
ničí dnešné rodiny, spoločnosť i samých 
jednotlivcov. Zároveň zdôraznil pridŕžanie 
sa kresťanských hodnôt, napriek lákavému 
učeniu dnešného sveta. Spomenul na osob
nosti našej cirkvi, ktoré pre svoju vernosť 
trpeli a mnohí aj zomreli.

Po archijerejskej božskej liturgii nasle
dovalo myrovaníe a Moleben k prečistej 
Bohorodičke. Slávnosti sa okrem vladyku 
Jána Babjaka zúčastnil aj prešovský 
emerítný biskup Ján Hirka, protosynkel Pre
šovskej eparchie Vladimír Skyba, ako aj 
predstavitelia biskupskej kúrie a kňazského 
seminára.

o. Mgr. J. Gradoš
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Naši novokňazi
Prešovská eparchia

Kňazská vysviacka je jeden z najkrajších 
momentov celej Cirkvi. Byť kňazom, to nie 
je len radosť, ale aj množstvo úsilia 
premáhať vlastnú slabosť a rozdávať lásku. 
Preto všetci veriaci sa majú modliť za 
kňazov, hlavne za tých, ktorí na túto cestu 
vstupujú.

Daniel Dzurovčín, nar. 
5.12.1978 Vranov n/T, dia- 
konát 14 .6 .2003  Prešov, 
kňazská vysviacka 22.6. 
2003 Prešov o 10.00 h., 
primície 13. 7. 2003 Dihé 
KIčovo o 10.30 hod.

Richard Harvilko, nar. 
24. 9.1978 Svidník, díako- 
nát 14.6.2003 Prešov, kňaz
ská vysviacka 15 .6 .2003  
Prešov o 10.00 h., primície 
5.7. 2003 Svidník o 10.00 
hod.

Rastislav Lišivka, nar. 
4 .5 .1979 Prešov, diakonát 
14. 6.2003 Prešov, kňazská 
vysviacka 15.6.2003 Prešov 
o 10. 00h„ primície 21 .6 . 
2003 Bardejov o 10.00 hod.

Slavomír Palfi, nar. 2.10. 
1978 Vranov n/T, diakonát 
14.6.2003 Prešov, kňazská 
vysviacka, 22.6.2003 Prešov 
o 10.00 h., prim ície 6 .7 . 
2003 Sečovská Polianka 
o 10.30 hod.

Mikuláš Tatár, nar. 19.8. 
1978 Vranov n/T, diakonát 
14.6.2003 Prešov, kňazská 
vysviacka 22.6.2003 Prešov 
o 10.00 h., primície 29. 6. 
2003 Dávidov o 10.30 hod.

Matúš Čekan, nar. 21.8. 
1979 Prešov, diakonát 1 .6 .
2002 Prešov, kňazská vys
viacka 1 5 .6 .2 0 0 3  Prešov 
o 10.00 h., primície 28 .6 .
2003 Prešov o 10.00 hod.

Martin Gergelčík, nar.
20.9 .1978 Stará Ľubovňa, 
diakonát 14.6.2003 Prešov, 
kňazská vysviacka 22. 6. 
2003 Prešov o 10.00 h., 
primície 5. 7. 2003 Orlov 
o 10.00 hod.

Ľubomír Karaffa, nar.
30.5.1979 Prešov, diakonát 
14.6.2003 Prešov, kňazská 
vysviacka 22.6.2003 Prešov 
o 10.00 h., primície 29. 6. 
2003 Sabinov o 10.30 hod.

M iroslav Mrug, nar. 
30.1 .1979 Stará Ľubovňa, 
diakonát 14.6.2003 Prešov, 
kňazská vysviacka, 15. 6. 
2003 Prešov o 10.00 h., 
primície 29. 6. 2003 Jaku- 
banyolO.OO hod.

Igor PanČÁK, nar. 25.11. 
1978 Humenné, diakonát 
14.6.2003 Prešov, kňazská 
vysviacka, 15.6.2003 Prešov 
o 10.00 h., primície 21. 6. 
2003 Medzilaborce o 10.00 
hod.

M artin  Tkačin, nar. 
12.4.1979 Humenné, dia
konát 14. 6. 2003 Prešov, 
kňazská vysviacka 15.6 . 
2003 Prešov o 10.00 h., 
primície 1 3 .7 .2003  Ofka 
o 10.00 hod.

Všetkým novopresbyterom praje redakcia časopisu 
SLOVO veľa Božích milostí, odvahu hlásať Božie 
slovo vhod, či nevhod, lásku, aby dokázali prijať 

každého človeka a silu Svätého Ducha, 
aby prekonali každé protivenstvo, ktoré sa postaví 

do cesty im zverenej kňazskej služby.

Košický
exarchat

¿ t r i *

Michal Baran, nar. 21. 1 . 
1979 Trebišov, d iakonát 
1 4 .6 . 2003 M ichalovce, 
kňazská vysviacka 28. 6. 
2003 Košice o 10.00 h., 
primície 12.7 .2003 Novo- 
sad o 10.30 hod.

Peter Horváth, nar. 
10.8.1975 Prešov, diakonát 
14. 6. 2003 M ichalovce, 
kňazská vysviacka 28. 6. 
2003 Košice o 10.00 h „ pri
mície 6. 7. 2003 Chmeľov 
o 10.00 hod.

Ľuboš Koval, nar. 9 .3 . 
1979 Michalovce, diakonát 
14. 6. 2003 Michalovce, 
kňazská vysviacka 2 8 .6 . 
2003 Košice o 10.00 h., pri
mície 13. 7. 2003 Rakovec 
nad Ondavou o 10.30 hod.

Ján Maíaš, nar. 5.5.1978 
Trebišov, d iakonát 14. 6. 
2003 Michalovce, kňazská 
vysviacka 28.6.2003 Košice 
o 10.00 h., primície 13. 7. 
2003 Brezina o 10.00 hod.

Stanislav Zimovčák, nar. 
5 .8 .1968  Košice, diakonát 
14. 6. 2003 Michalovce, 
kňazská vysviacka 28. 6. 
2003 Košice o 10.00 h., 
primície 6 .7 .2 0 0 3  Košice 
o 10.30 hod.

Mukačevská
eparchia

Mgr. Gabriel Dzvoňár,
nar. 2 .6 .1978  Prešov, dia
konát 27.10.2002 Vukovar 
(Chorvátsko), kňazská vys
viacka 1. 6. 2003 Košice, 
primície 8. jún 2003 Koko- 
šovce.

ThLic. Martin Vavrák,
nar. 1.11.1973 Košice, dia
konát 27.10.2002 Vukovar 
(Chorvátsko), kňazská vys
viacka 1. 6 .2003 Košice, 
primície jú l 2003 Košice
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Snfmka: archív o. biskupa L. Hučka

veľmi drobná od osoby k osobe, nebudú to davy, ale budú to možno 
desiatky ludí - desať, dvadsať, pre ktorých budem musieť pracovať, 
a pre ktorých bude treba vydávať veľkú energiu, ale oplatí sa aj pre 
spásu jednej duše vynaložiť celú svoju energiu, lebo každá duša je 
nezaplatiteľná. Takže nemám problém s počtami, aj keď niekedy si 
uvedomujem, ako je ich málo. Ale aj pre jedného človeka Ježiš vydal 
svoj život a za každého jedného z nás, číže nie za tisíc a ani za milión, 
ale za jedného, za každého jedného dal život. Keď to budem brať 
z takejto perspektívy, vždy budem vidieť len toho jedného konkrétneho 
človeka, ostatné už doplní Svätý Duch a Božia milosť. V súčasnosti 
túto Cirkev oživil veľký prílív veriacich z Ukrajiny, ktorí tam prišli za 
prácou. Mojou povinnosťou bude tiež robiť vizitácie po farnostiach, 
takže ich budem musieť všetky prejsť, vidieť, porozprávať sa s ľuďmi 
ako pracujú, v akých podmienkach, koľkí sú a ako tam dušpastíerska 
činnosť prebieha, a usilovať sa všemožne pomôcť jej rozvoju.

Ako vnímate napojenie českých a moravských grécko
katolíkov na slovenskú gréckokatolícku cirkev?

Ako spolupatričnosť, vzájomnú pomoc a obohacovanie sa 
gréckokatolíkov, aby dokázali vniesť svoj osobitný vklad, aby sa 
neizolovali na nejaké getá, ktoré si žijú iba vo svojej kultúre alebo vo 
svojom bohatstve, ale aby sa rozdávali, aby obohacovali druhých - 
lebo majú čo dať - ale súčasne aby aj prijímali podnety z okolia 
a odpovedali na výzvy, ktoré súčasný svet kladie.

Vybrali ste s i už svoje biskupské heslo? Môžete nám o ňom 
niečo povedať?

Biskupské heslo je vždy programové heslo, ktoré by malo charak
terizovať aktivitu, činnosť, prácu a život budúceho biskupa alebo aj 
biskupstva. Ja som vybral program a po dlhšej úvahe, aj podnetoch od 
druhých, sa mi zdá, že heslo, ktoré je aj aktuálne pre môj život a pre 
moju komunitu je Ja  som svetlo sveta" (Jn 8,12). To je vnášať svetlo, 
ktoré je Kristus, do všetkých oblastí života, lebo vidíme, že je mnoho 
takých všelijakých svetielok, ktoré veľmi rýchlo zhasnú, ktoré sa 
vydávajú za to pravé svetlo a pritom jediné svetlo je Kristus, ktorý dáva 
hodnotu a zmysel nielen životu veriaceho človeka, ale dáva hodnotu 
celému svetu, každému aj neveriacemu, pretože Kristus je ten, v ktorom 
sme, v ktorom žijeme, cez ktorého jestvuje aj celý svet a každý človek.

Na záver Vás poprosím o krátke slovo pre čitateľov 
SLOVA. Väčšina by sa i  rada zúčastnila na Vašej vysviacke na bis
kupa, verím však. že si nájdeme miesto na Vás vo svojich mod
litbách a že p ri návšteve Prahy neobídeme Vašu rezidenciu...

Čitateľom SLOVA prajem, aby mu naďalej zostali verní, aby ho 
neopúšťali, aby získavali ešte ďalších predplatiteľov. SLOVO netreba

čítať s takým postojom, ako sa čítajú noviny, kde sa získavajú len 
informácie, SLOVO je predovšetkým časopis, kde sa formuje, a nie 
iba informuje. Formuje sa cez informáciu, ale formuje sa aj 
odovzdávaním skúseností. Skúsenosť nie je informácia, je to spoločný 
zážitok, spoločné videnie, spoločné hľadanie a súzvuk sŕdc í súzvuk 
hlasov. Toto by som teda prijal, aby ste ďalej spolu postupovali 
a pokračovali ku Kristovi, ktorý je svetlom sveta. Do svojich modlitieb 
zahŕňam všetkých veriacich byzantského obradu. Keď prídete do 
Prahy, budete v mojej rezidencii srdečne vítaní.

ä  za rozhovor ďakuje o. Mgr. J. Gradoš

ZAMYSLENIE NAD IKONOU

PETER A ANDREJ
Bohom inšpirovaný pisateľ starozákonnej knihy píše: Bohumilé je, keď bratia žijú 
pospolu. Keď pozrieme na túto ikonu, vidíme na nej dvoch bratov, ktorých spája viac, 
než si my vieme a chceme predstaviť. Nejde tu len o jednu rodinu -  mail predsa 
jedného otca a jednu matku, ani len o jedno poslanie- obaja boli učeníkmi a apoštolmi 
toho istého Ježiša z Nazareta. Spája ich oveľa viac.
Keď pozorne preštudujete ich tváre, musíte povedal' že sa aj podobajú. Aj Ich osudy 
sa podobali. Peter zomrel na kríži, Andrej rovnako. Obaja boli predtým rybármi, no 
potom sa stali rybármi ľudí. Obaja hlásali Evanjelium a obaja zomreli v krajinách 
Európy.
Stali sa tými, na ktorých sa odvolávali dva starobylé patriarcháty Európy -  rímsky 
a konštantínopolský. A v nich žijú naďalej.
Tu si však musíme uvedomit' že v nás, gréckokatolíkoch, sa práve títo apoštoli akoby 
spájali tak, ako je to znázornené na tejto ikone. Ona je obrazom pravého gréckokatolíka
-  človeka, ktorý miluje, ako sa milovali títo bratia. Človeka, ktorý zabúda no rôzne 
vylomeniny, ktoré si bratia niekedy robia, ale hľadí dopredu na vyšší cieľ. Kresťana, 
ktorý miluje Krista nadovšetko a nasleduje ho celým svojím životom. My máme byť 
vzorom lásky a k tejto láske máme privádzať všetkých okolo nás -  tak „nasledovníkov 
Petra", ako aj „nasledovníkov Andreja". Máme byť tými, ktorí im ukážu, že žiť v láske 
znamená žiť v Božom požehnaní. A táto ikona to jasne ukazuje. Kristus nežehná len 
jedného, ale oboch oboma svojimi rukami. Udeľuje plnosť požehnania tým, ktorí 
prekonávajú dávne spory a odpúšťajú tým, ktorých milujú.
Ešte jeden detail je na ikone zaujímavý -  úsmev. Obaja sa smejú. Nie je to roztopašný 
smiech, ale prejav vnútornej radosti, šťastia. Ak nájdeme cestu k zmiereniu medzi 
sebou, ak pochopíme, že nie sú dôležité šaty, ale srdce človeka, tak prijmeme každého 
pravoverného kresťana, či už sa bude hlásiť za rímskokatolíka alebo pravoslávneho. 
Aj touto ikonou nás Ježiš učí milovať a ctiť si každého jeho učeníka.

o. Mgr. Juraj Gradoš

Ikona apoštolov stí Petra a Andreja
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Dôvera umožňuje 
dýchať
Istý klasik raz vymyslel vetu, ktorá sa rýchlo rozšírila:
Dôvera zväzuje. Je to istotne jeden z pohľadov na dôveru, ako ju 
vidí ten, ktorý je ňou obdarovaný. Ale aj to len vtedy, keď sa neteší 
z prejavenej dôvery, keď ju vníma ako nutné zlo, ako niečo, čo mu 
bráni v rozlete. Neuvedomuje si pritom, že celý jeho život je 
o dôvere.

Dôverujeme všetkému navôkol. Kedy ste 
naposledy zahryzli do jablka, banánu 

či pomaranča? Kedy ste naposledy pili džús, 
minerálku, čaj či kávu? Kedy ste si naposledy 
sadli do auta, vlaku, lietadla či autobusu? Ta
kýchto kedy je strašne veľa. A na koniec: Kedy 
ste si overili vy osobne, že to jablko, ten čaj, 
čí to lietadlo je bezpečné? No, nepoznám také
to človeka, ktorý by sí takto overoval bezpeč
nosť všetkého, s čím prichádza do styku. Áno, 
zaujíma nás to, ale stačí, keď odborník, kto
rému dôverujeme vyhlási: „Je to dobré, je to 
bezpečné", a my sme spokojní. Dôvera je vša
de okolo nás, dôverujeme nielen ľuďom, ale 
aj zvieratám, rastlinám í akejkoľvek hmote, 
ktorá nás obklopuje.

Dôvera z lásky________________________
Dôvera existuje aj v láske. Je to dôvera, ktorá 
je trochu iná, než tá každodenná. Tu už ide 
o viac, ide o blízkeho človeka, ktorý sa nám 
dostal, takpovediac, pod kožu. Človeka, ktorý 
je v našom srdci, ktorého milujeme a veríme, 
že túto lásku nesklame, že ňou nepohrdne. 
Takáto dôvera je postavená na iných prin
cípoch, na iných základoch. Tu ide o viac, než 
o naše zdravie, ba viac, než o náš pozemský 
život. Tu ide o čosi, čo nie je vidieť, čosi tajom
né - priam o základ života, o jeho zmysel. Keď 
odtrhneme jablko, ktoré vyzerá ako zrelé 
a ono je ešte poriadne kyslé, zahodíme ho 
a o pár minút si na to ani nespomenieme. Keď 
zjeme niečo, čo ohrozí náš život, alebo sa nám 
stane nejaká nehoda, nestane sa náš život 
nezmyselným. Chceme sa uzdraviť, chceme 
sa obnoviť. Táto strata dôvery sa rýchlo 
napraví. Keď však niekto zlomí tomu druhému 
srdce, keď ho zraní na tom najcitlivejšom 
mieste, táto rana bolí celý život. Ba niekedy 
aj viac.

Teda dôvera z lásky je naozaj najcitli
vejšou, najkrehkejšou a zároveň najmocnej
šou dôverou, akú je človek schopný prejaviť 
druhému rozumnému milujúcemu bytiu. Pí
šem bytiu, lebo tu nejde iba o človeka, ale aj 
o Boha. A takáto dôvera má aj iné parametre, 
má iné princípy a hodnoty. Ináč sa prejavuje, 
ináč dýcha a ináč žije. Ak dôvera ľuďom okolo 
nás, veciam, rastlinám a zvieratám, dáva člo
veku možnosť ísť ďalej, posúva jeho možností, 
čo robí naozaj ušľachtilá dôvera z lásky?! Keď 
vďaka každodennej všednej dôvere dokážeme 
nežiť v strese, pochybnostiach a dokážeme si

zachovať ten vonkajší pokoj, čo dokáže 
dôvera z lásky?!

Moc dôvery________
Dôvera z lásky žije naozaj z lásky. Ak by 
sme chceli nejako vyjadriť jej silu, tak tá 
bude priamo úmerná sile úprimnej lásky.
Ak človek viac miluje, tak aj viac dôveruje.
Ak je naša láska nízka, ak sa v nej nestrá
came, tak aj dôvera je len povrchná. Spo
meňte si na svoju lásku. Na počiatku to 
bolo len také ostýchavé, také neisté. Neboli 
ste si istí nielen tou jeho láskou, ale aj svojou 
vlastnou. A tak ostali všetky tajomstvá, všet
ky problémy, všetky dary, ktoré máte, skryté 
vo vás. Neukázali ste mu ich. Po čase, keď 
ste sa zblížili, dôvera voči nemu zmocnela 
úmerne istote lásky medzi vami. A vtedy 
z vás začali postupne vychádzať skrytosti. To 
nie vy, ale moc lásky vynášala tieto vecí na 
povrch. Tu začalo obdobie spoznávania, 
obdobie rastúcej dôvery. Čím viac ste odhalili 
svoje vnútro, tým väčšiu dôveru ste tomu 
druhému preukázali.

Lenže ak vás aj druhá osoba miluje, tak aj 
ona vám preukazuje dôveru - hlavne, keď cíti 
a prežíva vo vlastnom živote tú vašu. Odhalí 
sa vám aj vnútro milovanej osoby. Dôvera je 
potom opätovaná tak, ako aj láska. No stane 
sa, veď sme len ľudia, že pochybíme, že sa 
potkneme a prehrešíme sa voči láske toho 
druhého. Vtedy dôvera, nie láska, dostáva 
poriadne zabrať- skúška, ktorej je vystavená, 
ju môže navždy zlomiť, alebo posilniť. Ak bola 
láska naozaj tá pravá a čistá, ak je aj ľútosť 
dokonalá, tak dôvera zmocnie. A s ňou aj 
láska. Ak však niečo chýba láske alebo dôvere 
k dokonalosti, tak dôvera začne upadať. 
Mnohokrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí o sebe 
tvrdia, že sa milujú, ale už si nedôverujú. 
Vtedy do ich života nastupuje neistota, 
pochybovačnosť, žiarlivosť. Ich srdce je potom 
stále tmavšie a tvrdšie, až v ňom zahynie aj 
ich láska.

Naopak, je aj mnoho prípadov, keď preja
vená dôvera pomohla budovať vzťah, keď 
podporila lásku. Ak človek bude naozaj dôve
rovať, tak mu život pôjde ľahšie. Nebude 
smutný, podráždený, ani stresovaný. Svoju 
dôveru bude dávať milovanej osobe a on sám 
bude prijímať jej dôveru. V tomto kruhu bude 
nachádzať silu k odpúšťaniu, ale aj k vytrva
niu v láske. Bude tu nachádzať zmysel života,

ktorý nemôže nájsť ani v jablku, čaji čí 
lietadle. Tu nájde to, čo ho robí tým, čím je - 
milujúcou a milovanou bytosťou.

Neustále skúšaná dôvera_______________
Chcem vám predstaviť jeden vzťah - jednu 
prejavenú dôveru. Ide o dve bytostí, ktoré 
nachádzajú šťastie vo vzájomnom spojení 
v láske. Jedna prejavuje úplnú možnú dôveru
- zverila tej druhej svoje tajomstvá, všetko čo 
mala, sa stalo spoločným majetkom. Ba 
dôvera z lásky zašla až tak ďaleko, že zverila 
tej druhej svoj život a život iných milovaných 
bytostí. Tá druhá však na jej dôveru odpove
dala nejako zvláštne. Za zverené tajomstvá 
sa odplatila ich zneužítím a využívaním 
vo svoj prospech. Zverený majetok, ktorý jej 
nepatril, si prisvojila a narába s ním bez 
zábran - ničí a drancuje ho vo svoj vlastný 
prospech. O nič sa nestará, len o rýchle 
získanie maxima z tohto zvereného majetku. 
A čo život tých, ktorých tá druhá bytosť 
miluje? Ten je na pokraji záujmu. Prvý je môj 
život, prv je moje pohodlie a moje pôžitky. Až 
potom nutné potreby tých, na ktorých tomu 
druhému závisí. A zverený život sa stáva 
ohrozeným, ba mŕtvym. Nehanbí sa ani život 
týchto zverených osôb zneužívať vo svoj 
prospech, ba ich oň pripraviť, aby neohrozili 
jeho záujmy.

Čo poviete na tento vzťah? Aká silná musí 
byť dôvera z jednej strany, aby toto všetko 
prežila a aká bezohľadnosť a nenásytnosť 
musí napĺňať to druhé srdce?! Súdili ste teraz 
a odsúdili? Asi áno. Ale uvedomili ste si, 
o koho ide? Že je to o tebe a o Bohu, ktorý ti 
tak do krajnosti prejavil svoju dôveru, že 
odkryl svoje tajomstvá, zveril tí celý svet, nás 
ostatných, i seba samého? A čo ty? Ako 
odpovieš dnes na túto jeho dôveru?

o. Mgr. Juraj Gradoš
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Kresťanská rodina 
- domáca cirkev

Jednota vo výchove a výchova 
k úcte k autoritám
Veľmi dôležitou zásadou pri výchove detí je jednoliatosť tejto 
výchovy. Ide o to, aby rodičia „ťahali za jeden povraz". K tejto 
zásade je veľmi blízka výchova k úcte k autoritám. O týchto dvoch 
výchovných zásadách budeme uvažovať v tomto pokračovaní nášho 
cyklu článkov o rodine.

Jednotná rodičovská výchova___________
Na dieťa veľmi nepriaznivo vplýva, keď 
vycíti a spozná, že rodičia nestavajú na tých 
istých hodnotách. Cieľom kresťanskej vý
chovy je Ježiš Kristus. On je originálom, 
ktorému sa chceme pripodobniť. A preto kres
ťanskí rodičia idú vo výchove svojich detí 
spolu týmto smerom. Jednoliata výchova zo 
strany oboch rodičov pôsobí na dieťa veľmi 
motivujúco. Naopak, nejednotná výchova 
dieťa demotivuje.

Pozrime sa predovšetkým na duchovný ži
vot. Ak sa s deťmi modlí iba mama a otec 
nikdy, alebo takmer nikdy, ako to môže 
vplývať na deti?

Alebo si predstavme, že otec vyslovene 
ignoruje spoločnú modlitbu, alebo má vo 
vzťahu k modlitbe nevhodné poznámky. 
U detí sa potom môže vytvoriť postoj, že 
modlitba nie je až taká potrebná a dôležitá, 
lebo náš ocko ju nepotrebuje. V mnohých 
kresťanských rodinách sa stáva, že práve otec 
si dostatočne alebo vôbec neuvedomuje 
dôležitosť vplyvu jeho modlitby na deti. Akoby 
si myslel, že to je záležitosť matky. Všimnime 
si, ako si v tejto záležitosti počínal otec pápeža 
Jána Pavla 11., ktorý, dokonca, po smrtí 
manželky ostal na výchovu sám.

Svätý Otec Ján Pavol 11. si spomína na 
svojho otca ako na človeka, ktorého „život sa 
stal životom stálej modlitby". Ako chlapec 
každý deň večer a zavčas rána videl, ako otec 
kľačí a potichu sa modlí. Otec so synom si 
spoločne čítavali Bibliu a pravidelne sa 
modlievali ruženec. To na mladého Karola 
Wojtylu vplývalo veľmi pozitívne, lebo si vo 
svojom vnútri uvedomoval, aká dôležitá je 
modlitba a aký veľký je Boh, keď otec, 
zrobený a mocný chlap, dôstojník, stále 
pokorne pokľakne k modlitbe... Otec ho ako 
prvý vzal na púť na Zebrzydowskú kalváriu 
rok po tom, čo mu zomrela matka. Podľa 
svedectva Svätého Otca to bol práve otcov 
spôsob života, ktorý zasial do budúceho 
pápeža neodbytnú myšlienku, že život viery 
sa týka predovšetkým vnútornej premeny 
(porov.: Weigel, G.: Svedok nádeje. Životopis 
pápeža Jána Pavla U., i. diel. Bratislava: 
Slovart, s. r. o., 2000, s. 34).

Neoberajme naše deti o tento zážitok!
Na deti najlepšie vplýva, keď ich rodičom 

ide vo výchove o to isté. Ukazuje sa to 
v každodennom živote.

Ak otec od dieťaťa niečo požaduje, rovnako 
to musí vyžadovať aj matka. Môže sa niekedy 
stať, že manželka nesúhlasí s nárokmi, ktoré 
na dieťa kladie manžel, alebo opačne. 
Manželia vtedy majú vec vzájomne konzul
tovať, ale pred deťmi vystupujú jednotne.

Výchova k úcte k autoritám_____________
K zásade jednotného postupu pri výchove 
má veľmi blízko zásada výchovy k úcte 
a k poslušností k autoritám. Dnes je veľmi 
viditeľný problém straty autority. Kresťanskí 
rodičia dbajú vo výchove svojich detí na to, 
aby u ich detí vzrastal pojem autority. Nero
bia to násilne, ale celkom prirodzene. Na
príklad tak, že nikdy ani slovom, ani skutkom 
nezhodia v očiach svojich detí tých, ktorí pre 
ich detí sú, alebo majú byť autoritami. Man
žel nikdy nezhodí v očiach detí svoju 
manželku, ich mamu. Ani man
želka nikdy nezníži v očiach detí 
autoritu ich otca. Práve naopak, 
rozprávajú jeden o druhom 
úctivo a s rešpektom.

Predstavme si príklad, že otec 
uloží dieťaťu primeraný trest.
A keď niekam odíde, mama 
povie: „Ocko odišiel, teraz trest 
neplatí." Toto vo výchove ne
obstojí. Alebo mama požiada 
dieťa o nejakú prácu a otec 
povie: „To nemusíš robiť, ja tí 
dám lepšiu prácu." Naopak, 
robme všetko pre to, aby sme 
u detí budovali, napomáhali 
autoritu toho druhého. Naprí
klad, keď si dieťa pýta nejaké 
dôležité povolenie od matky, je 
veľmi správne, keď pošle dieťa 
k otcovi, alebo povie: „Najprv sa 
porozprávam s otcom." V niektorých rodinách 
sa stáva, že matka prevezme všetku iniciatívu 
v živote rodiny a otec ostáva akoby na okraji 
rodinného života. Muž tým môže veľmi trpieť, 
pretože stráca autoritu. Potom sa stáva, že si 
to kompenzuje agresivitou, alkoholom, 
záujmami na úkor rodiny.

Áno, v niektorej rodine je taká situácia, že 
matka musí suplovať úlohu otca. Takáto žena 
si zasluhuje obdiv. Pre výchovu detí to však 
nie je priaznivá situácia. Pre deti je na veľkú 
škodu, keď si otec dostatočne nezastane svoje 
miesto v rodine. A ešte väčším problémom je, 
ak mu to manželka nedovolí, pretože chce

rodinu spravovať ona. Je požehnaním pre 
rodinu, ak si v nej každý z rodičov zastane 
svoje miesto, ktoré mu patrí.

Rovnako budujme autoritu starých rodičov. 
Nikdy ich nezhoďme pred ich vnúčatami. 
Napríklad, manželka pred deťmi nadáva na 
rodičov svojho manžela, alebo on na jej 
rodičov. Je to veľmi nevhodné. Starí rodičia 
nám predsa môžu pomôcť pri výchove našich 
detí. A všetci dobre vieme, ako blízko majú 
deti k starým rodičom, ako ich majú radi. 
Využime to v prospech ich výchovy. Je ne
múdre izolovať deti od starých rodičov. Mnohí 
by sme vedeli veľa rozprávať o tom, akým 
požehnaním sú pre naše detí naši rodičia, 
teda ich starí rodičia.

Budujme autoritu učiteľov, katechétov, 
kňazov. Ako často sa stáva, že rodičia pred 
deťmi obvinia učiteľku, alebo negatívne 
rozprávajú ojej pedagogickej činnosti. Syn 
alebo dcéra príde domov zo školy a pretože 
má zlú známku, začne posudzovať konanie 
učiteľa, že robí protekcie, je nespravodlivý 
a podobne. Rodičia robia chybu, keď dajú 
dieťaťu za pravdu. Ak majú naozaj podo 
zreníe, že učiteľ koná nesprávne, nech sa 
s ním stretnú a vec s ním prekonzultujú, veď 
na to majú právo a aj povinnosť, pretože sú 
prvými vychovávateľmi svojich detí. Ale nie 
je múdre do toho zaťahovať dieťa.

S úctou rozprávajme aj o duchovných 
osobách, ako sú rehoľné osoby, kňazi, biskupi, 
Svätý Otec. Stáva sa, že ľudia idúc z chrámu 
pred deťmi negatívne posudzujú to, čo kňaz

povedal. Ako potom chcú, aby bol kňaz pre 
ich deti autoritou, keď ho samí pred deťmi 
zhadzujú. Ak majú výhrady voči jeho pasto
račnej činnosti, nie je múdrejšie sa s ním 
stretnúť a porozprávať sa?

Takto privádzajme detí k najvyššej autorite, 
ktorou je Boh. Meno Božie vyslovujme s naj
väčšou úctou. A deti budú naozaj vidieť, kto je 
pre nás Boh. Budú vidieť, že on je náš Pán.

Prosme dobrotivého Boha, aby nám 
rodičom pomáhal v jednote vychovávať naše 
detí a s láskou v ich živote budovať pojem 
autority. Veľmi ím tým pomôžeme.

o. ThLic. Ľubomír Petrík
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Paletou a štetcom rozpovedz 
príbeh našich dejín 

K propozíciám VIII. ročníka celoslovenskej 
výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej 

na národnú históriu 
GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTVO

Tohto roku sa už po ôsmy krát do Námestova zídu mladí 
výtvarníci z celého Slovenska, ktorí sa pod vedením svojich 

pedagógov na základných a stredných školách a učílištiach 
všetkých druhov a typov venujú výtvarnej tvorbe inšpirovanej 
našimi národnými a kresťanskými dejinami a tradíciami. 
Predmetné pedagogicko-výtvarné snaženie rámcuje celoslovenská 
výtvarná súťaž detí a mládeže Gorazdovo výtvarné Námestovo, 
ktorej vyhlasovateľmi sú Mesto Námestovo a Cyrilometodská 
spoločnosť, realizátorom jej vyhodnotenia a vernisáže výstavy 
ocenených a ďalších vybraných výtvarných prác je Dom kultúry, 
Rímskokatolícky farský úrad a Cirkevná základná škola svätého 
Gorazda v Námestove. Spoluvyhlasovateľmí súťaže sú Národné 
osvetové centrum Bratislava, Spolok sv. Vojtecha Trnava, Spolok 
sv. Cyrila a Metoda Michalovce.

Termín uzávierky súťaže je, podobne ako po iné roky, 30. 
júna 2003. Do tohto dňa je treba zaslať súťažné práce na adresu
- Dom kultúry, Štefánikova 208, 029 01 Námestovo. (Na 
uvedenej adrese, tel. 043 552 22 47, resp. 552 47 45 možno získať 
ďalšie informácie týkajúce sa predmetnej súťažnej aktivity). Zaslané 
práce musia obsahovať nasledovné údaje - meno, priezvisko, byd
lisko autora, vek, školu, názov práce, súťažnú kategóriu a meno 
pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak tomu tak bolo. Tieto výt
varné práce nesmú byť poslané do iných súťaží. Práce nebudú 
vrátené na školy. Ocenené práce zostávajú v archíve súťaže a budú 
jej realizátormi využité na propagačné účely.

K podmienkam a kategóriám súťaže: Súťaž je jednokolová 
s ústredným zakončením. Zúčastniť sa jej môže autor žijúci 
v Slovenskej republike vo veku od 6 do 18 rokov, ktorý je žiakom, 
resp. študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, 
výtvarného krúžku, príp. je samostatne tvoriacim autorom. Autori
- žiaci a študenti budú súťažiť v piatich kategóriách. V prvej vo 
veku 6-8 rokov ZŠ a ZUŠ, v druhej - vo veku 9-10 rokov ZŠ a ZUŠ, 
v tretej - vo veku 11-12 rokov ZŠ a ZUŠ, v štvrtej - vo veku 13-15 
rokov ZŠ a ZUŠ. V piatej súťažnej kategórii to budú študenti 
stredných škôl, učílíšť a ZUŠ.

K hodnoteniu prác, oceneniam a zverejneniu výsledkov 
súťaže: Výtvarné práce posúdi odborná porota, ktorá rozhodne 
o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii 
budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác. 
Hlavnú cenu súťaže udelí primátor mesta Námestovo. Ak súťažné 
práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo 
navrhnúťvyhlasovateľoví niektorú z cien neudeliť. Výsledky súťaže 
budú zverejnené v tých médiách, ktoré prinesú propozície súťaže 
a zároveň budú písomne zaslané autorom súťažných prác do
31. augusta 2003. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohoročnej sú
ťaže s udelením diplomov a vecných cien oceneným autorom na 
základe verdiktov odbornej poroty, vernisáž výstavy ocenených 
a vybraných prác a ďalšie sprievodné odborné, umelecké, 
náboženské a spoločenské podujatia sa uskutočnia v Námestove 
v dňoch 11. a 12. septembra 2003.

Hlavným cieľom súťaže je podnietiť autorov žiackeho 
a študentského veku k poznávaniu našich národných dejín, najmä 
ich úsvitu a prostredníctvom subjektívnej výtvarnej výpovede 
pozitívne vplývať na profilovanie historického vedomia, národného 
povedomia a obsažnej národnej hrdostí vlastnej i svojich 
rovesníkov. Ďalej prispieť k šíreniu poznania života, skutkov a diela 
svätého Garazda- patróna žiakov, študentov a pedagógov - muža, 
ktorý ako prvý z našej krvi, kostí a zeme dosiahol korunu svätosti.

PaedDr. Miroslav Holečko

WEB FORUM

Jednou z móla stránok, ktoré sa venujú gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike, je 
stránka Apoštolského exarchátu -  http://w w w .exarchat.cz. Stránky sú v celku 
pravidelne aktualizované a prinášajú potrebné informácie o živote gréckokatolíckej 
cirkvi.
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Štruktúra stránok je vyvážená a prináša len tie najpotrebnejšie informácie. Hlavná 
stránka prináša najnovšie aktuality -  Novinky, v podobe krátkeho spravodajského 
bloku o najnovších udalostiach z exarchátu, Vatikánu, ako aj iných sesterských cirkvi.
Ďalšou stránkou v základnom menu je história -  pôvod gréckokatolíckej cirkvi v Čechách
-  0  nás. Pod názvom „Cirkev je univerzálni-pro všecbnylidi, rasy a národy, stejne 
iako pro všechny časy"je v krátkosti predstavený vznik apoštolského exarchátu, ktorý 
v roku 1996 vyhlásil pápež Ján Pavol II.. V závere tejto stránky je aj stručný popis 
a symbolika erbu apoštolského exarchátu.
Tretím odkazom v hlavnom menu je stránka - Štruktúra, na ktorej je predstavené 
personálne obsadenie apoštolského exarchátu, kúrie, predstavené sú aj komisie a rady 
pracujúce pri exarcháte. Nechýba ani odkaz na rehoľné spoločenstvá na území 
apoštolského exarchátu.
V ďalšej sekcii - Dekanáty a farnosti sú predstavené dekanáty exarchátu (v súčasnej 
dobe je ich T. pražský, českobudéjovický, plzenský, liberecko -  chomutovský, 
královéhradecký, brnénsko -  olomoucký a ostravsko -  opavský). Na stránke sú
v stručnosti prezentované aj farnosti jednotlivých dekanátov v klasickej forme 
schematizmu.
Na predchádzajúcu sekciu nadväzuje aj ďalšia stránka -  Prehled bohoslužeb, kde 
sú po jednotlivých dekanátoch a farnostiach uvedené informácie o liturgických 
sláveniach. Stránka je veľmi prehľadná a jednoduchá, čo v konečnom dôsledku 
umožňuje aj menej zdatným užívateľom internetu ľahko a rýchlo nájsť potrebné 
informácie o bohoslužbách.
Prínosom týchto stránok je aj Kalendár, kde taktiež v prehľadnej forme je uvedený 
liturgický kalendár na celý rok 2003. Môžeme tam nájsť konkrétne liturgické informácie 
(čítania apoštol a evanjelium, liturgická farba) na daný deň.
Ďalšou samostatnou stránkou je Katedrálni chróm. Na stránke je uvedený opis 
darovacieho dekrétu, ktorým pražský arcibiskup František Kordáčv roku 1931 daroval 
chrám sv. Klimenta gréckokatolíckej cirkvi. V krátkosti stránka uvádza aj históriu tohto 
chrámu. Potom sú postupne predstavené klenba ozdobená freskami, hlavný oltár, 
kazateľnica a ikonostas.
Samostatná stránka Biskup -  exarcha predstavuje vladyku Ivana Ljavinca so stručným 
životopisom. V závere je uvedená fotografia erbu vladyku Ivana s popisom 
a symbolikou, ktorú erb vyjadruje.
Predposlednou sekciou je Zpravodaj, ktorý v elektronickej forme prináša kompletné 
vydanie publikácie gréckokatolíkov -  „Jediným serdcem,,.

Poslednou tradičnou časťou jnternetových stránok sú Odkazy. Je  tu zoznam odkazov 
na gréckokatolícke stránky Čiech a Moravy, Slovenska, odkazy na katolícke médiá.

Mgr. Ing. Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

slovo - iún/?003 « 27 ■

http://www.exarchat.cz
mailto:palagrk@stonline.sk


Nebudie ustarostení o zajtrajšok...
Ľalia rastie na poli bez ľudského pričinenia. V Oriente bola 
najčastejšie červená, oranžová alebo žltá. Niekedy aj biela. Ich lesk 
a žiara sa porovnávali s ideálom krásy. Ľalie sú krásne, hoci rýchlo 
uschnú, a potom ich spolu s trávou použijú na kúrenie.

K eď sa Boh takto vopred postaral o pokrm 
pre človeka, a keď tak „šatí poľnú ľaliu 

a trávu, ktorá je  dnes na poli a zajtra ju  hodia 
do pece, o čo skôr o vás, vy maloverní..." 
(porov. Lk 12,28). Kristove slová nás povzbu
dzujú, aby sme neboli ustarostení o svoj život 
(porov. Mt 6, 25-34). Nemáme sa báť „o zaj
trajšok", ako to Kristus hovorí, lebo je už na
čase, aby sme naše vedomie očistili ohňom 
Božieho Ducha, aby sme tú našu starosť 
o budúcnosť vedeli orientovať podľa večne 
platného merítka Božieho. To, čo môžeme 
čakať od budúcností, nezávisí od slepého 
osudu, ale od našej vôle usmerňovať seba 
podľa prísľubov Svätého Ducha.

Ťažko je však dnes objaviť časopis a no
viny, kde by sme sa nestretli práve s tým, „čo 
nás čaká a neminie", t.j. s podceňovaným 
druhom okultizmu - s horoskopmi. Deň čo 
deň sa na rezervovaných stránkach novino
vých denníkov, teletextu, internetu, v ranných 
reláciách rozhlasu a televízie prezentujú 
„aktuálne" predpovede horoskopu pre ľudí 
narodených v jednom z dvanástich znamení. 
Ich popularita je taká veľká, že noviny 
a časopisy, ktoré z nejakého dôvodu netlačia 
horoskopy, majú dnes problém s odbytom 
a klesajú ich náklady.

Isté známe noviny (známy bulvár) ozná
mili, že astrológ, ktorý s nimi spolupracoval, 
raz nestačil pripraviť včas svoj horoskop. 
Pripravované vydanie novín muselo byť už 
vytlačené, a tak šéfredaktor, ktorý sa ocitol 
v časovej núdzí, rozhodol, že sa použije 
horoskop spred šiestich rokov. S obavami 
očakával, že po vyjdení inkriminovaných 
novín bude redakcia zavalená sťažnosťami 
od čitateľov. Na počudovanie sa neozval 
vôbec ník. Preto si v redakcií povedali, že 
„biznis je biznis", platenie astrológa je teda 
zbytočnosť a rozhodli sa jednoducho tlačiť 
noviny so starými predpoveďami. A sku
točne sa im to pol roka bez jedinej reakcie 
darilo. Až po pol roku im napísal jeden 
pozornejší čitateľ, že najnovší horoskop už 
raz v ich novinách niekedy čítal. Samo
zrejme, tisíce ostatných čitateľov sa pokojne 
riadilo horoskopmi spred niekoľkých rokov. _

Štatistický prieskum potvrdil, že praví- J 
delne číta a riadi sa horoskopmi 63 % ľudí, t 
a viac ako 80 % ľudí si niekedy už horoskop J 
prečítalo. J

Čo je vlastne ten zázrak, čomu tak „všetci 
veríme"? Pred storočiami vytvorili ľudia 
z hviezd obrysy exotických bytostí. Vzniknuté 
obrazce pomenovali mýtickými názvami, ako 
Orión, Ursa Maíor (veľký voz), Pegas a pod. 
Celkom vytvorili 88 obrazcov - súhvezdí. 
Starovekí hvezdári zaznamenali aj to, že Slnko 
svojou myslenou dráhou (ekliptika) križuje 12

súhvezdí, ktoré potom nazvali „zverokru
hom". Týmto dvanástim znameniam je pripi
sovaná „božská moc". Mnohí veria, že ovplyv
ňujú ľudské životy. Starí astrológia tvrdili, že 
na vôľu jednotlivca pôsobí odstredivá a dos
tredivá sila planét, rovnako ako mesiac na 
morský príliv a odliv.

Jeden francúzsky štatistík si pokusne raz 
podal do časopisu inzerát, že na objednávku 
zhotoví osobný horoskop, ktorý potom čita
teľom zašle na ich adresu. O predpoveď „na 
mieru" prejavilo záujem 150 ľudí. Všetkým 
potom zaslal úplne rovnaký horoskop 
a požiadal ich, aby mu napísali, ako sa im 
predpoveď podľa hviezd vyplnila v skutoč
ností. Odpovedali mu všetci, a 141 z nich 
(teda 94%) v odpovedi uviedlo, že horoskop 
sa im perfektne „hodil", pričom ocenili jeho 
„prorocké schopností".

Kľúčom všetkých horoskopov je skutočne 
náhoda. Väčšina osobných charakteristík je 
totiž definovaná veľmi globálne, v hrubých 
obrysoch, takže sa v nich poznávajú naozaj 
mnohí. Rafinovane koncipované predpovede 
typu: „stretnete sa s niečím zvláštnym", alebo 
„zanedlho sa vám naskytne nová príležitosť",

majú najlepšiu šancu stať sa skutočnosťami. 
Je však potrebné správne si všimnúť schop
nosti veštcov čí astrológov, ktorí formulujú 
také neurčité „proroctvá", ktoré vďaka svojej 
dvojzmyselnosti sú vhodné na akúkoľvek 
príležitosť. Využívajú vo svojom povolaní tie 
najnovšie psychologické poznatky.

Keďže toľko ľudí verí tým nezmyslom, ako 
je potom možné, že informácie, ktoré sú podľa 
jasnovidcov ukryté v hviezdach, krištáľovej 
guli čí niekde inde, nie sú schopné získať nijaké 
prístroje na svete? Lebo technika a počítače, 
ktoré dnes ľudstvo má, je tak vyspelá, že däleko 
predčí ľudské možnosti. Počítačové programy 
hodnotia vedci ako mnohonásobne schopnej
šie vyhodnocovať a spracovávať akékoľvek 
údaje, ako najlepší ľudský mozog. No do dneš
ného dňa nebol nikto taký schopný utvoriť 
program, ktorý by dokázal na základe akých
koľvek údajov usporiadania hviezd, umiest
nenia slnka... predpovedať budúcnosť človeka.

Prečo nám Boh zakazuje poznať budúc
nosť? Nie preto, že by Pán chcel všetko pred 
nami skryť, ale preto, abysme zostali slobod
nými ľuďmi. No keď sa vložíme do rúk veštca, 
alebo sa budeme riadiť horoskopom, strácame 
svoju slobodu. Prestávame byť tvorcami svoj
ho života a okamžite sa pripútavame na to, 
čo nám predpoveď hovorí. Potom už nerobíme 
nič iné, len čakáme, čo sa stane a čo sa s nami 
bude diať. Stávame sa otrokmi.

Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: 
„Nech vás nezvedú vaši proroci, ktorí sú me
dzi vami, nech niet medzi vami nikoho, kto 
by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť 
ohňom, aby sa očistili, nech niet čarodejníkov, 
zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov 
alebo veštcov, alebo by sa pýtal mítvych na 
pravdu. Nepočúvajte ani svoje sny, ktoré sa 
vám prisnijú, pretože vám falošne prorokujú 
v mojom mene: neposlal som ich, ošklivia sa 
mi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubím..." 

(porov. Jer 29, 8-9; Dt 18, 9-12).
Biblia netvrdí, že ľudia občas nemôžu 

mať dar poznania budúcností. Upozorňuje 
len na to, že nie každá charízma musí 
pochádzať od Boha. „Boh môže zjaviť bu
dúcnosť svojim prorokom alebo iným 
svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa 
týka budúcností, spočíva vtom, že sa 
s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti 
a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti 
v tomto ohľade".

Astrológia je samozrejme jeden veľký 
podvod. Nejde v nej o spásu človeka, ani 
o jeho skutočné šťastie - ide v nej o pe
niaze. Čo je však horšie, človek veriaci 
hviezdam musí zákonite prestať veriť Pánu 
Ježišovi, ktorý pripomína, že „Nemôžete 
slúžiť dvom pánom..." (porov. Mt 6,24). Aké 
veľké je šťastie, že náš život - naša 
budúcnosť neriadi studená, mŕtva hmota 
kdesi v hlbinách vesmíru! Že o mojom 
osude nerozhodujú nič nevediace planéty, 
nemilosrdné hviezdy. Aký veľký pokoj mi 
dáva Ten, ktorý je nad všetkým - Ježiš 
Kristus, keď potvrdzuje: „...Nebuďte 
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani 
o svoje telo, čím sa zaodejete... Váš nebeský 

Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete... 
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok: 
zajtrajší deň sa postará sám o seba" (Mt 6, 
25.32.34) a „dúfajte, ja  som premohol svet!" 
(Jn 16, 33).

Peter Olšavský
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„...STÁLE SA UČIA A NIKDY 
NIE SÚ SCHOPNÉ SPOZNAŤ 

PRAVDU“ (2 T ím 3, 7)
Svätý Pavol upozorňuje svojho milovaného žiaka 

a spolupracovníka na budúce bludy. Ľudia budú sebeckí, 
chamtiví,... nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha (porov. 2 Tím 3, 
2-4). Radí mu: „A týchto sa chráň! Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú 
do domov a podmaňujú sí ľahké ženy, obtážené hriechmi a hnané 
rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú 

schopné spoznať pravdu" (2 Tím 3, 5-7).

„Čo je pravda ?" pýta sa Pilát Ježiša, ale 
na odpoveď nečaká. Preto nespoznáva pravdu 
a Ježiša odsudzuje na smrť.

Pravdu hľadajú vedci, filozofi, politici. Chcú 
ju spoznaťrobotníci, zamestnávatelia, zamest
nane/, učitelia, žiaci, rodičia, detí a každý živý 
tvor obdarený rozumom a slobodnou vôľou. 
Zdalo by sa, že pravda sa spoznáva podľa 
stupňa učenia a intenzity hľadania.

V našej dedine bolo pár „inteligentov" - 
študentov na gymnáziu, ba aj na vysokej 
škole. Ako žiačik s úctou som na nich pozeral. 
Ktorýsi z nich prichádzal na prázdniny domov 
a vystatoval sa, že on už neverí v Boha, veď 
Boha niet. Mama mi to vysvetlila takto: „Toľko 
sa učil tam v škole, že až ohlúpol a stratil 
vieru." Učil sa, ale pravdu nespoznal. Veľmi 
som sa toho bál, aby som sa neučil tak, že by 
som stratil vieru v Boha. Dlho som mal zakó
dované v mysli -veľké učenie = strata viery.

Teda ani intenzita hľadania, ani stupeň 
učenia nedáva záruku, že pravdu nájdem 
a spoznám, ak nejdem správnou cestou. Ktorá 
je tá správna cesta? Ježíš naznačuje apoš
tolom, že odchádza k Otcovi. „A cestu, kam 
idem, poznáte" On 14,4). Tomáš namieta, že 
nemôžu poznať cestu, veď nevedia, kam ide. 
„Ja som cesta, pravda a život," vyhlasuje 
Ježiš (Jn 14, 6). Teda touto cestou treba ísť 
a spoznám pravdu i hodnotu života. Lebo 
Ježiš je aj cestou, i pravdou í životom.

Poznať pravdu, znamená poznať Boha. 
Svätý Otec Ján Pavol II. v úvode Encyklíky 
Fides et ratío píše: „Túžbu poznať pravdu 
a nakoniec poznať Boha vložil do srdca člo
veka Boh, aby človek tým, že bude poznať 
a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej 
pravde o sebe samom."

Ak ju vložil do srdca, teda srdcom treba 
viac poznávať ako rozumom. Srdcom poznali 
pravdu o Ježišovi biblický Zachej i slepec od 
narodenia. Ako to, že Ježiša nespoznali farizeji 
ani zákonníci, ale slepec áno? „Keby on nebol 
od Boha, nemohol by nič také urobiť' (Jn 9, 
33). Ich duchovný zrak bol zaslepený pýchou 
a nadutosťou.

Ježiš - Pravda sa spoznáva pokorou a otvo
reným duchovným zrakom. Štyri evanjeliá sú 
zdrojom múdrostí, ktorou nachádzam v Ježi
šovi pravdu o sebe samom. Pri malom vchode

vo svätej liturgii dvíha kňaz Evanjeliár 
a zvolá: „Premúdrosť, stojme úctivo I"

V tejto múdrostí mnohí poblúdení našli 
pravdu. Pravdu o terajšom i budúcom več
nom živote. Gíovanní Papini, známy taliansky 
spisovateľ, v mladostí búrlivák, futurista, 
voľnomyšlíenkár, začal čítať evanjeliá. Prečítal 
ich viackrát. Čítal a rozjímal. Kresťanstvo sa 
mu vtedy zjavilo ako liek na rany a nerestí 
ľudstva. Začal písať „Život Krista." Keď ho 
dokončil, pocítil potrebu patriť do lona cirkvi 
založenej Kristom. V tejto Cirkvi aj zomiera.

„Názory na život a na svet, často vedec
kého charakteru, sa tak rozmnožili, že fakticky 
sme svedkami toho, ako sa šíri jav drobenia 
vedy. Práve ten sťažuje a často marí hľadanie 
určitého zmyslu" (Fides et ratio bod 81).

Aj v tomto čase sa stretávame s rôznymi 
názormi na život, na spoločenské dianie, na 
morálku nášho života. Televízia, rozhlas, tlač 
robia rôzne diskusné relácie. Hľadá sa pravda 
o rodine, o interrupcii, o slobode, o sexuál
nom živote, o spolunažívaní, o kódexe sudcov, 
politikov a o morálke vôbec. Hovorí sa, že kto 
hovorí, má pravdu. Lepšie je povedať, že chce 
mať pravdu. Smutno je na duši, keď argumen
tácia diskutujúcich vychádza z „ľudského 
rozumu" (t.j. vlastného) a ich pravda nevy
chádza z koreňa Pravdy - Boha. Žiaľ, často 
aj kresťania veľmi nesmelo dokazujú, že 
všetko je už vyriešené Pravdou. Len pravidlá
- zákony Pravdy treba zachovávať a uskutoč
ňovať vo svojom živote.

Iste, pravda sa hľadá aj rozumom. Filozofia 
dokazuje Bytie svetlom rozumu. Nám tu teraz 
nejde o vedecké bádanie, ale nájdenie abso
lútnej Pravdy - Boha rozumom evanjeliového 
slepca, ktorý nám treba uprednostniť pred 
rozumom ťarizejov a zákonníkov.

Zdá sa, že terajšiemu svetu stačí heslo - 
carpe diem - uži dňa! Nasvedčujú tomu 
preplnené pulty kníh o erotike a zabíjaní, 
časopisov ukazujúcich „celebrity". Filmy plné 
hnevu, závistí, rozvratu rodín a „voľnej lásky".

Kresťan, ktorý spoznal pravdu, má svojím 
životom postaviť hrádzu tamto nezmyslu. Aj 
nám sú určené slová sv. Pavla: „Toho sa 
chráň!", spoznaj pravdu v Kristovi a v tejto 
Pravde ži!

o. František Fedor

ZAMYSLENIE

„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty 
dal mne, aby boli jedno ako my" (J n 17,11).
V knihe Žiadam odpoved'oá Christiana Geisslera je 
rozhovor dvoch hrdinov, v ktorom jeden z nich o. i. 
hovorí: „Ty ani ja nie sme vinní tým, čo sa napáchalo 
v minulosti, ale sme vinní za to, čo sa v budúcnosti 
urobí z toho, čo sa napáchalo."
Konečná jednota Cirkvi bola pre Ježiša Krista jedným 
z najdôležitejších bodov jeho testamentu a veľ- 
kňazskej modlitby, vrcholom jeho rozlúčky. Mohla 
by táto starosť nášho Pána zostať ľahostajnou? Je 
povinnosťou každého uvedomelého kresťana snažiť 
sa odbúravať dejinné predsudky a o rast porozu
menia a lásky. Pravda a láska musia zostať spolu, 
len takto možno splniť Pánov testament snahou 
o jednotu Božieho ľudu.

* * *

lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične 
hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach" 
(Mt 18 ,10).
Sv. Margita Kortónska, kajúcnica, mala v posledných 
rokoch života veľa pokušení. Zlý duch jej stále 
pripomínal hriechy mladosti. Margita veľmi plakala. 
Raz so jej zjavil anjel strážca a povedal: „Neboj sa, 
dcéra moja. Zlý duch nemá moc nad tebou. Ja som 
tvojím ochrancom. Nezanechám ťa, len buď mi verná 
a poslúchaj ma."
Pán zdôrazňuje Božiu starostlivosťi ľudskú zodpovednosť 
za slabých ľudí a za deti tým, že sa zmieňuje o ich 
strážnych anjeloch. Je to úžasná a potešujúca skutočnost' 
že v boji proti zlu a démonom nie sme sami, ale že máme 
mocných duchovných priateľov a pomocníkov spásy, 
ktorým hovoríme anjeli strážcovia.

* * *

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám 
pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach" (Mt 10, 
32).

Sv. Polykarp, biskup a mučeník, žiak apoštolov, bol 
za svoju vieru odsúdený na spálenie. Pred svojou 
smrťou velebil Boha slovami: „Velebím ťa, Bože, že si 
mi v tento deň dal podiel v počte svojich mučeníkov." 
Takto aj zomrel ako 86-ročný a vydal svedectvo živej* 
lásky k Cirkvi Pána Ježiša.

Verejné svedectvo viery žiada Ježiš od svojich 
učeníkov. Náboženstvo je síce predovšetkým 
osobným vzťahom jednotlivca k Bohu, avšak je 
potrebným svetlom pre celý svet a každý kresťan je 
z lásky k ľudstvu povinný slovom i svojím životom 
vydávaťsvedectvo pre Boží dar spásy. Božie posolstvo 
nie je pokútnou náukou tajných krúžkov a šeptanou 
propagandou nejakého podzemného hnutia. Je  
darom Božej lásky pre všetkých ľudí dobrej vôle. 
Kresťan je preto povinný vydávať svedectvo, pretože 
je prostredníkom Božej lásky k svetu.

-fd-
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Videl som vzkriesenie
„Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmi

luje sa nad svojimi služobníkmi" (Ž 135,14).
Denne robíme veľa rozhodnutí, ktoré 

ovplyvňujú náš život. Vyhovárame sa na čas 
a okolnosti, ktoré nás tlačia. Mnohokrát sa 
stávame rukojemníkmi prostredia, v ktorom 
žijeme. Až príliš neskoro zbadáme, že na 
križovatkách nášho života nesvietia semafory. 
Sme uponáhľaní, a preto sa nezamýšľame, či 
sme na hlavnej, alebo na vedľajšej ceste. 
Nedávame prednosť, a tak nastávajú kolízie, 
konflikty a havárie. Biblický príbeh z knihy 
Genezis o pokúšaní a hriechu sa v našom 
živote často opakuje. Komu, alebo čomu 
dôverujeme? Podľa toho je poznačený náš 
život. Koľko útekov z Božieho náručia sme už 
zažili. Napriek naším zlyhaniam a skla
maniam Boh postavil na križovatky našich 
ciest kríž. Ježiš zomiera, aby my sme mohli 
žiť. „ Ja  som prišiel, aby malí život a aby ho 
mali hojnejšie" (Jn 10,10).

Tento rok je pre mňa zvlášť dôležitý. 
Maturujem a podal som si prihlášku do 
kňazského seminára. Ale najdôležitejšiu uda
losť som prežil počas pôstneho obdobia. 
Začiatok pôstu, ktorý bol vyhlásený v chráme, 
sa ničím nelíšil od predchádzajúcich rokov. 
A predsa. V prvom týždni náš starý otec 
v plnom pracovnom nasadení dostal 
infarkt. Situácia sa začala v nemocnici 
komplikovať. Lekári objavili ďalšie skryté 
choroby. Začal sa boj o záchranu jeho 
života. Keď sme mu spomenuli jeho 
zmierenie s Bohom, striktne odmietol. 
Tridsať rokov nepraktizoval vieru. Nie že 
by bol proti, ale tak sa to zbehlo v jeho 
živote. Spoločenské postavenie, kariéra 
a potom človek si odvykne. Veď toľko 
iných vecí je dôležitých. Akoby nepočul 
Pánovo napomenutie: „Marta, Marta, 
staráš sa a znepokojuješ pre mnohé 
vecí, a potrebné je  len jedno“ (Lk 10,41- 
42). Teraz nastáva nová situácia. Treba 
bojovať o záchranu jeho duše. Čokoľvek 
sme spomenuli o Bohu, reagoval s hne
vom a odmietaním. Tak sme nič neho
vorili. Začali sme modlitbou a pôstom, 
na ktorých sa zúčastnila celá naša 
rodina. Situácia sa zmenila na Krížu- 
poklonnú nedeľu. „Dedko, doniesol som 
vám krížik. Keď vám bude smutno, 
pozerajte sa na ukrižovaného Ježiša. On 
najlepšie rozumie vašej bolesti."

Takto sa začali naše rozhovory o zmys
le života a smrti. Nevedel pochopiť, prečo 
on musí ležať v nemocnici, keď má ešte 
toľko plánov a predsavzatí do budúc
nosti. Otvoril som Sväté písmo a prečítal 
som mu úryvok z Lukášovho evanjelia 
o Márnotratnom synovi. Čo prežíval otec, 
keď syn, ktorý mal všetko v dome, 
odchádza? Aká veľká je bolesť otcova 
z prerušenia vzťahov otca a syna?

Predstavte si. Tridsať rokov keď ste 
odišli z Božieho domu. Nebeský Otec vás
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stále miluje, nezriekol sa vás. Stále čaká so 
svojím zľutovaním a odpustením. Čaká na váš 
návrat. Kde sa nachádzate na krížovej ceste 
vášho života? Pozrite sa na Šimona z Cyrény. 
Vracal sa z poľa unavený a ponorený do svo
jich starostí. A zrazu je prinútený niesť kríž 
odsúdenému na smrť. Kto je tento muž, kvôli 
ktorému zmešká večeru a stretnutie so svojou 
rodinou? Začína sa pozerať do jeho tváre. Tak 
sa stretáva so svojím Bohom. Dnes Boh chce 
položiť ruku na tie oblastí vášho života, ktoré 
sú pred ním zamknuté. Máte šancu otvoriť 
dvere svojho srdca a povedať Bohu „Áno".

A tak spolu s dedkom sme začali chodiť do 
školy Ježišovho kríža. Každý deň starý otec si 
položil krížik na prsia a učil sa odovzdávať 
bolesť do jeho prebodnutých rán. Bolo to ťažké 
a náročné učiť sa reči kríža. Začal sa vnútorný 
boj v jeho myslí. Svätý Pavol v liste Rimanom 
píše: „ň nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste 
vedeli rozoznať, čo je  Božia vôľa, čo je  dobré, 
milé a dokonalé" (Rim 12,2). Každý deň som 
čítal Božie slovo a on mi kládol rôzne otázky 
o zmysle utrpenia človeka a Ježiša. V jeho 
mysli bolo ešte veľa negatívneho a pochybu
júceho uvažovania. V rodine sme zintenzívnili 
naše modlitby. Okrem mňa nikto s ním neho

voril o Bohu. Boli sme radí, že aspoň mne 
dovolil sa na túto tému rozprávať.

Aj ja som sa doma zamyslel nad mojím 
kresťanstvom. O kom svedčím? Alebo len 
hovorím o Bohu? Aký mám vzťah s Ježišom? 
Je to môj Boh a Spasiteľ, ktorý ovláda každú 
oblasť môjho života? Ježiš po svojom vzkrie
sení hovorí svojím učeníkom: „Ale keďzostúpi 
na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi 
svedkami v Jeruzaleme i v celej Judeí ajvSa- 
máríi a až po samý kraj zeme" (Sk 1,8). Tieto 
slová platia aj pre nás, Ježišových priateľov. 
Máme niesť Ježišovo meno do sveta, v ktorom 
žijeme a hovoriť, čo Ježiš robí v našich životoch. 
Uvedomil som si, že mám ešte veľa strachu. 
Len o Bohu hovorím, ale s ním nežijem v dô
vernom vzťahu. Možno preto starý otec ešte 
váha. Neuvidel v mojich slovách radosť zo 
vzkriesenia. Začal som prosiť, aby Božia moc 
vstúpila do môjho života.

Nebeský Otče! Ďakujem ti za prísľub, že 
kto prosí, dostane. Viem, že v mojom živote 
potrebujem tvoju moc, potrebujem viac ovocia 
tvojho Svätého Ducha. Aby som mohol svedčiť 
o tebe, ako apoštol Pavol. Vyznávam svoj 
hriech, svoju bezmocnosť a prosím ťa, aby si 
ma očistil Krvou Ježiša. Otváram ti svoj život 
a prosím, aby si ma naplnil mocou svojho 

Svätého Ducha v mene Ježišovom.
Bol Veľký štvrtok. Po obradoch 

v chráme som navštívil starého otca. 
Porozprával som mu o dojme, ktorý 
som mal v chráme pri čítaní evanjelií 
o utrpení Ježiša Krista. Úprimne prijí
mal moje slová, uvažoval o nich a na
koniec mi povedal. „Už som sa roz
hodol. Chcem si dať život do poriadku. 
Zavolaj mi kňaza!"

Viete si predstaviť, s akou radosťou 
som bežal za svojím spovedníkom. Keď 
po prijatí sviatostí kňaz odišiel, prvýkrát 
som uvidel šťastný úsmev na tvári môjho 
dedka. Videl som vzkriesenie a radosť, 
ktorú prežíval. Silno ma objal a so 
slzami v očiach mi hovorí:

„Mal sí pravdu, až teraz po svätej 
spovedí prežívam naozajstné šťastie 
a radosť. Chcem, aby si išiel do semi
nára. Bude z teba dobrý kňaz."

Na Veľký piatok sa jeho zdravotný 
stav veľmi zhoršil. Celá rodina sme bolí 
pri ňom. Modlili sme sa bolestný ruže
nec. Poobede o tretej zomrel. Zmierený 
s nami aj s Bohom. V nedeľu na deň 
Vzkriesenia mal nádherný pohreb. 
Možno sa pýtate, prečo dostal takúto 
milosť? Lebo na ňom sa splnili slová 
žalmu: „Lebo Pán prisúdi pravdu svoj
mu ľudu a zmiluje sa nad svojimi slu
žobníkmi"(Ž 135,14).

Stanem sa kňazom a budem svedčiť
o Božej láske ľuďom, ku ktorým budem 
poslaný.

Ján Karas



V ý k u p n é

Kňaz George Thomas, ktorý v jednom 
malom mestečku viedol svoj zbor, prišiel 

raz v jedno veľkonočné nedeľné ráno do chrá
mu a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu 
klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice. Viacerí 
ľudia v údive nadvihli obočie, ked kňaz 
prehovoril. Hovoril, ako sa včera prechádzal po 
meste a uvidel chlapca, ktorý niesol túto klietku. 
Boli v nej tri malé divé vtáčiky, trasúce sa 
chladom a strachom. Zastavil ho a spýtal sa:

„Čo to tam máš, synak?"
„Len pár starých vtákov," odpovedal.
„Čo chceš s nimi robiť?“ spýtal sa kňaz.
„Zobrať ich domov a hrať sa s nimi," odpo

vedal. „Budem ich dráždiť a vytrhávať im pe
rie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa zabavím."

„Ale skôr čí neskôr ich budeš mať dosť 
a prestane ťa to baviť. Čo urobíš potom?"

„Ale, mám aj zopár mačiek," povedalo 
malé chlapčisko. „Radí si na nich pochutia, 
dám vtáčikov im.“

Kňaz na moment stíchol. „Koľko chceš za 
tie vtáky, synak?"

„Čoo??í í J Na čo by vám bolí, pane? Sú to 
len obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú - 
a vôbec nie sú pekné!"

„Koľko?" znovu sa spýta! kňaz.

Chlapec si ho premeral, ako by bol bláz
nivý a povedal: „Päťsto korún!“

Kňaz siahol do vrecka a vytiahol päťsto- 
korunáčku. Dal ju chlapcovi do ruky, a ten 
zmizol rýchlo ako blesk. Kňaz zdvihol klietku, 
niesol ju na koniec aleje, kde bol strom a malý 
trávnik. Položil ju na zem, otvoril dvierka 
a klopaním na mriežku klietky presvedčil 
vtáčiky, aby vyleteli. Pustil ich na slobodu.

To vysvetlilo prítomnosť klietky na kaza
teľnici, a potom kňaz začal hovoriť tento príbeh: 

Jedného dňa sa rozprával Ježiš so Sata
nom. Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady 
a škodoradostne sa chválil: „Nuž, Pane, práve 
som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som 
pascu, starú návnadu, vedel som, že neodo
lajú. Mam ich všetkých!“

Z A  Ž I V O T
„Čo s nimi budeš robiť," spýtal sa Ježiš. 

Satan odpovedal: „Chaa, budem sa zabávať! 
Budem ich učiť, ako sa sobášiť a rozvádzať, 
ako sa majú nenávidieť a škodiť si, naučím 
ich piť a fajčiť a preklínať. Naučím ich, ako 
vynájsť pušky, bomby a navzájom sa zabíjať. 
Už sa teším na tú zábavu!"

„A čo urobíš potom?" spýtal sa Ježiš.
„Zabijem ich!" hrdo sa vypol Satan.
„Koľko za nich chceš?" spýtal sa Ježiš.
„Hádam by si tých ľudí nechcel?! Nie je 

v nich ani štipka dobra. Keď si ich vezmeš, 
budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, bu
dú ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!"

„Čo za nich chceš?" opäť sa opýtal.
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa:
„Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!"
Ježíš povedal: „Máš ich!" a zaplatil.
Kňaz zdvihol klietku, otvoril dvere a odi

šiel z kazateľnice.
Nie je smiešne, ako jednoducho ľudia pohŕ

dajú Bohom a potom sa čudujú, že svet sa rúti 
do pekla? Nie je smiešne, ako veríme novinám, 
ale nedôverčivo skúmame slová Biblie? Nie je 
smiešne, ako každý chce prísť do neba za pred
pokladu, že nemusí veriť, myslieť, hovoriť alebo 
robiť nič z toho, čo hovorí Biblia?

Hovoria: „Verím v Boha", no jednako nasle
dujú Satana (ktorý, mimochodom, taktiež 
„verí" v Boha). Nie je smiešne, že posielame 
e-mailom tisícky vtipov a tie sa rozšíria ako 
požiar, ale keď začneš posielať správy týka
júce sa Pána, ľudia si dvakrát rozmyslia,, či ich 
pošlú ďalej? Nie je smiešne, keď je niekto 
v nedeľu celý zapálený pre Krista, ale celý 
zvyšok týždňa je neviditeľným kresťanom...?

Usmievaš sa? Nie je smiešne, že keby si 
tento príbeh mal podať niekomu ďalšiemu, 
mnohým z tvojho okolia ho radšej nedáš, 
pretože si nie si istý, čomu veria, alebo čo by 
si o tebe pomysleli? Nie je smiešne, ako sa 
viac trápim tým, čo si o mne pomyslia ľudia, 
než čo si o mne myslí Boh?

- i n ť

Hieromučeníci, 
ktorí zomreli pre Krista

SESTRA OLYMPIA (BIDA)
Blahoslavená sestra Olympia (Bida) sa narodila v roku 
1903 v dedine Cebliv, Sokaľskej oblasti Ľvovského 
regiónu. V mladom veku vstúpila do Monastiera sestier 
Kongregácie sv. Jozefa. V roku 1938 bola preložená 
do mesta Chýrov, kde sa stala predstavenou domu.
V roku 1950 bola zatknutá vojakmi NKVD a vyvezená 
do mesta Boryslav. Neskôr ju previezli no Sibír do 
Tomska a odtiaľdo tábora v Charsku. Trpezlivo znášala 
neľudské podmienky života. Zomrela 23. januára 1952 
v Charsku, v Tomskej oblasti,
„Božia všemobúcnost' Božia prozreteľnosť nedá zahy
núť svojim dietkam v cudzine, lebo On je tu i  s nami, 
uprostred týchto lesov a vôd a nezabúda na nás. Trpíme 
za vieru a za Božiu vec. Ci môže byť niečo krajšie než 
toto ?. . .  Kráčame smelo v Jeho šľapajach. A nielen 
vtedy, keď je nám dobre, ale aj vtedy, keď je nám 
ťažko, povedzme: Sláva Bohu zo všetko."

(1 listu Olympie sestre Neonílii)

Doteraz sme Vám predstavili 25 nových ukrajinských 
blahoslavených. Pripomíname ešte raz, že Vatikánskym 
dekrétom z 24. apríla 2001 bolo uznané mučeníctvo 
Služobníkov Božích archieparchiáleno procesu v tvove: 
Mykolu Čarneckého a 24 spolubratov zabitých z nená
visti k viere v rokoch 1935-1973 počas komunistického 

|  prenasledovania na Ukrajine. Tiež bolo uznané 
|  mučeníctvo Služobníka Božieho Emíliána Kovča, diecéz- 
j  neho kňaza Stanislavovskej eparchie (dnes Ivano-Fran- 
j  kivsk), ktorý zahynul v koncentračnom tábore Majdanek.

Osobitne bol promulgovaný dekrét pre mučeníctvo 
Služobníka Božieho rusínskeho biskupa, Teodora 
Romžu, titulárneho biskupa appijského, apoštolského* 
administrátora mukačevského. Iným dekrétom bola 
potvrdená pravosť zázraku, ktorý so udial na príhovor 
prepodobnej Služobníčky Božej sestry Jozafaty 
Hordaševskej (civilným menom Michajlina), spolu- 
zakladatelky Kongregácie sestier Služobníc Nepoškvr
nenej Panny Márie.
Od budúceho čísla vám chceme predstaviť krátke 
životopisy bl. Emilijana Kovča, bl. Teodora Romžu a bl. 
sestry Jozafaty Hordaševskej. Títo traja noví blaho
slavení majú, dalo by sa povedať' zvláštny vzťah aj 
k našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

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

Doktrinálne spory na východe a západe 
a formovanie sa katolíckej náuky

Nicejský koncil, freska od Nebbia Cesara (alebo Sperenza), okolo r. 1600, Biblioteca Vaticana, Rím; (v popredí vľavo je  vyobrazený cisár Konštantín I. Velký)

„Cirkev sa volá katolíckou, číže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme 
až po druhý okraj, aj preto, že všeobecne a bezo zvyšku učí všetky pravdy, ktoré majú ľudia poznať. 
Potom aj preto, že vedie všetky skupiny ľudí, vládcovi poddaných, učených i nevzdelaných, k správnej 
bohopocte“ - to sú myšlienky z katechéz sv. Cyrila Jeruzalemského z 3. storočia.

Cirkev, ktorú spájala jedna viera, bola od 
počiatku veľmi ohrozovaná rôznymi 

myšlienkovými prúdmi, ktoré ohrozovali jej 
jednotu. Do Cirkvi vstupovali aj takí ľudia, 
ktorí chceli meniť jej náuku podľa vlastného 
ponímania Božieho kráľovstva. Tak vznikali 
sekty a bludy, ktoré bolí tak židovského, ako 
aj pohanského charakteru.

Prvá heréza vznikla na pôde kresťanov ob
rátených zo židovstva. Prívrženci tohto smeru 
hlásali, že Starý Zákon naďalej zaväzuje. Aj keď 
tento problém bol vyriešený už na Jeruzalem
skom sneme v roku 50, stále sa niektorí žído- 
kresťania nemohli s týmto riešením zmieriť a za
chovávanie židovských tradícíí chápali ako 
nevyhnutnú podmienku kresťanstva.

Na druhej strane kresťania pochádzajúci 
z pohanstva chceli pomocou gréckej filozofie 
vysvetľovať niektoré pravdy viery a predovšet
kým náuku o stvorení sveta tzv. gnostickým 
systémom na báze dualizmu. Išlo o spojenie 
mýtov rôznych náboženstiev, fantastický ale
gorický výklad Písma. To všetko však bolo vo 
svojej podstate nekresťanské, lebo popieralo 
vieru v skutočné božstvo Ježiša Krista. Víťaz
stvo kresťanstva nad gnostícizmom ukázalo 
silu svojho učenia a zároveň uchovala Cirkev, 
aby si v mnohonáboženskej Rímskej ríši ustrá
žila svoju identitu. Ďalšími herézamí boli maní- 
cheízmus, montaizmus a monarchíanizmus. 
Cirkev však v tomto období, ptvých troch sto
ročí, predovšetkým svoje sily využívala v bojí
o svoju existenciu s pohanstvom. Neskôr, keď 
dostala slobodu Milánskym ediktom v roku

313, mohla sústrediť svoje sily k premoženíu 
vnútorných sporov, ktoré vznikali v cirkvi 
ohľadom dogmatických otázok.

V priebehu 4. a 6. storočia vznikol celý rad 
mylných náuk o základných článkoch viery. 
To malo za následok veľký rozvoj teológie, ale 
aj vznik veľkých bojov, pretože sa v nich 
zúčastňovali v širokej miere aj veriaci a ne
zriedka dochádzalo aj k zasahovaniu cisárov

do čisto cirkevných záležitosti. Tieto teologické 
spory čo do obsahu, významu, ako aj územ
ného dosahu boli oveľa väčšie ako v predj 
chádzajúcom období. Zvlášť zasahovali 
východnú časť impéria, ale neobišli ani 
Západ. Tieto spory viedli k zvolaniu vše
obecných koncilov. Totiž biskupi, ako pred
stavení cirkevných obcí, sa od počiatku schá
dzali, aby sa radili o otázkach viery a mravov,

Kódexy z  Nag H a m m ad í-s ta ré  papyrusové rukopisy v kožených obaloch, snímka z  roku 1949 bola spravená 
krátko potom, ako boli odovzdané Koptskému múzeu
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či liturgických predpisoch, disciplíne a prijímali spoločné 
rozhodnutia. Konali tak podľa vzoru apoštolov (viď apoštolský snem). 
Zo zhromaždení pastierov Cirkvi mali najväčší význam všeobecné 
ekumenické koncily. Samotné pomenovanie Koncil (lat.: concilium
- stretnutie, schôdza) je názov zhromaždenia vysokých cirkevných 
hodnostárov cirkvi, ktorí sa schádzavajú podľa zákonitých 
ustanovení, aby riešili vieroučné a mravoučné otázky. Ekumenický 
koncil (gr. oikumené - všeobecné zhromaždenie je zhromaždenie 
biskupov celého sveta zvolané, vedené a schvaľované pápežom ako 
hlavou celej Cirkvi a nástupcom sv. Petra. Doteraz ich bolo v histórii 
Cirkvi celkovo 21, prvých osem koncilov zvolali cisári, ďalšie pápež.

Na spomenutých konciloch sa riešili sporné dogmatické otázky, 
ktoré v danom období môžeme rozdeliť nasledovne podľa ich ob
jektu do troch základných skupín:

1. Trojičné bludy
2. Krístologické bludy
3. Antropologickú - soteríologické bludy.
Katechizmus Katolíckej cirkvi o Najsvätejšej Trojici píše toto: 

„Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredné tajomstvo viery a kres
ťanského života. Iba Boh nám ho môže dať poznať tak, že sa nám 
zjavuje ako Otec, Syn a Svätý Duch" (c. 261).

Učenie o Najsvätejšej Trojici nebolo v prvých troch storočiach úplne 
vypracované. Bolo potrebné vyriešiť otázku o pomere Syna k Otcovi, 
respektíve vo vzťahu Svätého Ducha k Otcovi. V prvom prípade vznikol 
blud arianizmu, ktorý podľa svojho zakladateľa Ária popieral 
opravdivé božstvo Ježiša Krista a podriaďoval ho Otcovi. Tento blud 
bol odsúdený na I. všeobecnom cirkevnom sneme v roku 325 v Níceí, 
kde svätí otcovia prijali vyznanie viery „ Kristusje pravý Boh, z pravého 
Boha zrodený, nie stvorený, jednej podstaty s Otcom“.

Na druhom všeobecnom sneme v Carihrade v roku 381 bolo 
definované božstvo tretej Božskej osoby - Svätého Ducha: „Verím 
v Svätého Ducha, Pána a Darcu života, ktorý vychádza z Otca, jemu 
sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi...“. 
Na ďalších cirkevných konciloch sa riešila otázka, ako sa má chápať 
Kristus ako Boh a zároveň ako človek. Katechizmus Katolíckej Cirkvi 
v c. 450 učí: „Ježíš Kristus je  pravý Boh a pravý človek v jednote 
svojej božskej osoby... “. Carihradský patriarcha Nestoríus nesprávne 
učil, že v Kristovi sú obe prirodzenosti spojené len morálne. Kristus 
sa narodil len ako človek a Panna Mária nemôže byť nazývaná 
Bohorodičkou. Tento blud bol odsúdený na III. všeobecnom sneme 
v Efeze. Opakom nestoríanizmu sa stal blud monofyzitizmus. Hlásal 
ho Eutyches, ktorý učil, že v Kristovi je len jedná prirodzenosť, 
pretože ľudská sa v božskej tratí ako kvapka v morí. Blud bol 
odsúdený na IV. všeobecnom sneme v Chalcedóne.

Ďalšie podobné kontraverzie boli riešené na nasledujúcom
V. všeobecnom sneme v Carihrade, ktorý poznáme ako „Spor o tri 
kapitoly". Bodku za týmito spormi dal VI. všeobecný snem, konaný 
v rokoch 680-1 v Carihrade, kde bol odsúdený blud monoteletizmu, 
ktorého odsúdením boli ukončené polemiky ohľadom Božskej 
a ľudskej prirodzenosti v Kristovi.

Na Západe sa v tom čase riešili otázky praktického významu, 
ako: sloboda ľudskej vôle a hriech, prvotný stav milostí a dedičný 
hriech, účinky vykúpenia, milosť a jej úloha v živote a spáse 
kresťana. Nesprávnym vysvetľovaním týchto otázok vznikli bludy 
donatizmu a pelagianizmu, pričom odsúdením prvého z nich bola 
formulovaná náuka o svätostí cirkvi a o objektívnej pôsobností 
sviatostí. Porazením druhého bola prijatá náuka o vykupiteľskom 
diele Ježiša Krista, ktorý svojou smrťou a vykúpením dal ľudstvu 
nie iba pozitívny príklad, ale nás skutočne vykúpil.

Cirkev odsúdením všetkých spomínaných bludných učení na 
všeobecných snemoch preukázala nielen svoju katolicitu - všeo
becnosť, ale aj skutočnú vnútornú životaschopnosť. Na prvý pohľad 
sa môžu zdať neznalému pozorovateľovi načrtnuté teologické spory 
ako neužitočné. Ale opak je pravdou. Všetky tieto spory 
a nedorozumenia viedli k vytvoreniu a posilneniu vnútornej jednoty 
Cirkví a ona sa prejavila ako opravdivá strážkyňa viery a zachovala 
celé dedičstvo Božieho zjavenia pre dálšíe kresťanské generácie.

o. ThDr. Peter Šturák

OSOBNOSTI NAŠEJ CIRKVI

200. ROKOV OD NARODENIA 
ALEXANDRA VASILIJEVIČA DUCHNOVIČA

Alexander Duchnovič sa narodil 24. apríla 1803 v Topoli. Po absolvovaní obecnej školy 
pokračoval v štúdiách na gymnáziu v Užhorode. Po jeho absolvovaní študoval filozofiu 
v Košiciach a teológiu v Užhorode. Po vysvätení za kňaza pôsobil ako farár v Chmeľovej 
a Beloveži, neskôr ako cirkevný úradník a vychovávateľ v Užhorode a od roku 1843 
v Prešove.
Zapájal sa aktívne aj do spoločenského života, čo mu prináležalo z jeho postavenia 
kanonika Prešovskej kapituly. Počas revolúcie v roku 1848 boli spolu s Adolfom 
Dobrianským hlavnými osobnosťami skupiny nadšencov, ktorá vypracovala 
národnopolitický program Rusínov v Uhorsku.
Je autorom prvého rusínskeho šlabikára, niekoľkých školských učebníc zemepisu, 
gramatiky i pedagogiky. V roku 1850 založil literárny spolok.Literaturnoje zavedenije 
Prjaševskoje, ktoré aj niekolko rokov viedol. Pôsobil oj pri vydávaní troch almanachov 
Pozdravlenija Rusinov, modlitebnej knižky Chlieb duší, Liturgického katechizmu a ďalších 
diel. Rovnako sa angažoval aj v múzejníctve. Jeho túžbou bolo zriadiť národnú tlačiareň 
a divadlo.
Od roku 1853 sa začal orientovať viac na literatúru. Bolo to dané politickou situáciou 
v Rakúsko-Uhorsku. V básnickej tvorbe sa odzrkadľuje láska k rodnému kraju,
i obyčajnému človekovi. Napriek absolutizmu sa snažil prebudiť v Rusínoch národné 
povedomie. Po páde absolutizmu sa znovu verejne zapojil do spoločenského života.
V roku 1862 v Prešove založil Spoločnosť sv. Jána Krstiteľa, ktorá podporovala mladých 
ľudí.
Alexander Duchnovič nebol osamotený vo svojom boji za slobodu vlastného národa. Bol 
v spojení so slovenskými národovcami Jozefom Miloslavom Hurbanom i Jankom Bottom.
V roku 1863 sa stal dokonca členom Matice slovenskej. Zomrel 30. marca 1865 v Prešove, 
kde je aj pochovaný.
No znak úcty k tomuto človekovi bola postavená socha pred bývalou teologickou fakultou 
(dnes nové Divadlo Jonáša Zoborského), ktorá ako jediná socha kňaza v Prešove o snáď
i na Slovensku prežila fašizmus i komunizmus. Dnes je dominantou Námestia Alexandra 
Duchnoviča. Jeho túžba po založení divadla bola zrealizovaná neskôr a aj toto rusínsko- 
ukrajinské divadlo nesie jeho slávne meno.

o. Mgr. Juraj Grodoš
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Pán na Kainovu obetu nezhliadol
V minulom čísle sme rozprávali o tom, prečo svet nezostal taký, aký vyšiel z Božích rúk. Stratou 
priateľstva s Bohom začali kapitoly ľudských dejín písané krvou a slzami, ktoré skončia až na konci dní.

ale iba seba „môj zločin je  väčší, než aby 
mi bol odpustený" (Gn 4,13). A hoci ho Boh 
neposiela preč, ba navyše dá mu znak, aby 
jemu ník neublížil, Kain sa sám vzdialil od 
Pána (porov. Gn 4, 16).

Vráťme sa teraz k zdravotnej sestre, o kto
rej sme rozprávali v úvode. Človek, ktorý si
o sebe myslí, že je dobrý, lepší ako iní ľudia, 
začína inými pohŕdať, povyšuje sa a teda 
nemá v sebe lásky. Necíti vďačnosť voči 
Bohu, lebo je presvedčený, že mu nie je nič 
dlžný. V evanjeliách tento postoj môžeme  ̂
nájsť u Lukáša (porov. 18. kap.) v príbehu
o mýtnikovi a ťarízejoví. Farizejovi sa navo
nok nedalo nič vytknúť. Veď robil viac, ako 
bolo predpísané. Ale Boh na jeho obetu 
nezhliadol. Bol to človek zahľadený len do 
seba, ako Kain.

Pozrime sa teräz, prečo Pán zhliadol na 
obetu Ábela. Nebolo to preto, že bol dobrý, 
veď „ník nie je  dobrý, veru, celkom ník"
(Ž 53, 4). Pre Boha je prijateľná len jedna 
obeta. Je to obeta jeho milovaného Syna, 
jediného spravodlivého, ktorý sa obetoval, 
aby aj nás zaodial svojou spravodlivosťou.
On je ten baránok, ktorý sníma hriech sveta.
Ník nepríde do neba, ak nejde cez neho 
(porov. Jn 14,6). Boh ľudí pripravoval na 
túto obetu už oddávna a preto v Starej 
zmluve nachádzame veľa príbehov, v kto
rých sú ľudia zachránení pre krv baránka. 
Môžeme spomenúť Abrahámovu obetu í noc 
východu z Egypta, keď Izraeliti boli zachrá
není pre krv baránka na verajach dverí. „
... bez vyliatia krvi niet odpustenia hrie
chov" (Heb 9, 22). H 

Vráťme sa znova k Ábelovi. On sa neza- 
páčíl Bohu svojou spravodlivosťou, svojou 
poctivou prácou, ale krvou bezchybného 
baránka. Boh videl v tejto obeti obraz svojho 
milovaného Syna a preto zhliadol na neho 
a na jeho obetu (porov. Gn 4, 4). i 

Príbeh Kaina a Ábela je poučením aj pre 
nás. K Bohu sa nemôžeme dostať svojimi 
skutkami, svojou prácou, svojou spravod
livosťou, ale len pre krv Ježiša Krista, ktorý 
je tým pravým baránkom snímajúcim naše 

hriechy. Ak veríme v túto pravdu, ona 
nás naplní vďačnosťou voči Bohu. 

Potom človek bude poctivo pra
covať, bude obetavý, bude 

robiť veta dobrých skut
kov, ale zostane pokorný 
a nebude sa povyšovať 
nad iných, ba aj sám 
bude umierať za bratov 
a sestry, lebo ho bude 

, hnať Božia láska (porov.
J  2 Kor 5, 14).
S-

Mgr. Jana Zorvanová

V  nasledujúcich kapitolách chcel sväto- 
pisec ukázať, ako od neposlušnosti pr

vých ľudí zlo na svete bujnelo ako zhubný 
rakovinový nádor. Najprv to bola nepos
lušnosť v raji (porov. 3. kap.), potom brato
vražda (porov. 4. kap.), za Noema už „Pán 
videl, že ľudská neresť na zemi je  veľká, a že 
všetko zmýšľanie ich srdca je  ustavične 
naklonené k zlému" (porov. 6. kap.). Vy
vrcholením týchto dejín skazy je pýcha sta
viteľov Babylonskej veže.

Pre lepšie pochopenie aktuálností príbehu 
o Kainovi a Ábelovi sa pozrime na zmýšľanie 
našej súčasníčky. Možno ste sa s niečím po
dobným stretli aj vy. Táto žena je zdravot
nou sestrou v istej nemocnici. Je veľmi pra
covitá, poctivá, obetavá, citlivá k bolestí 
pacientov. Patrí k najlepším sestrám na 
oddelení. Existenciu Boha nepopiera, avšak 
nepovažuje za potrebné chodiť do chrámu 
na bohoslužby, lebo je presvedčená, že ak 
Boh naozaj je, tak jej život raz musí oceniť 
a príjme ju do neba skôr ako mnohých, čo 
síce vysedávajú v chrámoch, ale ani zďaleka 
nie sú takí dobrí ako ona.

Keď počúvate takýchto ľudí, podvedome 
im možno dávate za pravdu. Božie slovo 
však hovorí čosi iné. Vysvetlíme si to na 
príbehu o Kainovi a Ábelovi. Tento príbeh 
je veľmi často nepochopený a preto aj zle 
vysvetľovaný. Čitateľ si veľmi ľahko uzavrie 
cestu k pochopeniu tohto príbehu tým, že 
sa rýchlo odvracia od „zlého" Kaina a sto
tožňuje sa s „dobrým" Ábelom. Avšak je 
potrebné všimnúť si, že Kain nie je od za
čiatku zlosyn. Naopak. Je prvorodený, sil
nejší, robí namáhavejšiu prácu. Ábel je 
slabší, je len pastier a aj jeho meno zna
mená „márnosť", „ničota". Rovnako nie je 
pravda, že by Kain priniesol na obetu 
nejaké podradné obilie, ako sa to často 
vysvetľuje. Aj Kain, aj Ábel obetovali Bohu 
prvotiny - to, čo sa prvé urodilo. Kain prvé 
obilie, pretože bol roľník, Ábel priniesol 
z prvotín svojich oviec (porov. Gn 4, 4).

Prečo potom Boh nezhliadol na obetu 
Kaina a obetu Ábela prijal? Ilustrátori Svä
tého písma to znázorňovali väčšinou dy
mom stúpajúcim k nebu a plaziacim sa po 
zemí. To, čo rozhoduje nie je dym, ani maté
ria obety, ale zmýšľanie srdca. „Boh totiž 
nehľadí tak, ako hľadí človek. Človek hľadí 
na vonkajšok, Boh však hľadí na srdce člo
veka" (1 Sam 16, 7). Okrem iného to vidieť 
aj v evanjeliu v príbehu o chudobnej vdove 
(porov. Lk 21). Povedali sme si, že Kain bol 
prvorodený a mal ťažšiu prácu a možno 
práve toto ho viedlo k povýšeneckému 
postoju voči bratovi í voči samému Bohu. 
Z textu Svätého písma vidíme, že Pán má 
Kaina rád, chce ho zachrániť od zla, pre 
ktoré sa v srdci rozhodol: „Prečo sa Tí 
zamračila tvár?" Ak dobre robíš, môžeš sa 
vystrieť, ak však nerobíš dobre, číha hriech 
pri dverách a sleduje Ťa jeho žiadostivosť, 
a predsa, Ty ju  máš ovládať" (Gn 4, 7). 
Avšak Kain na Božie slovo nedbá a brata 
napriek Božiemu varovaniu zabije. Ani po 
vražde neprejaví ľútosť a Bohu hovorí: „Čí 
ja  som strážcom svojho brata?" (Gn 4, 9).

A po usvedčení z viny neľutuje svoj skutok,



Kúpili ste si novú modlitebnú knižku Hore srdcia? 
Našli ste v nej chybné, vypadajúce 

alebo opakujúce sa stránky?
Knižku si môžete vymeniť na 

Vašom farskom úrade, alebo v predajní 
PETRA na Hlavnej 3 v Prešove.

Gréckokatolícka evanjelizačná 
škola sv. Mikuláša

organizuje 
letnú evanjelizačnú školu 2003

Miesto konania: Rekreačné stredisko Cígeľka (pri Bardejove)

11.-13.7.2003 - kurz RÚT... o tom, ako žiť kresťanské manželstvo. 
Sk 400-/1 osoba
14.-18.7.2003 - kurz JOZUE... ako byť Božím bojovníkom a stáť 
na Božích prísľuboch. Sk 500,-

i 18.-20.7.2003 - kurz SAMUEL ... ako odovzdávať vieru deťom. 
' (len pre manželské páry, ktoré už absolvovali kurz RÚT) Sk. 400,- 
/I osoba
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. 7. 2003 na adrese:
ICLíc. o. Jozef Maretta, Farský úrad Petrová 62, 086 02, tel.: 
054/479 43 23. (do 1. 7. 2003)
Mg r. Zuzana Sarnecká, Mirka Nešpora 10, 080 01 Prešov, tel. 
051/771 43 44, 0904 934 804.
Alebo: Mária Sarnecká, tel. 0905 403 147.
Účastnícky poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou typu C 
na uvedené adresy alebo priamo pri registrácii.
Autobusové spojenie: Bardejov-Cígeľka 14:30 (.'jedinéaktuálne 
spojenie,aby ste stihli začiatok kurzu) - vystúpiť na zastávke 
Cígeľka - zastávka, kde na Vás bude čakať organizačný tím. 
Začiatok každého kurzu: 17.00 hod.
Priniesťsí treba Sväté písmo (SZ+NZ), zošit, pís. potreby, spacák 
(spať sa bude na posteliach), modlitebnú knižku na liturgiu.

Stretnutie gréckokatolíckej mládeže 
BYSTRÁ 2003

sa uskutoční v 4. turnusoch:
I. turnus 31. 7. - 04. 8. 2003- pre mládež vo veku 12 -14 rokov
II. turnus 04.8. - 08. 8.2003 - pre mládež vo veku 15 -18 rokov
III. turnus 08.8. -11.8.2003 - pre mládež vo veku 09 -11 rokov
IV. turnus 11.8. -15.8.2003 - pre mládež vo veku od 19 rokov

K 1. júnu sa rozposielajú prihlášky pre mládež 
do všetkých farnosti.

Darovali na Slovo:
Prof. Phdr. Peter Líba, Nitra - 1000 Sk; PhDr. Ján Hromý,

Bratislava - 50 Sk; Arcíbratstvo sv. ruženca, Trhovíšte - 500 Sk; 
rod. Paľovčíková, Trhovíšte - 200 Sk; Margita Kovalská, Prešov 
-100 Sk; Mária Palenčárová, Ruská Nová Ves -100 Sk; Vincent 
Milenký, Ruské Nová Ves - 300 Sk; Iveta Čekanová, Hanigovce
- 100 Sk; Bohuznámy, Sabinov - 100 Sk; rodina Vasíľová, 
Kucany - 100 Sk; Filip Kreheľ, Prešov-Solivar, 210 Sk; Jú lia  
Kazímirová, Záhradné - 200 Sk; Mária Macková, Michalovce - 
200 Sk.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať

— ý - ^ 4 — — ------ -— ---------------------------

K R ISTU S  
» W S H  a zjednoten ie  Európy

— , ----------------------------------------------------------------

Z dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá tvorí základ pre budovanie medziľudských vzťahov, 
na prvom mieste vyplýva posvätnosť manželstva a rodiny, ako Bohom ustanoveného 
zväzku spolužitia osôb. Netreba ani príliš zdôrazňoval že táto posvätnosť je v súčasnosti 
vážne ohrozená.
Manželstvo, ako spôsob spolužitia dvoch slobodných, pohlavne rozdielnych osôb, je 
v kríze, pretože sa stále častejšie porušuje jeho základná legislatíva -  čo Boh spojil, 
človek nech nerozlučuje![pom. Mk 10,9). Proces dnešnej sekularizácie manželského 
zväzku začal v osvietenstve, keď sa postupne opúšťala idea manželstva a rodiny, ako 
jedinej formy spolužitia muža a ženy. Sviatostný, a tým aj nerozlučiteľný manželský 
zväzok, ktorý permanentne háji Katolícka cirkev, bol popretý a nahradený „prirodzenou 
dobrovoľnou zmluvou" dvoch partnerov. Spochybnenie tradičného modelu manželstva 
prinieslo pre život rodín v Európe svoje zhubné dôsledky, ktoré sa postupom času

rozrástli do neudržateľných rozmerov. Skúsenosti z viacerých vyspelých krajín Európy 
sú také, že tradičné zväzky v rodinách už, prakticky, nejestvujú. Spoločný život v rodine 
je vo vysokej miere založený na aktuálnej vzájomnej výhodnosti pre partnerov a no 
platenej službe (napr. platenie tzv. au - pairiek). Prejavy úcty, vďaky a lásky medzi 
generáciami v rodine sú obvykle na bode mrazu. Ani model viery sa už neodovzdáva. 
Veď dnes „le tí" pravidlo, že každý má právo na svoj vlastnýživotný štýl, pre ktorý sa 
rozhodne. Štátna legislatíva je v danej problematike natolko liberálna, že ju môžeme 
označiťza priam oficiálnu podporu útoku na deštrukciu jednotného a nerozlučiteľného 
manželstva.
Cirkev je presvedčená, že manželstvo a rodina majú svoj vlostný štatút, ktorý nemožno 
ničím nahradiť ani v modernej spoločnosti. Platí tu jednoducho vyšší zákon, ktorý sa 
z povahy veci nedá modernizovaťalebo novelizovať. Pred Bohom spečatené manželstvo 
je ontologický najhlbšie spoločenstvo muža a ženy, ktoré sa na tomto svete dá dosiahnuť 
a prežívať. Kresťanská rodina žijúca v takomto spoločenstve lásky sa sama vysoko 
pozdvihuje na domácu cirkev. A do tretice každá, pevnými zväzkami spojená rodina 
je základnou bunkou štátu. Aj pre štátny organizmus, nech má akýkoľvek systém 
zriadenia je výhodné, ak sa v jeho vnútri formujú zdravé, živé bunky z mladých rodín,, 
ktoré sa spoluprácou s Bohom na odovzdávaní doru života podieľajú na raste mladej 
populácie národa a jej výchove.
Magistérium Cirkvi sa rôznymi cestami usiluje formovať svedomie súčasného človeka 
v oblasti manželskej morálky a háji právo rodičov na integrálnu výchovu človeka 
v rodine. Cirkvi záleží na tom, aby sa rodine venovala prioritná pozornosť aj zo strany 
štátnej moci. Preto je proti zákonom a iniciatívam, ktoré rozbíjajú tradičný model 
rodiny, ničia posvätný dar prirodzeného života, do učebných osnov zaraďujú prosexuálnu 
výchovu už no základných školách atď. Oproti tomu podporuje rozvoj duchovného 
života rodičov a detí, vyzdvihuje pozitívne vzory obetavosti vo viacdetných rodinách, 
pripomína dnes zanedbávanú úlohu otca v rodine a pod. Že je za to Cirkev dnes 
označovaná najmä v Európe za nemodernú, je len prirodzený dôsledokzdevastovaného 
svedomia našich súčasníkov. V obrodení posvätnosti manželského a rodinného života 
nás čaká ešte veľa práce.

o. Thtic. Michal Hospodár
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Nad pravdami viery |

Beh le aáš nebeský Otec
Malé dievčatko, plné zvedavosti, si 

prezerá izbu. Príde k stolu. Pod sklom 
je fotografia staršej ženy. Vychovávateľky, 
ktorá je s ňou, sa pýta:

„Teta, prosím vás, kto je to?"
„To je moja mamička", hovorí vycho

vávateľka.
„Mamička? A čo je mamička?"
Vedeli by sme dať odpoveď tomuto diev

čatku, keď je vychovávané v detskom do

move? Ako by sme jej mohli povedať, čo je to 
mamina dlaň, oči, ruky, srdce?...

Kto je Boh, prišiel nám sprostredkovať Ježiš 
Kristus. Prišiel na túto zem, aby nám vysvetlil, 
doprial skúsenosť, kto je Boh.

Preto už na hodinách náboženstva jedna 
z mnohých odpovedí na otázku: Kto je Boh? 
je aj odpoveď: „Boh je  Pán celého sveta a náš 
nebeský Otec. "Že ním naozaj je, hovorí o tom 
Nícejsko-carihradské vyznanie viery; „Verím 

| v jedného Boha, Otca...“
To, že môžeme Boha nazývať „otcom“, je 

teda jadrom Ježišovho zjavenia. On sám 
nazýva Boha takým osobným, nezame
niteľným spôsobom „Otče", že toto oslovenie 
prevzala prvotná Cirkev do svojich modlitieb 
v aramejskom origináli „Abba" (porov. Rím, 
8, 15: Gal 4, 6). To preto, lebo Ježiš sa tak 
modlil k Bohu, a tak o Bohu hovoril a pretože

I sám naučil svojich učeníkov oslovovať Boha 
„Otče náš".

Čo znamená toto oslovenie?
V akom zmysle je Boh „Otec", nám zjavil 

Ježiš. Týmto slovom vyjadruje Ježiš svoj 
vnútorný vzťah k Bohu a súčasne vyjadruje, 
na aký pomer k Bohu sme povolaní my. 
„Abba" je detský výraz, niečo ako naše 
„otecko", ktorý vyjadruje hlbokú dôvernosť. 
Napriek tomu v ňom zároveň zaznieva veľká 
úcta, ako napríklad v Ježišovej modlitbe 
v Getsemanskej záhrade: „Abba, Otče! Tebe 
je  všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. 
No nie čo ja  chcem, ale čo ty" (Mk 14, 36).

Pre Ježiša je Boh „Otcom" do posledných 
jeho slov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo 
robia" (Lk 23, 34). „Otče, do tvojich rúk 
porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46). Slová 
dvanásťročného Ježiša v chráme (porov. KKC

534) dávajú vytušiť, že už žije vo vzťahu 
k Otcovi, ktorý určuje všetko ostatné: „Neve
deli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho 
Otca?“ (Lk 2, 49).

Ježíš však hovorí, že má dôvod pomenovať 
tento vzťah: „A nik nepozná Syna, iba Otec, 
ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to 
Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 27). To zna
mená, že nijaký človek, nijaké stvorenie ne
malo nikdy taký dôverný vzťah k Bohu, ktorý 

by bolo možno porovnať 
s Ježišovým vzťahom 
(porov KKC 240). Ježiš 
je Boží Syn a Boh je 
jedinečným spôsobom 
Ježišovým Otcom!

Preto ak nás Ježiš učí, 
aby sme jeho Otca vzý
vali aj ako nášho Otca, 
tak potom toto oslovenie 
nie je zameniteľné 
s iným, lebo naznačuje 
niečo podivuhodné, čo 
presahuje celé ľudské 
chápanie: skrze Svätého 
Ducha sme dostali, ako 
hovorí sv. Pavol, „Ducha 

adoptívneho synovstva" (Rim 8, 15), a že 
z tohto vzťahu máme právo ho oslovovať: 
Abba, Otče! Tak ako to vyjadrujeme aj 
v liturgii: „A dovoľ nám, Vládca, s dôverou 
a bez strachu z odsúdenia vzývať teba, nebes
kého Boha Otca a povedať: Otče náš..."

Veľmi originálnym spôsobom sa to javí 
v autobiografických poznámkach Bílquis 
Sheíkhovej (v knihe Opovážim sa nazývať ho 
Otcom), pakistanskej princezny, ktorej prvý, 
rozhodujúci a definitívny krok od islamu ku 
kresťanstvu podmienilo poznanie, že Boh je 
Otec a že ona ho smie nazývať Otcom.

Albíno Luciani v Myšlienkach k modlitbe 
Pána (Otče náš) takto cituje sv. Františka 
Saleského:

Vidíš to malé dievčatko, ktoré sa prechádza 
so svojím otcom? Dobre sa prizri, ako to robí 
tá malá: ľavou rukou sa pevne drží otca, zatiaľ 
čo jej pohľad je upretý na stromy a kríky, či 
len niekde nie je malina, černica alebo azda 
nejaká čerešňa. A tu a tam siahne po nich a je.

Tak je to celkom správne, hovorí sv. Fran
tišek. Trhať černice alebo čerešne, to je iste 
potrebné, ale zároveň musí naša druhá ruka 
byť vložená do Otcovej ruky.

Ježíš Kristus pri jednej príležitostí povedal 
svojím učeníkom: „Niesom sám, aleja a Otec, 
ktorý ma poslal" (Jn 8,16). Aj my si musíme 
povedať: Nie sme sami. Je s nami Otec! Ne
beský Otec! To je jediný dôvod, aby sme tu 
na zemi vydržali a plnili jeho vôľu. Otec má 
s nami svoj plán. Dovoľme mu, aby ho splnil.

Naozaj je to krásne a milé poznanie 
skutočnosti, že môžeme závisieť od nebeského 
Otca, oddať sa jeho vôli, spoliehať sa na jeho 
láskavosť a nazývať ho: Abba, Otče!

o. Mg r. František Dancák

Michelangelo, Stvorenie človeka, Sixtínska kaplnka, Vatikán

LITURGICKÉ OKIENKO

Čas tejto modlitby zodpovedá našej dvanástej hodine. 
Cirkev nás zvoláva na modlitbu v čase ukrižovania 
Ježiša Krista za naše hriechy a za hriechy celého sveta. 
Je to najpríhodnejšia doba na pokánie a na skrúšenosť 
srdca nad vlastnými hriechmi a čas na poďakovanie za 
našu spásu.
Po zvyčajnom začiatku nasledujú žalmy, ktoré sa možno 
modliť podľa jednotlivých dní, alebo vždy všetky (podobne 
je to u všetkých hodiniek). Prvý je 53. (podľa Neovulgáty 
54.) žalm. Modlíme sa ho v pondelok a štvrtok. Žalm nám 
pripomína, že tí, ktorí siahajú Kristovi na život, sú somi 
odsúdenci, pyšní a násilníci. Poukazuje tiež na dobrovoľnosť 
Ježišovej obety. Ďalší je 54. (55.) žalm, ktorý sa modlíme 
v utorok a piatok. V tomto žalme sa pripomína Judášova 
zrada a súčasne ukazuje škaredosfa následky každej zrady 
Krista. Zradený Kristus však napriek tomu dúfa v spra
vodlivosť Boha. Posledným je 90. (91.) žalm. len sa 
modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. Tento žalm je 
vyjadrením, ale i pozvaním k pevnej nádeji pre tých, ktorí 
sa utiekajú pod ochranu Najvyššieho, ako to urobil Kristus 
na kríži. Je tu vyslovená i pevná nádej v ukrižovaného 
Krista na záchranu všetkých, čo sa k nemu utieka/ú.
Po žalmoch, tak ako u všetkých hodiniek, nasleduje tropár 
sviatku dňa, alebo príslušného svätého. V Bohorodičníku, 
ktorý nasleduje po ňom, prosíme odvahu žiť podľa vôle 
Vládcu, aj keď nám klesá pre množstvo našich hriechov. 
Na tento úmysel prosíme o modlitby Matky k Vládcovej 
dobrosrdečnosti. Vo velkom pôste (pondelok až piatok) 
spomíname na Ježišovo ukrižovanie, ktorým Krista pribil 
na kríž trúfalý Adamov hriech spáchaný v raji. Podobne 
prosíme, aby roztrhal aj náš dlžobný úpis. V nasledujúcich 
ďalších tropároch sa klaniame prečistému obrazu 
Dobrotivého prosiac odpustenie našich prehrešení. 
Oslavujeme Kristov Kríž, lebo ním bolo rozdrvené 
podsvetie, smrť podľahla smrti a my, hoci mŕtvi, sme vstali 
a stali sa hodnými života.
V modlitbe pred prepustením spomíname na Božiu 
dobrotu, keďk nám zoslal svojho Syna, aby zachránil 
náš ľudský rod svojou smrťou na Kríži.

o. Mg r. Juraj Gradoš
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SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

NAŠI JUBILANTI
V júni t.r. si okrúhle životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Katarína Chraščová z Toiysíek, J án Poprik zo 

Starého;
Mária Drevaňáková z Chmeľová, Anna 

Ferkovičová zo Sobraniec, Mgr. Helena Lustiková 
z Bardejova, Mária Vargová zo Šamudoviec;

Ján Bača zo Zbehňova, tng, Štefan Čarný 
z Bratislavy, Július Holíš zo Zemplínskeho 
Jastrabia, Helena Fedorová zo Slavkoviec, 
Vojtech Pešta zo Sliepkovíec, Jozefína Pol'a- 
kovská z Michaloviec, Pavol Soták z Trebíšova, 
Mikuláš Šmajda zo Šace, Helena Volčková zo 
Strážskeho;

Mária Gufrovíčová z Kožuchova, Anna 
Guziová z Vyšnej Olšayy, Ján Hnát z Radvane 
N. Laborcom, Anna Juričková z Chmeľovej, 
Rozália Kipilová z Hažína N, Cirochou, Helena 
Lukáčová z Cejkova, Mária Macíková z Horne, 
Mária Majzeľová zo Solí, Ján Píllár z Míľpoša, 
Júlia Rímová z Vranova-Čemerného, Mária 
Románová z Fíjaša, Ing. Štefan Struňák 
z Vranova N. Topľou, Marta Studená z Popradu;

Ján Kaňuščák z Ďačova, Alžbeta Kíselo- 
vĺčová z Pozdíšoviec, Mária Koiytková z Kravan, 
Anna Margová z Michaloviec - Vrbovca,

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

DARY NA SPOLOK
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda 

prispeli:
Marta Hattalová z Bratislavy 80 Sk, členovia 

spolku z Baškoviec a Hlívíšť 110 Sk, členovia 
spolku z Klenová 100 Sk,

Všetkým dobrodincom vyprosujeme 
„Pán Boh zaplať“.

NOVÝ ZAKLADAJÚCI ČLEN
Novým zakladajúcim členom spolku sa po 

vzore svojich rodičov stal tng. Pavol Paulína 
z Michaloviec. Srdečne blahoželáme.

NEZAPLATENÉ ČLENSKÉ
Vranov N. Topľou - 91, Sačurov - 70, 

Humenné 58, Nový Ruskov 50, Okružná 20+20, 
Košice - Furča 34, Kysta - 19, Trnava n. 
Laborcom a Vinné -19, Zemplínske Jastrabie -
19, Prešov- 64, Ďačov -16+16, Matíaška -18, 
Sady N. Torysou -16, Bardejov-13, Bratislava
- 12, Cejkov - 8x4roky, Chmeľov - 8x2roky, 
Michaľany - 9, Žatkovce - 8

Súčasne prosíme aj skupinových členov, ide 
najmä o farské úrady, aby si obnovili skupinové 
členstvo po desiatich rokoch v súlade so 
Stanovami spolku a zaplatili nové členské 450 
Sk. Členské príspevky je potrebné poslaťvýiučne 
na účet:

5697345/ 5200 v OTP banke.

Michalovce - Pri príležitostí 53. výročia 
likvidácie Gréckokatolíckej cirkví v bývalom 
Československu sa v srdci Zemplína uskutočnilo 
spomienkové stretnutie a seminár, venované 
prenasledovaným kňazom, ich rodinám 
a veriacim.

Prítomní sa zišli v Chráme Zostúpenia Svä
tého Ducha v Michalovciach, kde sa zúčastnili 
na koncelebrovanej archíjerejskej sv. liturgii. 
Slúžili ju vladykovia Milan Chautur, CSsR, a Ján 
Babjak, SJ, ktorý predniesol homílíu a ďalší 
prítomní kňazi. Spieval miestny chrámový Zbor 
sv. Jozefa. Po liturgii odhalili pamätné tabule 
na budovách kláštorov otcov redemptoristov 
a sestier Služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. 
Seminár sa uskutočnil v priestoroch Podníko- 
vohospodárskej fakulty TU. Po úvodnom 
vystúpení vladyku Milana odznela prednáška 
o. ThDr. Petra Šturáka na tému Utrpenie cirkví 
za komunistického vládnutia v Československu 
a množstvo diskusných príspevkov kňazov, 
rehoľníkov, historikovi ďalších svedkov utrpenia 
našej cirkvi z radov veriacich.

Stretnutie pripravila Konfederácia politic
kých väzňov Slovenska v spolupráci s mestom 
Michalovce, Spolkom sv. Cyrila a Metoda so 
sídlom v Michalovciach a Gréckokatolíckym 
biskupským úradom v Prešove. Zásluhou 
predsedu michalovskej KPVS Štefana Semufa, 
ktoiý má na jeho príprave veľký podiel, bolo 
pripravených aj množstvo faktografických 
materiálov.

Ján Poprik

STAV ČLENSKEJ ZÁKLADNE SPOLKU
Stav členskej základne spolku bol k máju t. r. 

4522 všetkých riadnych členov. Z toho prirodze
ným úbytkom, zriedkavo zrušením členstva 
ubudlo od obnovenia spolku v roku 1991 vyše 
500 členov. Tým sa členská základňa dlhodobo 
pohybuje na čísle cca 4000. Všetkých zaklada
júcich členov spolku je spolu 92, z toho sú už 
ôsmi základní členovia vo večností. Skupino
vých členov je spolu 84. Spolok má aj dvoch 
čestných členov a to Mons. Ivana Semediho, 
emerítného mukačevského vladyku a Mikuláša 
Klimčáka, akad. maliara z Bratislavy. Za 
čestného člena môže niekoho zvoliť iba valné 
zhromaždenie spolku na návrh výboru.

Michalovce-V tunajších mestských kasár
ňach sa v apríli uskutočnilo predveľkonočné 
stretnutie veliteľa t. mechanizovanej brigády 
Prešov s predstaviteľmi cirkví, na čele s vojen
ským ordinárom Mons. Františkom Rábekom.

Nechýbali ani zástupcovia gréckokatolíckej 
cirkvi - košický apoštolský exarcha vladyka 
Milan Chautur, prešovský biskupský vikár 
o. Vladimír Skyba, michalovský protopresbyter 
o. František Pud a duchovný správca posádky 
o. mjr. Jozef Michalov. Hostia ktoiých privítal 
veliteľ brigády plk. gšt. Ing. Miroslav Kováč, si 
prezreli'priestory štábu michalovského moto- 
streleckého práporu a kaplnku. Nasledovala 
ukážka bojovej techniky s výkladom a preh
liadka ubytovacích priestorov. V duchovnom 
programe sa predstavili aj bohoslovci seminára 
biskupa Pavla Petra Gojdiča z Prešova.

Na záverečnom brífingu oboznámili našich 
duchovných a zástupcov rímskokatolíckej, evan
jelickej, pravoslávnej, reformovanej a bratskej 
cirkvi s históriou a poslaním prešovskej me
chanizovanej brigády a michalovskej posádky.

SPOMIENKA NA NÁŠHO PODPREDSEDU 
PAVLA KUŠNÍRA

Keď sme sa 15. februára 2003 zišli na prvom 
tohtoročnom zasadnutí cyrilometodského spol
ku, zasadačka michalovského Domu Matice 
slovenskej sa zaplnila viac, než inokedy. A pred
sa celý čas, čo sme tam bolí, som cítil, že niekto 
chýba. Za predsedníckym stolom už nesedel náš 
podpredseda Mgr. Pavol Kušnír. Postavou síce 
malý, ale činmi pre obnovený Spolok sv. Cyrila 
a Metoda ťažko nahradíteľný velikán.

S Paľom Kušnírom som sa prvýkrát stretol 
na fare v Topoľanoch počas jedného zo zasad
nutí prípravného výboru obnovujúceho sa 
spolku. Tucet nasledujúcich rokov spolupráce 
v publikačnej či organizačnej oblasti mí dal 
veľa. Napriek zdravotným problémom, najmä 
v posledných rokoch, neúnavne pracoval - 
hlavne pre náš cyrílometodský spolok a teda 
pre Cirkev. Veľa obetoval pre našu tlač. Hodiny 
strávené nad prípravou kalendárov, kníh, časo
pisov už nik nezráta. Taktiež ani čas, ktorý veno
val prípravám rôznych akcií cyrílometodských 
slávností, spomienkových stretnutí, odborných 
seminárov, zabezpečovaniu pamätných tabuli 
a pod. Obetoval aj finančné prostriedky. Raz sa 
mi zdôveril, že mesačne pretelefonuje asi 
tísícpäťsto korún, takmer výlučne v spolkových 
záležitostiach.

Vedel sa tešiť z každého úspechu našej ná- 
božensko-kultúrnej ustanovizne. Prijímal aj tú 
najmenšiu oprávnenú kritiku čí dobrý nápad 
v snahe, aby to ďalšie, čo pre spolok pripraví, 
bolo ešte lepšie, dokonalejšie. Z jeho iniciatívy 
sa zrodilo aj 8-díelne martyrologícké dielo 
o osudoch gréckokatolíckych kňazov po roku 
1950 pod názvom Zostali verní, ktoré úspešne 
zavŕšil terajší prešovský biskup ThDr. Ján 
Babjak, SJ. Z íníciatívy miestneho farára
o. Martina Matího, a samozrejme, í Pavla Kuš- 
níra sme v Strážskom privítali autora na troch 
čí štyroch autogramiádach. Po jednej z nich mi 
R Kušnír poslal list, v ktorom sa vyznal, že zo 
Strážskeho odchádzal s dobrými pocitmi 
a dodal: „...načim nám pokračovať v takýchto 
akciách.." Stihol ich pripraviť ešte niekoľko.

Vlani na septembrové zasadnutie spolko
vého výboru doniesol prvé výtlačky podielovej 
knihy V Metodovej brázde, ktorú sme predtým 
spoločne (aj za pomoci PhDr. Ernesta Siroch- 
mana) dokončovali. Ukázal aj „obtáhy“ nového 
kalendára, ktorý už pripravil do tlače.

Dňa 5. januára tohto roku sa životná cesta 
cyrilometodského nadšenca, zakladajúceho 
člena a podpredsedu spolku Pavla Kušníra 
zavŕšila. Pracoval ticho a v tichosti aj odišiel 
z tohto sveta do večnosti. Zostalo však po ňom 
veľké dielo, ktorým sa náš obnovený cyrílo
metodský spolok stal dôstojným pokračo
vateľom jednoty z konca prvej polovice
20. storočia. Večná mu pamiatka!

Ján Poprik
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SLOVNÍK

KNIHY FILM
Benedikt J. firoeschel: 
ETAPY DUCHOVNÉHO RASTU
Serafín, Bratislava,
2 0 0 2 ,  2 8 9  S., 1 9 5 , -  
Sk; (titul č .  1 )

Pokiaľ váš duchovný život už prešiel 
etapou bosého pobehovania po lúke a vy sa 
začínate prepadať do bezodnej priepasti ne
vedomostí a chaosu, tak aj vám je určená kni
ha Etapy duchovného života. Autor, 
františkánsky kňaz, sprevádza čitateľa eta
pami duchovného života. Ponúka svojský 
pohľad na psychológiu človeka, ktorá zohráva 
dôležitú úlohu v duchovnom živote. Kniha je 
kvalitným sprievodcom od počiatočného - Bo
žieho volania až po najvyššiu fázu - cestu 
zjednotenia. Slúži ku ctí autora, že sa na svojej 
ceste opiera o bohaté skúsenosti, ktoré nám 
zanechali skvelí učitelia modlitby. Vychádza 
z bohatých skúseností karmelitánskej, igna- 
cíánskej či františkánskej spirituality. Táto 
kniha nie je určená na oddychové čítanie. 
Skôr naopak. Ale nech nás neodrádza nároč
nosť danej témy: „...vo všeobecnosti si ľudia 
myslia, že keď začneme pracovať na diele 
Pána, všetko sa vyrieši samo... Matka Terézia 
z Kalkaty vyhlásila: „Boh nás volá k vernosti 
nie k úspechu" (J. Groeschel).

Marek Hirko

MOJ TAJNÝ PRIATEĽ-Príbeh 
o anjeloch strážnych
VHS, Štúdio Lux,
Bratislava, 3 0  min.,
3 2 1 , -  Sk; (titul č .  3 }

Ďalší kreslený príbeh? Ďalšia rozprávka? 
Áno a prečo nie! Veď deti ich nikdy nemajú 
dosť. A tento je ešte obzvlášť aj poučný. Malá 
Angíe verila že má svojho anjela strážneho. 
Dokonca mu dala aj meno - Miško. Avšak, keď 
sa jej brat Danny vysmieval, začalo jej to vŕtať 
v hlave. Počas prázdnin v drsných horách San 
Miguel (Svätý Michal), sa však prihodilo niečo, 
čo vyjasnilo pochybností a na to Angíe a jej 
brat Danny len tak ľahko nezabudnú. Počas 
cesty do horskej chaty našla Angíe zaprášený 
náramok - dokonalý obojok pre zajačika 
Hoppera. Ale prečo mali o tento náramok 
záujem aj dvaja muži skrývajúci sa v kríkoch, 
ako to všetko súviselo s anjelmi? Pozrite si tento 
tajomný a napínavý príbeh plný piesní 
a povzbudivých impulzov a dozviete sa viac. 
Príbeh dodá vašim deťom nezabudnuteľnú 
lekciu o nebeskom dare, ktorý má každý z nás 
-je ním náš anjel strážny.

Mgr. Anna Ondovčíková

Folrls Gabriel: PREBUĎ 
SVOJE SRDCE
Vydavateľstvo Oto 
Németh, Bratisla
va, 2 0 0 2 , 1 7 8  S., 1 2 5 , -  Sk; (titul č  2 )

Máte radí komiksy a zaujímate sa o životo
pisy svätcov? Tak práve pre vás je určená kni
ha s názvom Prebuď svoje srdce - Po stopách 
mnícha Silvána a Otcov púšte. Autor nám hu
mornými kresbami poukazuje na život rus
kého svätca, ktorý žíl na prelome 19. a 20. 
storočia na slávnej hore Athos. Jeho krásna 
osobnosť pôsobivo stelesňuje vzácne dvojaké 
dedičstvo svätosti a spirituality dávnych Ot
cov púšte. Autor neprináša životopisné roz
právanie, ale skôr prináša dobrú zvesť: nechal 
prehovoriť cez svojho hrdinu živú svätosť 
kresťanského východu s jej bohatými pra
meňmi a kultúrou. Je to dobrá zvesť o obrá
tení a milosrdenstve - je to „evanjelium 
srdca". Zdanlivo detský žáner komiksu tak 
nepochybne najlepšie prenikne práve do tých 
oblastí, ktorých „Dotknúť sa je zakázané".

Stanislav Bamburák
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Chairé: S JEŽIŠOM 
NA PERÁCH
Marek Novotný,
2 0 0 3 ,  2 8 0 , -  Sk;
(titul Č. 4)

Nová Prešovská 
hudobná formácia Chairé prichádza so 
svojím prvým albumom. S Ježišom  na 
perách by sme mohli zaradiť do série 
chválových (praise and worship) CD. Chairé 
prináša pätnásť pomerne podarených piesní. 
Toto dielo vznikalo v réžií Richarda Čanaky- 
ho. Aj jeho hlas môžeme postrehnúť v asi 
najsilnejšej piesni celého albumu: Nad 
moj'ou biedou. Chairé nám neponúka osl
ňujúce inštrumentálne či hlasové výkony. Ich 
hudba, najmä však úprimné texty nám môžu 
poslúžiť ako predmet zamyslenia sa (nielen) 
nad vlastným životom. Je však na škodu veci 
ignorovanie istých (v textoch či speve) pra
vidiel Slovenského jazyka. Toto CD je len 
prvou lastovičkou. Verím len, že sa môžeme 
tešiť na ďalšie, kvalitnejšie hudobné prekva
penia zo „zákulisia“ hudobného zoskupenia 
Chairé.

Marek Hirko

Kapucíni -  žobravá rehoľa, ktorá vyšla z rehole františ
kánov, činná misionársky. Znak: hnedý habit, dlhá kapucňa.
Karmelitáni -  príslušníci mníšskej rehole, ktorá vznikla 
v polovici 12. stor. zo spoločenstva pustovníkov na hore 
Karmel na severe Izraela. Rehoľa bola potvrdená 
v r. 1253 ako žobravá rehoľa. Jej hlavnou úlohou bolo 
uctievanie Božej Matky, neskôr si pribrala aj misie, 
pestovanie vedy a mystiku. V 15. stor. bola založená 
rehoľa ženských karmelitánok.
Katavásio (z gréc. zostup) -  záverečný spev jednotli
vých ód kanóna na utierni. Zvyčajne sú to irmosy svia
točných kánonov, ktoré sa spievajú už aj pred 
samotným sviatkom a spievajú sa až do zakončenia 
sviatku, napr. Narodenia Pána, Zjavenia Pána, 
Stretnutia Pána, Povýšenia sv. kríža. V období po 
Päťdesiatnici sa zvyčajne spieva katavásia Bohoro- 
álčkmbotínom: „Otvorím svoje ústa"-„Otvérzuustá 
mojá".

Katedrála (gr.) -  biskupský chrám

Kathizma (z gréc. spieva sa posediačky)-Žaltár (150 
žalmov) je v byzantskom obrade podelený na 20 častí. 
Názov jednej časti je kathizma. Kathizma sa delí na tri 
časti s názvom antifóna pre každú časť. Každá antiíóna 
sa zakončuje malou doxológiou. V období po 
Päťdesiatnici, okrem malých hodiniek, sv. liturgie 
a malého povečeria, sa vyskytuje pri ostatných 
bohoslužbách. Počas sv. Štyridsiatnice sa vyskytujú aj 
na malých hodinkách. Počas spevu kathiziem veriaci 
si mohli sadnúť- odtiaľnázov kathizma -  posediačky.
Kathizm alión, sedalen -  spev, ktorý sa spieva 
posediačky. Kathizmalióny sú tropáre, ktoré uzatvárajú 
kathizmu. Nachádzajú sa na začiatku utierne, ale 
vyskytujú sa aj po III. óde v kánone, ako aj pri iných 
bohoslužbách.
Kerygma (gr. keryx — zvestovanie, ohlasovanie, 
oslovenie, kázeň; špeciálne zvestovanie evanjelia
Kirie elejson (gr )-„P a n e , zmiluj sa."

Spracovali Mgr. L  Ondovčíková
o. ľhDr. V. Boháč, PhD.
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1 . D o plň o vačka
Viete, ako sa volá pomocník, ktorého nám poslal Pán Ježiš?
Zistíte to, ak do prázdnych okienok napíšete začiatočné písmená slov, ktoré sú 

na obrázkoch.

•o- Qm aľovačka
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Anjelsa zjavuje 
Jozefovi v sne") na vymaľovanie do vašej série 
sviatkov.

□  □ □ □ □  

2 .  Š ifra

□  □ □ □
Ako sa ten pomocník prejavuje? Dáva nám 

vlastnosti. Aké? Dozvieš sa ich, ak sa pokúsiš 
správne napísať nasledujúce popletené slová.

Keď Ježiš odchá
dzal, dal učeníkom 
úlohu. Aká to bola, 
zistíš, ak vylúštiš na
sledujúcu tajničku.

á - *  ; e - 
m - u - 
b - <&>; í - (D 
s - ?;  v - S 
d - k- *  
t-

s /

9

Skälä

Dosťra

Jokop

Pterlziovsť

Brodota

9
•  * ✓ ! ( ] D 

3. í cynická
Nestačí len čítať Bibliu, chodiť do kostola, spievať piesne, 

ale veriaci v Pána Ježiša majú mať ovocie Svätého Ducha. 
Pamätáš sa, ktoré to je? Tá najdôležitejšia vlastnosť je 
zašifrovaná v nasledujúcej tajničke (Do prázdnych políčok 
doplňte písmená, aby slová dávali zmysel zvisle aj vodorovne).
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Ktorá ruka pomôže Petrovi?
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KTO JE  TVOJ PATRÓN?

VALÉRIA
meniny: 20. júna

Meno latinského pôvodu (Valerius, valens) „silný zdravý", 
ženská podoba k mužskému menu Valerián, t.j. „náležitý 
k rodu Valéríovcov". Príbuzný význam má i Valentína.

Patrón: Sv. Valéria z Limoges
Valéria z Limoges bola mučenica. Narodila sa v 3. storočí 
v Limoges vo Francúzsku a zomrela tiež v 3. storočí. 
Niektoré údaje o Valériinom živote nie sú presné. Podľa 
legendy, ktorá vznikla pravdepodobne v 10. storočí, bola 
pokrstená biskupom Marcialom v Limoges v polovici 
3. storočia. Podlo nej zrušila mladá žena svoje zasnúbenie 
s pohanským vojvodom Štefanom, ktorý potom nariadil jej 
státie. Podľa ďalšej legendy prišla so svojou sťatou hlavou, 
vedená onjelom, k Marcialovi, ktorý práve slúžil sv. 
bohoslužbu. Je znázorňovaná väčšinou ako vznešená 
ponna, niekedy s úzkou obručou vo vlasoch. Na rôznych 
vyobrazeniach má sťatú hlavu v ruke. Jej liturgickú 
pamiatku slávi cirkev latinského obradu 9. decembra.

ADRIÁNA, ADRIENA
meniny.- 26. júna

Meno latinského pôvodu, ženská podoba k mužskému 
menu Adrián (Hadrián), t. j. „muž od mora, z talianskeho 
mesto (H)adrie".

Patrón: Sv. Adrián
Adrián bol rehoľníkom a mučeníkom. Narodil sa v 16. sto
ročí a zomrel 9. júla 1572 v Holandsku. Meno sv. Adriána 
sa často spomína spolu s Jakubom. Spolu hájili pri dobytí 
Gorkumu kalvínskymi Geusmy (holandskí bojovníci za 
slobodu proti Španielsku) statočne svoju katolícku vieru 
a trvali na nej aj napriek vyhrážkam a preto boli mučení. 
Sú uctievaní v premoštrátskom ráde, ku ktorému patrili. 
Adrián a Jakub sú znázorňovaní v premoštrátskom habite 
s tiárou a Najsvätejšou Sviatosťou. Jej liturgickú pamiatku 
slávi cirkev latinského obrodu 9. júla.

PETER, PAVOL
meniny.- 29. júna

Meno Peter je gréckeho pôvodu (z gréc. petros), znamená 
„skala", prípadne „skalopevný".

Povol je meno latinského pôvodu (z lat. paulus), znamená 
„malý" prenesene „skromný, nepatrný"

Patrón: Sv. Peter o sv. Pavol
Peter a Pavol boli apoštoli a mučeníci. Peter, pôvodným 
menom Šimon, bol bratom apoštola Andreja. Keď ho Ježiš 
povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter (Skala), na 
ktorej založil svoju Cirkev a Petrovi dal „kľúče od Nebeského 
kráľovstva". Zomrel ukrižovaním dolu hlavou. Je 
znázorňovaný ako apoštol alebo pápež. Má pri sebe kľúče, 
biskupskú palicu, zvitok, knihu, rybu, kríz alebo kohúta. Je 
patrónom Ríma, pápežov, rybárov, hodinárov, biskupstiev, 
kajúcnikov.
Pavol, pôvodným menom Šavol, študoval v Jeruzaleme 
o bol velkým prenasledovateľom kresťanov. Na ceste do 
Damasku sa mu zjavil Ježiš. Pavol sa potom stal kresťanom 
a velkým misionárom medzi pohanmi. Bol sťatý za cisára 
Nera. Je znázorňovaný ako malý, holohlavý muž s dlhými 
fúzmi. V pravej ruke má knihu, v ľavej meč. Pavol je patró
nom katolíckej tlače, teológov a duchovných správcov. 
Cirkev slávi ich liturgickú pamiatku 29. júna.

Spracovala Mgr. Anna Ondovčíková

Za neznámymi tvárami
(Gen Verde)

D A G D G D G A
1. Za neznámymi tvárami ľudí, ktorí sú vedľa mňa. Koľký život a čakanie, túžba po šťastí.

D A G D G D A
Koľké chvíle už prežité, mnoho objaviť ešte treba, nádhery sveta vôkol mňa.

G A Hmi G A Hmi (G)
Ref: Je nádherné byť spolu, sú darom pre nás iní ľudia, nádherné byť spolu je. Jeeee.

2. Chcem pozbierať v mojom srdci, nádej aj výkrik bolestí, ticho i plač ľudí, ktorí sú blízko mňa.
V tomto plači, v tom úsmeve, je aj môj plač a môj úsmev, lebo v mojom blížnom som aj ja.

3. Na strechách a v panelákoch, pri anténach, tam v tej výške, také nádherné nebo, nikdy 
som nevidel. A lúč svetla osvetľuje, všetkých všetko rozjasňuje, dnes, keď takto spolu spievame.

Z A S M E J M E  S A

Dvaja ježkovia sa rozprávajú:
- Hej, čo si robil keď máš obviazanú labku?

- Ale, chcel som sa poškrabkať.

- Prečo slony nestopujú?
- Lebo nemajú palec!

Príde domov malý dinosaurus a pýta sa.
- Mami? Keď zomrieme, pôjdeme do neba?

- Nie, do múzea.

- Ktoré zviera je najprítulnejšie?
- Pytón. Keď objíme človeka, do smrti ho nepustí...

Súťaž S PETROU
Dnešné otázky:
1. Kedy, kde a ktorý ročník sa uskutoční tento rok festival Camp fest? 
a) 8.- 10.8.2003 v Tatranskej Lomnici, 3. ročník; b) 7. - 1 0 .8 . v Tatranskej 
Lomnici, 3. ročník; c) 7. - 1 0 .8 .  v Tatranskej Lomnici, 5. ročník
2. Kedy slávime liturgickú pamiatku sv. Epifaniosa, cyperského arcibiskupa? 
a) 16. júna; b) 12. mája; c) 3. augusta
3. Kolko kilometrov mala túra pre mládež, ktorá sa uskutočnila 1. mája 
z Klokočová na Vinianské jazero? 
a) 12 km; b) 4 km; c) 10 km
4. Kto je autorom knihy Prebuď svoje srdce? 
a) Folris Gabriel; b) Benedikt J. Groeschel; c) Avril Rowlands
5. Kde sa uskutoční eparcbiálno -  exarchátne kolo biblickej súťaže? 
a) vo Vysokých Tatrách; b) na Zemplínskej Šírave; c) V Bratislave

Odpovede s vystrihnutým kupónom zasielajte na 
adresu redakcie s označením: Súťaž do konca mája 
2QQ3. alebo ich doručte do redakcie na adresu Hlav
ná 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 Bystrej2003,2. a 3. miesto
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O S E M S M E R O V K A
legenda: ALBA, AMEN, APOŠTOL, ARAFÁT, ASTÁT, ÁBEL, BLUD, 

BRAT, DÁMA, DIAKON, ELIÁŠ, EMINENCIA, ETAPA, JOEL, JUTA, 
KAFARNAUM, KONSEKRÁC1A, KOSTOL, KRESŤAN, KRÍŽ, LESK, 
LITURGIA, LORETO, MNÍCH, MYSTIK, NAZARETČAN, NIVA, OBETA, 
OBRAD, OCHOTA, OPERETA, ORBA, OSOL, RAJA, RELÉ, RELIKVIA, 
RUDA, SAMARITÁN, S1NAJ, SlON, S1TÁR, SMIETKA, SNAHA, SOBOTA, 
STU D, T1ARA, TONA, TRAKTÁT, TREST, TRIK, ŤAVA, ULICA, VIERA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Marek Pataky, Bardejov
Riešenie z minulej osemsmerovky znie: „Láska robí človeka bo

hatším."

Vyšnaho Jerusalima graždany voschvalim Petra i Pavla

Pomôcky: 
Isa, Lek

Patriace
Oparinovi

l.časť taj
ničky

Albánska
mena

Značka
hliníka Melódia 2. časť taj

ničky Lístoček

Ocigánil

Lepením
spojí

Štokholms-
futbaíový

klub

Severské
zviera

Naberať

EČ
Rimavskej

Soboty
Kovová
mriežka

Kód
Talianska

Určite

Spieval

Uzlík
vláken

V poriadku 

Ruská rieka

Opustil
Duša 

u Egyp- 
ťanov

Výrobok z 
plastu

Povzdych Dromedár

Dnešnú krížovku zaslal Vlado Komanický z Humenného. 
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „...Bohorodičku Máriu“.

Z vašej 
pošty

Vážená redak
cia Slovo!

Píšem Vám 
pár riadkov, ale 
neviem ako by 
som našla takých 
vďačných slov
pre Vás za to, že ste ma vyžrebovali v pred- 
platitelskej súťaží SLOVO DO KAŽDEJ DO
MÁCNOSTI (letáky do každej schránky), a že 
ste mi poslali obraz - obraz Matky Ustavičnej 
pomoci, ku ktorej sa stále modlím za svoje 
zdravie, za svoju rodinu a za celý svet., prosiť 
ju budem aj za Vás, aby ste ešte veľa rokov 
šírili Božie slovo vo všetkých rodinách. 
Všetkých Vás srdečne pozdravujem.

Helena Knapová, Údol

... Som veľmi spokojné s obsahom SLOVA. 
Ďakujem.

Anna Kereštanová, Trebíšov

... Teším sa na ďalšie krásne čítania. 
S láskou Vás zdraví

Jozef Harčár, Bardejov

Milá redakcia SLOVO!
Váš časopis u nás skoro každý odoberá. 

Vždy sa tešíme na nové číslo.
čítateíka časopisu SLOVO 

z farností Ďurďoš

VASE OTÁZKY

Nie je bláznovstvo mať 
deti, keď ani nevieme,

NAŠE O D P O V EDE f o  n( j S f t , k á ?

Veľa ľudí si dnes dáva túto otázku. Možno to pochopiť' keď vidíme všetky 
veľké problémy súčasného sveta: ekonomická kríza, hrozba ekologickej 
katastrofy, zaostalosť' vojny...
Táto problematiky však nezahŕňa len spomínané pojmy. Mať deti je vždy 
určitým spôsobom skok do bláznovstva. Skok do neznáma. Budeme schopní 
vychovať ich? Daťim to nevyhnutné -- duchovné aj materiálne -  pre život? 
A napokon tieto otázky smerujú aj k nám samým. Sme šťastní? Má náš 
život zmysel? Ak nie, čo nás oprávňuje k tomu, aby sme iným dávali život, 
ktorý nemáme radi?
Ak dávať život je bláznovstvom, je to tiež -  a možno predovšetkým akt 
dôvery. Dôvery v človeka, ktorý je schopný toho najlepšieho. Dôvery v život 
a pre kresťana v Život, ktorým je Boh sám. Keď muž a žena splodia nový 
život, no stvorení tohto života sa zúčastňuje aj sám Boh. A od tejto chvíle sa 
nová bytosť stáva objektom jeho starostlivosti a lásky.
Bytie, ktoré začína, sa neohraničuje niekoľkými desiatkami rokov utrpenia 
a radosti. Toto bytie je povolané k nekonečnosti. Je  povolané k večnému 
šťastiu. Muž a žena dávajú život pre večnosť. Ak je to teda takto, dávať 
život nie je bláznovstvo! Je to najkrajší dar, akýsi môžeme predstaviť.

-red-

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

P O Ď A K O V A N I E

Veriaci z Neresinca na Ukra
jine a redakcia časopisu SLOVO 
vyslovujú úprimné Pán Boh 
zaplať veriacim zo Šamudo- 
víec, Nižného Žípova, Štefu- 
rova a Dlhého Klčova, ktorí 
prispeli k obnove cerkví v Ne- 
resínci, ktorá prednedávnom 
úplne vyhorela, kňazskými 
rúchami, oltárnymi plachtami, 
svietnikmi a bohuznámej 
pani, ktorá prispela finančnou 
čiastkou 3000,- Sk.

" k *  -k

Po desaťmesačnom liečení 
rakoviny prsníka ďakujem 
Bohu za pomoc, ktorú mi dodá
val počas liečby chemotera
piou. Ďakujem všetkým mojím 
priateľom a známym za obe
tavé modlitby a prosby za moje 
uzdravenie. Boh vypočul všet
ky moje prosby a ja môžem 
každý deň ďakovať Bohu za 
prežitý deň a tešiť sa so svojimi 
blízkymi.

Elena
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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

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - JÚN
• Aby veriaci, ktorí zastávajú zodpovedné postavenie vo verejnom živote, v súlade 
s učením evanjelia a zásadami sociálneho učenia Cirkvi vždy a všade bránili 
a podporovali rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.

•  Aby indickí kresťania rozličných tradícií spoločne vydávali svedectvo o plnej 
jednote a spoločenstve v jednom Duchu, ktorý ich vedie.

• Aby sa v našich krestanských rodinách spoločne modlievali tajomstvá Svätého ruženca.

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

RÁDIO LUMEN

PO N D ELOK-PIATO K
00.00 -  reprízy relácii; 05 .00 -  Ranné 
spojenie; 0 9 .0 0  -  TIP-TOP; 0 9 .3 0  -  
Športecho; 10 .00 -  TIP-TOP; 12.00 -  
Hudobný aperitív; 1 3 .0 0  — TIP-TOP 
(regionálne témy); 14.00 -  Čo vy na to?; 
1 4 .3 0 -TIP-TOP; 1 6 .0 0 - P o - S ta ré  ale 
dobré Ut - Folkparáda St - Oldieparáda Št - 
Gospelparáda Pi - Auto moto klub 17.30 -  
Infolumen; 18.00 -  Svätá omša - Emauzy; 
19.00 -  Svetielko; 20.00 -  Infolumen; 
2 0 .1 5 -  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 
šapitá Ut - Duchovný obzor St - Lupa Št - 
História a my Pi - ÚV hovor; 2 2 .3 0 -  Hlas 

Ameriky; 22.45 -  Po - Hudobné návraty JJt - Počúvaj srdcom St - Dvere dokorán Št - 
Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor; 23.45 -  Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor; 2 4 .0 0 -  Správy
SOBOTA
00.00 -  Pod vankúš; 00.15 -  Auto moto klub; OJ .45 -  Pod vankúš; 05.00 -  Ranné 
spojenie; 09.00 -  Hodinka vášho štýlu; 10.00 -  Športklub; 11.00 -  Zaostrené; 12.00
-  Hudobný aperitív; 13.00 -TIP-TOP; 16.00 -  Piesne na želanie; 17.30 -  Infolumen;
18.00— Svätá omša - Emauzy; 19 .00— Svetielko; 20 .0 0 -Infolumen; 20 .15— Ruženec 
pre Slovensko; 21.00 -  Rádio Vatikán; 21.15 -  Od ucha k duchu; 24.00 -  Správy
NEDEĽA
0 0 .0 0 -  Pod vankúš; 0 0 .1 5 -  Pohoda s klasikou; 0 1 .0 0 -  Pod vankúš; 0 1 .1 5 - V mod
rom tieni; 02.00 -  Pod vankúš; 05.00 -  Ranné spojenie; 08.00 -  Dvere dokorán; 
09.00 -  Svetielko plus; 10.00 -  Efeta-otvor sa; 11.00 -  Fujarôčka moja; 12.00 -  
Hudobný aperitív; 13.00 -  Literárna kaviareň; 15.00 -  Svetlo nádeje; 16.00 -  Piesne 
na želanie; 17.30 -  Infolumen; 18.00 -  Svätá omša; 19.00 -  Svetielko; 20.00 -  
Kresťanské noviny; 20.30 -  Vešpery; 21.15 -  Náš hosť váš host; 22.30 -  Zamyslenie; 
22.45 -  Mince na dne fontán; 23.45 -  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). 
Zam yslen ia: 5.45,6.30,8.30 (okrem nedele), 12.00, 15.30 (okrem nedele)

Súťaž s Rádiom Lumen !
Rádio Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica 
s kresťanským zameraním. Svojim poslucháčom ponúka hudbu 
prevažne 70 - 90 rokov, ktorá tvorí počas dňa 2/3 vysielacieho 
času. Okrem toho aj aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta, 
informácie zo sveta náboženstva, kultúry, športu a hudby, 
a v neposlednom rade aj každodenné diskusie na aktuálne témy 
so zaujímavými a fundovanými hosťami. Priestor v éteri majú aj 
večerné náboženské relácie.

Napíšte nám, koľké výročie oslávilo Rádio Lumen v apríli t. r.?
Súťaží sa o knihu Kardinál od Heniyho Mortona Robinsona.
Správna odpoveď na otázku z minulého čísla znie: Mgr. Jozef 

Hrtús - riaditeľ Biskupského úradu v B. Bystrici.
Výherca: Mgr. Henrieta Sršňová, Kysucké Nové Mesto
Výherkyni srdečne blahoželáme!

sveno tvo jich  p n í

BANSKA BYSTRICA 102.9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠtC£ 94,4 
UPTOV5KÝ MIKULÁŠ 89,7 

LUČENEC 106,3 
MICHALOVCE 103.3 
NÁM ESTOV0105,8

PREŠOV 92,9 
PRÍEViDZA 93,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽíUNA 83,8

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Plánovaná návšteva Svätého Otca na Slovensku púta čoraz väčšiu pozornosť 
masmédií. Pred ôsmimi rokmi sa návšteve hlavy katolíckej cirkvi aj v Prešovskej 
diecéze (ep arch ii) okrem časopisu Slovo venovali na veľkej ploche aj 
verejnoprávne médiá, najmä Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Tá je 
však v súčasnosti v rozsiahlej organizačnej prestavbe a tak  je namieste otázka, 
ako to bude s masmediálnym zabezpečením spomínanej návštevy. Otázku 
sme položili Vladimírovi Semanovi, známemu dlhoročnému tvorcovi nábožen
ských programov STV.
Slovenská televízia prinesie priame prenosy zo spomínanej návštevy v rozsahu, ktorý 
je porovnateľný s tým, čo sme pripravili v roku J 995.
Ako to bude s ďalšími programami? Napríklad očakáva sa blahorečenie nášho í 
biskupa Vasiľa Hopku, uvidíme o ňom životopisný dokument?
Je už takmer isté, že takýto dokumentárny film by mal vzniknúť a mal by byť 
odvysielaný tesne pred priamym prenosom beatifikačnej bohoslužby. Verím, že sa 
podarí pripraviť aj dokumentárne filmy o rožňavskej a banskobystrickej diecéze a jeden 
súhrný dokument o návšteve Svätého Otca.
Viaceré náboženské programy v STV boli zrušené. Znamená to, že náboženské 
vysielanie na obrazovkách STV uvidíme len pri vefkých podujatiach, ako je 
návšteva Svätého Otca?
Koncepcia budúceho náboženského vysielania sa zatiaľiba tvorí. Preto aj o spomínaných 
programoch hovorím zatiaľ v podmieňovacom spôsobe. Do budúcnosti ¡e ambíciou 
priniesť v tomto žánri aj principiálne iné programové typy, ako doteraz. Prakticky 
nulovú tradíciu má investigatívna žurnalistikai, chýba moderný program typu talkshow, 
veľa by sa dalo urobiť v zatraktívnení vizuálnej stránky týchto programov. Rozsah 
náboženských programov STV, ich definitívna podoba a periodicita sú však zatiaľ 
naozaj v štádiu príprav, preto by bolo predčasné o nich podrobnejšie hovoriť. Verím 
však, že budú a budú lepšie, ako doteraz.
Ako je to s Vam i, diváci Vás už vnímajú skôr ako moderátora Novín STV. 
Budete sa podieľať aj na tvorbe náboženských programov?
Pred dvoma rokmi som ponuku moderovať hlavnú spravodajskú reláciu vnímal ako 
príležitosť prispieťk upevneniu dôveryhodnosti STV. Do značnej miery sa to aj podarilo, 
Slovenská televízia spolu so Slovenským rozhlasom dosiahla vyše 70-percenfnú 
dôveryhodnost' čo je, nielen na pôde masmédií, veľmi vysoko postavená latka. Bolo 
to - a stále vlastne aj je - však vykúpené mojou neprítomnosťou doma, pretože rodinu 
mám na východe, bývam v obci Novosad, v okrese Trebišov. Otvorene povedané, rád 
by som sa vrátil výlučne na post tvorcu náboženských programov do STV Košice. 
Možnosť pracovať pre Noviny STV považujem za akési vyvrcholenie v moderátorskej 
kariére, ja sám však vidím pred sebou aj iné méty.

0  Vás je známe, že ste gréckokatolík, čo to pre Vás znamená?
Je to neoddliteľná súčasť mojej identity. Svoju terajšiu prácu a súkromný život vnímam 
z pohľadu veriaceho človeka.

Ďakujem za rozhovor.
o. Mgr. J. Gradoš

NABUDÚCE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

Zamyslenie nad ikonou Vzkriesenia Lazára (J. Gradoš)
Boh je všemohúci (F. Dancák)

Spoločný duchovný život (J. Gradoš)
Začiatky mníšskeho života a jeho rozvoj na východe a západe (P. Sturák)
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B L A H O Ž E L A N I A

Dňa 17. 5. 2003 oslávila 75 rokov svojho 
života Mária Záhorská a 29. 5.2003 oslávil 
79 rokov Ján Záhorský. Z úprimného srdca 
im obom za lásku, obetavú starostlivosť 
a modlitby ďakujú, pevné zdravie, Božie 
požehnanie a ochranu Matky Božej v mod
litbách vyprosujú všetci príbuzní a 5 prav- 
núčat - Katka, Monika, Miško, Alžbetka 
a Ivko, ktorí ich za všetkých bozkávajú 
a objímajú.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Veľkú radosť prežívali 21. mája 2003 
Jolana a Ignác Závodskí, ktorí v tento deň 
oslávili okrúhle 50. výročie svojho sobáša. 
Pri tejto príležitosti ďakujeme Pánu Bohu, 
darcovi života, že ich už 50. rokov vedie 
spoločnou cestou života. Za lásku a starost
livosť im ďakujeme a zároveň pevné zdravie 
a Božie požehnanie im v modlitbách 
vyprosujeme.

Syn Miroslav s rodinou, dcéry Helena 
a Ľubica s rodinami. Za všetkých ich bozká
vajú vnuk Dominik a pravnúčatká Alžbetka 
a Ivko.

' k ' k ' k

Krásnych 25. rokov oslávila 28. mája 
2003 Evka Pavlíková z Matiašky. Za všetku

lásku a starostlivosť jej ďakujú a do ďalšieho 
života hojnosť Božieho požehnania, zdravie 
a ochranu presvätej Bohorodičky jej vypro
sujú manžel Ján, syn Janík, dcérka Alžbetka 
a celá rodina.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

'k 'k 'k

7. júna 2003 oslávi duchovný otec Maroš 
Riník správca ťarností Zemplínska Teplica 
27. rokov a 7. mája 2003 oslávila jeho 
manželka Radka Riníková 25. rokov. Veľa 
Božích milostí, pevné zdravie, ochranu 
presvätej Bohorodičky a plnosť darov 
Svätého Ducha im v modlitbách vyprosujú 
kmotrovci Pavlíkovi.

Ďakujeme Všemo
húcemu Otcovi za po
žehnaných 70. rokov 
života, počas ktorých 
sprevádzal svojimi mi
losťami drahého man
žela, vzorného otca 
a obetavého dedka pá

na Jána Baču zo Zbehňova.
K narodeninám, ktoré chceme s Tebou 

náš drahý jubilant osláviť 5. júna 2003, Ti 
prajeme a v modlitbách vyprosujeme 
pevné zdravie, pokoj v rodine a hojnosť 
Božích darov a milostí, ochranu a oro
dovanie u Nebeskej Matky na mnohé 
a blahé roky.

Manželka a deti s rodinami.

10. VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY (6. JÚN). NARODENINY (8. MÁJ).

OTEC SLAVO.
Dávate si otázku, kto to je?

No predsa pán farár, ktorý ťarnosť Klokočov spravuje.
Dobrá nálada ním stále prekypuje, ľudí vždy k dobrému povzbudzuje. 

Na jeho ťare sa stretnutia mládeže konajú, všetci sa na nich veselo 
zabávajú.

Tam nás bližšie k Bohu vedie, rozpráva nám o našej viere.
Teraz však pre neho nastáva najkrajší čas, ktorý je v živote a v roku

iba raz.
Preto v mene nášho BIG BOSS TEAM-u a veriacich z Kaluže 

želáme Vám o. Slavo veľa zdravia, šťastia, lásky a Božích milostí.

Noei Richards bánd 
Passion (USA).

Kato (Vclka Bnléma),
D o í c  rc ii9

Laci Prazsak
ITEMBA (Južná M uka!

UNAFRAiO (Dánsko;.

Mate,O 
Attifa Ronto 
Jesus revolution 
Christoph Stang .
T W ňI  f f  I I  (Velka Británia),.

Jiný rytmus (Česko), 

Heavens Shore 
Lamačské chvály,
Timothy ¿Slovensko)

Tretí deň (Slovensko),

Vždy,a Všade 
Rišo Canáky 

Rieka života

(Vefka Brilánia -SIoveiisko), 

Slovensko),

ä  ooenairfest
v

7. - 10. 7
Športcamp, Tatranská Loi

štvrtok 7. 8. 16:00 h nedeľa 10. 8. 04:00 h

(Slovensko), 

(Slovensko),.

1 (Slovensko).
? mnoho ďalších kvalitných skupín  

zo Slovenska a zahraničia.

Cena: predplatné do 30. 6. -  4 1 0  S k  Na mieste - 499 Sk
Prihláškou je  zaplatenie poštovej poukážky typu A Peňažný ústav: VÚB Prešov; číslo účtu: 

1314732356/0200 Názov účtu adresáta: Mládež pre Krista Slovensko: Pavlovičovo nám. 45: 
080 01 Prešov. V cene je  zahrnutý kempingový poplatok a vstup do všetkých programových

stanov počas štyroch dní

Na tvári pred Tebou!
Roztrhnite svoje srdce a nie rúcha a navrátie 

sa k Hospodinovi svojmu Bohu. joei2-.i3
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Predajňa PETRA
na Hlavnej číslo 3 v Prešove vám ponúka

Ikony 12 sviatkov + 
bonus ikona Trojice 

na dreve
do 15. júna 6.000,• Sk,

inak 7.500, Sk

Ďalej vám ponúkame:
evanjeliár (starosloviensky) od 15.000,- Sk, 
kalichová súprava od 10.000,- Sk, 
lampády od 600,- Sk, 
sviečky trojice 100,- Sk, 
diskosy od 750,- Sk,
štetce na myrovanie, pečiatky na prosfory, 
lepené ikony rôznych rozmerov a prevedení 
od 65,- Sk.
Pre farské úrady možnosť zliav do 
15. júna 2003.
Farským úradom zasielame aj na 
dobierku (možnosť telefonickej 
objednávky na čísle: 051/77 333 23, 
051/759 76 22)

K o ru n y


