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Utorok 1.7. - Svätí nezíštnící a divotvorcovia 
Kozma a Damíán; Rúcho svetlé. Menlivé časti
o nezištníkoch. Poznámka: Vo všedné dní. ak 
nie je iné napísané, antifónvsú každodenné.
Rím 10,11-21; 11, l-2a, zač. 104; Mt 11,16-20, 
zač. 41. Nezíštníkom: 1 Kor 12, 27-31; 13, 1-8, 
zač. 153; Mt 10.1; 10, 5-8, zač. 34b.
Streda 2. 7. - Uloženie úctyhodného rúcha 
našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky 
v Blachernách; Rúcho svetlé. Antifóny predobra- 
zujúce. Menlivé časti zo služby sviatku Uloženia 
rúcha. Rim 11,2b-12, zač. 102; Mt 11,20-26, zač. 
42. Bohorodičke: Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 10,38- 
42; 11, 27-28, zač. 54.
Štvrtok 3.7. - Svätý mučeník Hyacint; Rúcho 
svetlé. Menlivé časti zo štvrtka. Rim 11, 13-24, 
zač. 106; Mt 11, 27-30, zač. 43.
Piatok 4. 7. - Náš otec Andrej Jeruzalemčan, 
krétsky arcibiskup; Prepodobná Marta, 
matka svätého Símeona z Obdivuhodného 
vrchu; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piat
ku. Rim 11, 25-36, zač. 107; Mt 12,1-8, zač. 44.
Sobota 5. 7. - Svätí apoštolom rovní Cyril 
a Metod, učitelia Slovanov; Rúcho svetlé. Anti
fóny predobrazujúce. Menlivé časti o Cyrilovi 
a Metodovi. Hebr 7,26-28; 8,1-2, zač. 318; Mt 5, 
14-19, zač. 11.
Nedeľa 6.7. - Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici; 
Náš prepodobný otec Sísoés Veľký; Náš pre- 
podobný otec Atanáz Atoský (preložené z 5. 
júla); Rúcho svetlé. Radový hlas je tretí, evan
jelium na utíerni je štvrté. Antifóny nedeľné. Tropár 
z hlasu a o Atanázovi, kondák z hlasu, Sláva: 
kondák o Atanázoví, I teraz: podľa predpisu. Pro- 
kimen, aleluja a pričasten z hlasu a o Atanázovi. 
Rim 6,18-23, zač. 93; Mt 8, 5-13, zač. 25. Prepo- 
dobnému Atanázovi: Gal 5,22-26; 6,1-2, zač. 213; 
Lk 6,17-23, zač. 24.
Pondelok 7.7. - Naši prepodobní otcovia To
máš z Maley a Akakíos, ktorý sa spomína 
v spise Rebrík; Rúcho svetlé. Menlivé častí 
z pondelka. Rím 12, 4-5; 15-21, zač. 109; Mt 12, 
9-13, zač. 45.
Utorok 8. 7. - Svätý veľkomučeník Prokop;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Rim 14, 9-
18, zač. 114; Mt 12,14-16. 22-30, zač. 46.
Streda 9. 7. - Svätý híeromučeník Pankrác, 
tauromenský biskup; Rúcho pôstnej farby. Men
livé časti zo stredy. Rím 15,7-16, zač. 117; Mt 12, 
38-45, zač. 48.
Štvrtok 10. 7. - Náš prepodobný otec Anton 
Pečersko - Kyjevský; Rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce. Menlivé častí zo služby o prepo- 
dobnom. Čítania radové: Rim 15,17-29, zač. 118: 
Mt 12,46-50; 13, l-3a. Prepodobnému: Gal 5,22- 
26; 6,1-2, zač. 213; Lk 6,17-23, zač. 24.
Piatok 11. 7. - Svätá všechválna mučenica 
Eufémía; Odchod do večností blaženej Oľgy, 
kíjevskej kňažnej, pri sv. krste nazvanej 
Helena; Rúcho pôstnej farby. Menlivé častí 
z piatku. Rim 16,1-6, zač. 120; Mt 13, 3b-9, zač. 
50.
Sobota 12.7. - Svätí mučeníci Proklos a Híla- 
ros. Náš prepodobný otec Michal Maleínský;
Rúcho svetlé. Menlivé časti zo soboty. Rím 8,14- 
21, zač. 97; Mt 9, 9-13, zač. 30.
Nedeľa 13.7. - Piata nedeľa po Päťdesiatnici; 
Pamiatka Svätých otcov šiestich ekumenic
kých snemov; Zhromaždenie k svätému arch
anjelovi Gabrielovi; Rúcho svetlé. Radový hlas
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štvrtý, ev. na utierni je piate. Antifóny nedeľné. 
Tropár z hlasu a z nedele o otcoch. Kondák z hla
su, Sláva: kondák z nedele o otcoch, 1 teraz: podľa 
predpisu. Prokímen, aleluja a pričasten najprv 
z hlasu a potom z nedele o otcoch. Rím 10,1-10, 
zač. 103; Mt 8,28-34; 9,1, zač. 28. Otcom: Hebr 
13,7-16, zač. 334; Jn 17,1-13, zač. 56.
Pondelok 14.7. - Svätý apoštol Akvíla; Rúcho 
svetlé. Menlivé časti z pondelka. Rím 16,17-27, 
zač. 121; Mt 13,10-23, zač. 51.
Utorok 15. 7. - Svätí mučeníci Kéryk a jeho 
matka Julita; Svätý apoštolom rovný a veľký 
knieža Vladimír, pri sv. krste nazvaný Bažil;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé 
častí o Vladimírovi. Čítania radové: 1 Kor 1,1-9, 
zač. 122; Mt 13,24-30,36-43, zač. 52. a 54. Svä
tému Vladimírovi: Gal 1,11-19, zač. 200; Jn 10, 
1-9, zač. 35b.
Streda 16.7.- Svätý hieromučeník Aténoge- 
nés a jeho desiati učeníci; Rúcho pôstnej farby. 
Menlivé častí zo stredy. 1 Kor 2,9-16; 3,1-8, zač. 
127; Mt 13, 31-36a, zač. 53.
Štvrtok 17.7. - Blažený hieromučeník Pavol 
Peter, prešovský biskup; Rúcho červené. Anti
fóny predobrazujúce. Menlivé časti o Pavlovi 
Petrovi. Heb 4,14-16; 5,1-10, zač. 311; Jn 10,9- 
16, zač. 36.
Piatok 18. 7. - Svätý mučeník Hyacint 
z Amastrídy; Naši prepodobní otcovia Andrej
- Svorad a Beňadík; Rúcho pôstnej farby. 
Menlivé časti z piatku. 1 Kor 3,18-23; 4, 5-8, zač. 
129 a 130; Mt 13, 44-54, zač. 55.
Sobota 19. 7. - Naša prepodobná matka 
Makrína, sestra Bažila Veľkého; Rúcho svetlé. 
Menlivé časti o prepodobnej. V kláštore Rádu sv. 
Bažila Veľkého antifóny predobrazujúce. Inde 
každodenné. Rim 9,1-5, zač. 100; Mt 9,18-26, 
zač. 32. Prepodobnej: Gal 3, 23-29, zač. 208; Mt
25,1-13, zač. 104.
Nedeľa 20. 7. - Šiesta nedeľa po Päťdesiat
nici; Svätý a slávny prorok Eliáš; Rúcho svetlé. 
Radový hlas je piaty, ev. na utierni je šieste. 
Antifóny sú nedeľné. Tropár z hlasu a o Eliášovi,

kondák z hlasu, Sláva: kondák o Eliášovi, 1 teraz: 
podľa predpisu. Prokímen, aleluja a pričasten 
najprv z hlasu a potom o Eliášovi. Rim 12,6-14, 
zač. 110; Mt 9,1-8, zač. 29. Eliášovi: Jak 5,10- 
20, zač. 57; Lk 4,22-30, zač. 14.
Pondelok 21. 7. - Naši prepodobní otcovia 
Simeon, blázon pre Krista a Ján jeho spolu- 
askéta; Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka,
1 Kor 5, 9-13; 6, 1-11, zač. 134: Mt 13, 54-58, 
zač. 56.
Utorok 22.7. - Svätá myronosička a apošto
lom rovná Mária Magdaléna; Rúcho svetlé. 
Menlivé časti zo sviatku Márie Magdalény. 1 Kor
6, 20b; 7, 1-12, zač. 136; Mt 14, 1-13, zač. 57. 
Márií Magdaléne: 1 Kor 9,2b-12, zač. 141; Lk 8, 
1-3, zač. 34. alebo Jn 20,11-18, zač. 64.
Streda 23. 7. - Svätí mučeníci Trofím, Teofil 
a spoločnící; Rúcho pôstnej farby. Menlivé častí 
zo stredy. 1 Kor 7,12b-24, zač. 137; Mt 14,35- 
36; 15,1-11, zač. 60.
Štvrtok 24. 7. - Svätá veľkomučeníca Kris
tína; Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri sv. krste 
nazvaní Roman a Dávid; Rúcho červené. Anti- 9  
fóny predobrazujúce. Menlivé častí o mučeníkoch. J  
1 Kor 7, 24-35, zač. 138; Mt 15,12-21, zač. 61. 1 
Mučeníkom; Rím 8,28-39, zač. 99; Jn 15,17-27;
16,1-2, zač. 52.
Piatok 25.7. - Zosnutíe sv. Anny, matky pre
svätej Bohorodičky; Rúcho svetlé. Antifóny pre
dobrazujúce. Menlivé časti zo sviatku Zosnutia 
sv. Anny. Čítania radové: 1 Kor 7, 35-40; 8,1-7, I 
zač. 139; Mt 15,29-31, zač. 63. Svätej Anne: Gal 
4, 22-31, zač. 210b; Lk 8,16-21, zač. 36.
Sobota 26. 7. - Svätý hieromučeník Hermo- 
laos a spoločníci; Svätá prepodobná mučeni- , 
ca Paraskeva; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo < 
soboty. Rím 12,1-3, zač. 108; Mt 10, 37-42; 11, ]
1, zač. 39. 1
Nedeľa 27.7. - Siedma nedeľa po Päťdesiat
nici; Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ i 
Panteleímón; Naši prepodobní otcovia ! 
sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, j 
Klíment, Naum, Sáva a Angelár; Rúcho svetlé, i 
Radový hlas je šiesty, ev. na utierni je siedme. ' 
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o mučeníkovi, 
kondák z hlasu, Sláva: kondák o mučeníkovi, j j 
1 teraz: podľa predpisu. Prokímen, aleluja | 
a pričasten najprv z hlasu a potom o mučeníkovi. “ ■ 
Rim 15, 1-7, zač. 116; Mt 9, 27-35, zač. 33. i : 
Mučeníkovi: 2 Tím 2,1-10, zač. 292, Jn 15,17-1 j 
27; 16,1-2, zač. 52. C*
Pondelok 28. 7. - Svätí apoštoli a diakoni °  
Prochor, Níkanor, Timón a Parmenas; Rúcho \ 
svetlé. Menlivé častí z pondelka. 1 Kor 9,13-18, j 
zač. 142; Mt 16,1-6, zač. 65.
Utorok 29.7. - Svätý mučeník Kalliník; Rúcho j 
svetlé. Menlivé častí z utorka. 1 Kor 10,5-12, zač.' j 
144; Mt 16, 6-12, zač. 66.
Streda 30. 7. - Svätí apoštoli Silas, Silván ; 
a spoločnící; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti | 
zo stredy. 1 Kor 10,12-22, zač. 145; Mt 16, 20-1 
24, zač. 68.
Štvrtok 31. 7. - Predprazdenstvo vynesenia J 
úctyhodného a životodarného Pánovho Krí- i 
ža; Svätý a spravodlivý Eudokim; Rúcho pôst- \ 
nej farby. Antifóny predobrazujúce alebo každo- { 
denné. Tropár, Sláva í teraz: kondák z predpraz- S 
denstva. Prokímen, aleluja a pričasten zo štvrtku. ‘
1 Kor 10, 28-33; 11,1-8, zač. 147; Mt 16,24-28, \ 
zač. 69.

o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD, 9:
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Živá tra d íc ia

o. ThLíc. Michal Hospodár
predseda Spolku svätého Cyrila a Metoda 

farár farnosti Košice-Terasa

Pri rýchlo prebiehajúcich zmenách v živote 
súčasnej spoločností mnohým z nás znejú 
slová ako dedičstvo alebo tradícia prinajmen
šom ako neaktuálne anachronizmy patriace 
výlučne do učebnice dejepisu. Málokto sa 
dnes hlbšie zamýšľa nad duchovnými tradí
ciami, z ktorých vyrástol náš náboženský, 
národný a kultúrny život. Akoby nám stačilo 
konštatovanie, že žijeme v krajine, ktorej 
podstatná časť obyvateľstva sa hlási ku 
kresťanskému náboženstvu. A odkaz na cyrí- 
lometodskú tradíciu tvorí jeden z mravných 
a kultúrnych pilierov našej ústavy. Ale stačí 
to?

Na tento rok pripadá 1140. výročie od 
príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila 
a Metoda na územie Veľkej Moravy. Azda 
nikto nepochybuje, že táto misia priniesla pre 
slovanské národy v stredoeurópskom pries
tore definitívny obrat k hodnotám živej viery 
v Boha zasadenej do vysoko pozdvihnutej, 
civilizovanej domácej kultúry a vzdelaností. 
Orqanizmus strednej Európy dostal svoje 
duchovné srdce v podobe prekladu Kristovho 
evanjelia a prekladu celého liturgického pra
vidla podľa byzantského obradu (porov. ŽK 
XV) do vtedy zrozumiteľného jazyka - staro- 
slovienčiny. Okrem toho misijná práca sv. 
Konštantína - Cyrila mala aj epochálny kultú- 
rotvorný efekt v zostavení originálneho 
slovanského písma (hlaholiky) a tým začiatku 
vlastného písomníctva. Na území dnešného 
Slovenska v čase, keď mnohé veľké národy 
Európy ešte duchovne „spali", začala sa

utvárať slávna cyrilometodská tradícía, ktorá 
bola náboženskej povahy, a súčasne mala 
veľmi pozitívny vplývaj na krátky, organický 
rozvoj ranofeudálneho štátu Veľkej Moravy. 
Na tieto uvedené skutočnosti môžeme byť 
dnes právom hrdí. Svätováclavská tradícia 
v Čechách a svätoštefanská tradícia v býva
lom Uhorsku sú predsa historicky neskoršieho 
dáta. Dlhé stáročia bola cyrilometodská 
tradícia pre rozličné príčiny v tieni týchto 
dvoch. Až do chvíle, keď prvý slovanský 
pápež Ján Pavol 11. autoritou svojho úradu 
vyhlásil práve sv. Cyrila a Metoda v roku 1980 
za spolupatrónov Európy. Okrem oživenej úcty 
voči sv. bratom môžeme v tomto vyhlásení 
vidieť prorocké gesto pre Európu a výzvu 
spoznávať obidve kresťanské tradície, 
z ktorých Európa dodnes duchovne žije.

Prečo to spomíname, keď už nezaujatej 
mladej generácii sú tieto udalosti pomerne 
známe a jasné? Preto, lebo aj jasné veci, nie 
sú vždy jasné.

Prednedávnom bol v mienkotvornom den
níku SME uverejnený príspevok o cyrilome- 
todskej tradícii s podtitulom Slovenská národ
ná mytológia. Autor, profesiou archeológ 
V. Turčan, sa okrem vecných faktografických 
chýb pokúsil v príspevku predstaviť cyrílome- 
todskú misiu ako čisto politickú udalosť 
vtedajších čias. Krístianizačnú činnosť sv. 
Cyrila a Metoda prehliada ako nepodstatnú, 
pritom umelo vyzdvihuje svoj vlastný pohľad 
na misiu slovami: „Na Veľkú Moravu však 
priniesli ideologické konflikty, čo sa im stalo 
neskôr osudným." A výsledný efekt misie 
označuje za neúspešný, lebo žiaci solúnskych 
bratov bolí pre neprajnosť nitrianskeho bisku
pa Wichinga vyhnaní preč z Veľkej Moravy 
a hlaholské písmo sa medzí Slovanmi neujalo. 
Tým sa podľa V. Turčana pôvodný cyrilome- 
todský model kresťanstva vo východnom ob
rade natrvalo stratil z histórie. Dehonestujúco 
sa autor vyjadril aj k problematike cyrilome- 
todskej tradície, ktorú nazýva doteraz azda 
najznevažujúcejším prívlastkom: „národným 
mýtom”. Príspevok vyvolal vlnu diskusie 
prostredníctvom internetu. Protichodne na ne
ho reagovalo niekoľko desiatok diskutujúcich. 
Ukázalo sa, že aj jasné veci, nie sú vždy jasné.

Každoročne začiatkom júla slávime v Ka
tolíckej cirkvi obidvoch obradov sviatok sv. 
Cyrila a Metoda. Je to znova príležitosť k za
mysleniu sa nad stavom nášho vzťahu k po
svätnému dedičstvu otcov - cyrilometodskej 
tradícii, z ktorej už vyše 1140 rokov duchovne

čerpáme silu k vlastnému životu viery. Ak nás, 
gréckokatolíkov na Slovensku, Božia prozre
teľnosť pôsobiaca v dejinách postavila do 
úlohy byť dedičmi a nositeľmi cyrilometodskej 
tradícíe, je to zaiste dôležitá úloha a poslanie. 
Záleží na každom z nás, ako pochopíme, že 
cyrílometodský model viery je pre nás najvý
hodnejší, lebo spája v sebe pre nás blízku 
východnú duchovnosť spolu s vernosťou 
Petrovmu stolcu. Skúsenosť z nie tak dávnych 
dejín ukázala, že pokračovanie v rozvíjaní 
cyrílometodského modelu kresťanstva je pre 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku historic
kým imperatívom. Cirkev sa ho globálne 
nevzdala ani v ťažkých časoch dvadsaťročnej 
násilnej likvidácie v rokoch 1950 -1969.

Na záver príspevku sa teda celkom jasne 
skúsme dopátrať odpovede na otázku: Čo je 
to vlastne tradícia v náboženskom zmysle? 
Tradícia sa skladá z historického a kultúrneho 
bohatstva každej cirkvi, ktoré sa v nej utváralo 
na základe svedectva mučeníkov, otcov 
a svätcov, ako aj zo živej viery všetkých kres
ťanov počas stáročí až po dnešokipoxov.: Ján 
Pavol 11., Orientale Lumen, 8). Tradíciu možno 
označiť za charakteristickú črtu náboženstva. 
Gréckokatolícka cirkev sa otvorene aj dnes 
hlási za nositeľku kresťanskej cyrilometodskej 
tradície. Našu cyrílometodskú tradíciu nemu
síme namáhavo dokazovať. Je historicky za
kotvená v našom obrade a spevoch, v našich 
nových blahoslavených, v našom cyrílome- 
todskom spolku, v patrocíníách viacerých 
chrámov, rehoľných rádov, škôl... No nestačí 
na svoju náboženskú tradíciu len oslavné 
spomínať, prípadne pasívne na ňu nadväzo
vať, ale musíme ju aj sami pozitívne modelo
vať a vytvárať. Život viery sa nededí automa
ticky ako gény, ale rozvíjame ho každý sam
ostatne v každodennej spolupráci s Božou 
milosťou.

Aby bola tradícia autentická, vierohodná, 
je potrebné ju znova a znova oživovať každo
denným prežívaním Božej lásky. V osobnom 
prežívaní Božej lásky je totiž podstata 
neustálej sviežosti každej kresťanskej tradície. 
Aj tej našej.

slovo - júl/2003 • 3



obsah
Liturgický kalendár 2
Úvodník - Živá tradícia 3

SPRAVODAJSTVO
Pápež Ján Pavol 11. v Chorvátsku 4
7. svetový kongres Rusínov v Prešove 6 
Správy z domova 7-13

DUCHOVNÉ ČLÁNKY
Láska všetko znesie, všetko pretrpí 14
Prepusť nám Barabáša! 15
Modlitba Otcov púšte - Bdelosť 15
Rozhovor s rezbárom M. Barnášom 16
Čo je lepšie: dávať, či dostávať? 17
Každodenná antifóna (Žalm 92) 18
Veľkomučeník Pantelejmon 19
Sčítanie ľudu 2002 19
Správa o činnosti SSCM 1999-2003 20 
Reportáž z vysviacky Mons. L. Hučka 22
Ikona Vzkriesenia Lazára 24
Spoločný duchovný život 25
Učme deti základným čnostiam 26
Web fórum - http://www.grkat.nfo.sk 27
Nemí svedkovia minulosti 28
Miluj svojho blížneho 29
Zamyslenie 29 
On dáva vstať z mŕtvych
i „pochovaným" vo svete 30 
„Bože buď milostivý mne hriešnemu" 31
Híeromučeníci: o. Emilán Kovč 31 
Začiatky mníšskeho života
a jeho rozvoj na Východe i Západe 32
Ako to bude so SLOVOm ďalej? 33
Čo nám hovorí príbeh o potope 34
Konkurzy 35
Kristus a zjednotenie Európy 35
Boh je všemohúci 36
Liturgické okienko - Deviata hodinka 36
Spolok sv. Cyrila a Metoda 37
Najlepšie je s mamou a otcom 37
Oznamy 37
Recenzie 38
Slovník 38

RELAX
Detské miš-maš 39
Kto je tvoj patrón? 40
Putovanie kríža SDM po Slovensku 40
Krížovka, Osemsmerovka 41
Z vašej pošty 41
Oznamy 41
Náboženské programy rádií a STV 42
Inzercia 43
Pozvánky na odpustové slávností 27,44

PAPEZ JAN PAVOL

Choivátsko pripravilo Svätému Otcovi pri 
jeho príchode 5. júna 2003 popoludní na jeho 
stej zahraničnej apoštolskej ceste srdečné pri
jatie. „Prichádzam k vám, aby som plnil úlohu 
Petrovho nástupcu a všetkým obyvateľom 
tejto krajiny ponúkol pozdrav pokoja,“ pove
dal pápež Jána Pavol 11. po svojom prílete na 
ostrov Krk, kde sa nachádza letisko mesta 
Rijeka. Privítal ho chorvátsky prezident Stipe 
Mesič, predseda vlády Ivica Račan a arcibis
kup Rijeky Ivan Devčič spolu s ďalšími biskup
mi. Chorvátsky prezident Svätému Otcovi 
okrem iného povedal: „Základné hodnoty, ku 
ktorým patrí aj dôstojnosť človeka, sú zapísa
né do povahy všetkých ľudí, ale kresťanstvo 
má tie zásluhy, že tieto hodnoty našlo a zreteľ
ne ich hlása. Na týchto hodnotách sa zakladá 
skutočná veľkosť národa." Potom prezident 
požiadal Svätého Otca o morálnu podporu pre 
vstup Chorvátska do EÚ. Po privítacom cere
moniáli sa Ján Pavol 11. v čiernej limuzíne 
odviezol do 5 km vzdialeného prístavu Omí- 
salj. Tam nastúpil po prvý raz počas svojho 
25-ročného pontifikátu na katamaran. Na 
palube tejto lode s názvom Marko Polo sa za 
30. minút preplavil z ostrova Krk do 15 km 
vzdialeného mesta Rijeka. Keď Svätý Otec 
vyšiel na pevninu, kde ho čakal primátor 
mesta Vojko Obersnel, mladí Chorváti ho vítali 
známou piesňou Bárka, ktorú si obľúbil od 
čias svojho pôsobenia na čele Krakovskej 
arcidiecézy. Počas celej návštevy v Chorvátsku 
sa Svätý Otec vracal do arcidiecézneho semi
nára v Rijeke, kde bol ubytovaný. 5. júna 2003 
vo večerných hodinách sa stretol aj s chor
vátskym prezidentom Stĺpe Mesičom. Spoloč
ne zotrvali v rozhovore medzi štyrmi očami 
a potom prezident predstavil pápežovi svoju 
rodinu a vymenili si dary. Pápeža počas jeho 
presunov papamobilom všade sprevádzali 
veľké zástupy ľudí. S týmto súviseli aj prísne 
bezpečnostné opatrenia. O pápežovu bezpeč
nosť sa staralo viac ako 10 tisíc policajtov.

V piatok 6. júna 2003 v žiarivom horúcom 
slnečnom počasí slávil pápež Ján Pavol 11. i 
prvú slávnostnú bohoslužbu na území Chor
vátska. Do Dubrovníka, jadranského prístavu 
so 46 tisíc obyvateľmi, prišli aj pútnici z Bos- 
ny-Hercegoviny, Srbska-Čiernej hory a ďalších 
susedných krajín. Obyvatelia mesta urobili 
všetko pre to, aby Svätého Otca dôstojne pri
vítali. Všade bolo vidno transparenty a zás
tavy, ktoiýmí ho vítali. Veriaci zhromaždení 
na okraji prístavu plachetníc oslavovali Svä
tého Otca priamo v atmosfére ľudových 
sviatkov. Svätá bohoslužba sa konala neďale
ko historického starého mesta Dubrovníka, 
ktorý UNESCO vyhlásilo za svetové kultúrne 
dedičstvo, a ktorého stredoveké opevnenia sú 
cieľom mnohých turistov najmä z celej Európy. 1 
Pápež Ján Pavol 11. tu vyhlásil za ovácií viac 
ako 50 tisíc veriacich za blahoslavenú Máriu 
Petkovičovú (1892-1966), zakladateľku Kon
gregácie dcér milosrdenstva. Nová blažená 
je známa i za hranicami Chorvátska, jej rehoľa + 
pôsobí predovšetkým v Južnej Amerike. Tam 
sa stal aj zázrak potrebný na blahorečenie: 
Posádka havarovanej peruánskej ponorky sa 
zázračným spôsobom zachránila po tom, čo 
veliteľ prosil o príhovor Márie Petkovičovej. 
Preto bolo na slávení prítomných aj mnoho 
ľudí z Južnej Ameriky a medzí nimi aj námor- 
nící.Po 539 rokoch čakania prichádza pápež 
do Dubrovníka. Čakanie trvalo od r. 1464, keď 
Pius 11. sa rozhodol navštíviť mesto, aby mu 
podal ruku pred tureckou hrozbou. Ján Pavol 
II. sa vracía do strednej Dalmácie, na hrani
ciach s islamom a pravoslávím, aby podčiar
kol starobylé kresťanské korene Chorvátska.
Sr. Mária Petkovičová povýšené na oltár pred 
zástupom 70 tisíc veriacich predstavuje nový 
plod svedectva kresťanských hodnôt, ktoré 
v priebehu stáročí prispeli k rozvoju krajiny.
Táto zakladateľka Kongregácie dcér milosr
denstva je prvá chorvátska žena vyhlásená 
za blahoslavenú. Po blahorečení odišiel Svätý 
Otec do rezidencie biskupa Dubrovníka Žel- 
míra Puljiča, kde mal obed spoločne s kňazmi 
biskupstva. Počas celej cesty po Chorvátsku 
nocoval Ján Pavol II. v diecéznom seminári 
v Rijeke. Predtým, než sa vrátil do Rijeky, pre
šiel ešte papamobilom historické centrum 
Dubrovníka. Po raňajšom leteckom presune 
z Rijeky 7. júna 2003 Svätý Otec pristál na 
letisku v Osijeku, kde ho privítali biskup die
cézy Džakovo a Srijem Mons. Marin Srakič 
a občianski predstavitelia mesta a regiónu. 
Osijek je najväčším mestom Slavónska. Je eko
nomickým, kultúrnym a univerzitným centrom.
Po páde komunistického režimu a poslednej 
vojne v 90. rokoch jeho dôležitosť ako výz
namného ekonomického centra opätovne 
rastie. Diecéza Džakovo a Srijem bola zriade
ná v roku 1773 a od roku 1963 je sufragánnou 
diecézou Záhrebskej cirkevnej provincie. Má 
okolo pol milióna katolíkov a 178 farností. 
Počas poslednej vojny utrpela nesmierne 
škody. Zničené bolo mesto Vukovar. Zasiahnu
té a poškodené bolí mestá Osijek, Vinkovci,
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Slavonski Brod, Županja a mnohé dediny, 
továrne, školy, detské jasle a nemocnice. Za
bitých bolo okolo 4 tisíc ľudí a približne 1500 
je nezvestných. Úplne bolo zničených 30 kos
tolov a kaplniek, mnoho farských budov 
i kláštorov a vážne poškodených bolo 50 
chrámov. Šesť rokov nemohli kňazi ani biskupi 
navštevovať veriacich, ktorí žili na okupova
nom území. Rovnaký osud postihol aj Srijem, 
ktorý sa nachádza na srbskom území.

Z civilného letiska sa Ján Pavol 11, presunul 
na športové letisko Čepin, kde slávil svätú bo
hoslužbu. Tu presadol do známeho papamobí- 
lu, ktorým prešiel pomedzí zástupy, aby ich 
pozdravil. Na slávení bohoslužby za horúceho 
počasia sa zúčastnilo viac ako 200 tisíc ľudí, 
medzi nimi aj slovensky hovoriaci veriaci. Pri 
tejto príležitosti priniesli na miesto slávností, 
aj v zahraničí známy Kríž z Vukovaru, ako na
pomínajúci symbol obdobia vojny, ktorý stál 
pri oltári počas bohoslužby. V roku 1991 bol 
pri útoku juhoslovanskej armády na toto 
mesto na Dunaji veľmi poškodený. Pri tomto 
útoku bolo zranených 183 ľudí, ktorí bolí 
neskôr ako ranení chladnokrvne zavraždení 
a pochovaní v masovom hrobe,

V nedeľu 8. júna 2003 pápež Ján Pavol 11. 
ráno zamieril na námestie Delta, kde slávil 
slávnostnú bohoslužbu pri príležitostí sv. Zos
lania Svätého Ducha. Téma dňa patrila rodine, 
ktorej chcú miestne cirkvi v Chorvátsku veno - 
vaf v najbližších rokoch osobitnú pozornosť. 
Na území arcidiecézy Ríjeky žije asi 290 tisíc 
obyvateľov, z toho 198 300 katolíkov, čo pred
stavuje necelých 69 % mestskej populácie. 
Arcibiskupom Ríjeky je od r. 2000 Mons. Ivan 
Devčič. Druhé čítanie Eucharistickej slávnosti 
zaznelo v taliančine vzhľadom na prítomnosť 
talianskych veriacich žijúcich v Rijeke a v pri
ľahlej oblasti Chorvátska.

Pred požehnaním na záver Eucharistickej 
slávnosti sa Svätý Otec zhromaždeniu priho
voril ešte raz, skôr ako zaintonoval veľkonočné 
Regína Coelí - Raduj sa Nebies Kráľovná. 
Chorvátsky svätodušný program Jána Pavla 
Ií. sa dopoludňajšou slávnosťou nevyčerpal. 
Po obede s tamojšími' biskupmi v arcidiecéz
nom seminári, sa Svätý Otec v podvečer stretol 
na súkromnom rozhovore s chorvátskym 
predsedom vlády Ivícom Račanom a potom 
nasledovalo stretnutie s jeho rodinou a vzá
jomné obdarovanie sa.

Večer sa Ján Pavol 11. vydal na kratučkú 
púť do svätyne Božej Matky na Trsate, Kráľov
nej Jadranu, vzdialenej od seminára asi 4 km. 
Svätyňa, nazývaná aj chorvátsky Nazaret, 
ktorá sa vypína na kopci, je akousi dominan
tou Rijeky. Spravujú ju františkáni. Postavená 
bola v 15. storočí na mieste, kde sa podľa 
tradície v rokoch 1291-1294 uchovával Sv. 
Nazaretský dom, neskôr prenesený do Loreta. 
Tu v r. 1367 pápež Urban V. daroval chorvát
skym pútnikom obraz Božej Matky, Matky 
milosrdenstva, ochrankyne námorníkov, zdo
biaci teraz svätyňu na Trsate, Vo svätyni boli 
s Jánom Pavlom II. a sprievodom len štyria

biskupi metropoly a tamojšia františkánska 
komunita. Na ceste späť do seminára sa Svätý 
Otec zastavil ešte v rijeckej Katedrále sv. Víta, 
patróna mesta. Tento barokový chrám postavil 
v 17. -18. stor. jezuitský architekt Bríaní a bol 
súčasťou komplexu so seminárom a kolégiom, 
ktoré bolí zničené medzi dvoma svetovými 
vojnami. Večer sa Svätý Otec vrátil do arcidie
cézneho seminára, kde sa na stretnutie s ním 
tešili ešte sestry Kongregácie Najsvätejšieho 
srdca. Svätú bohoslužbu s pápežom Jánom 
Pavlom 11. celebrovalo asi 30 biskupov vráta
ne zástupcu zo Slovenska, arcibiskupa Mons. 
Jána Sokola.

Záhrebský denník Jutarnji list spomína 
účasť piatich biskupov srbskej pravoslávnej 
cirkví, predstaviteľa evanjelickej a biskupa 
reformovanej cirkvi v Chorvátsku, a predsedu 
islamskej komunity. Žurnalistom neušla ani 
prítomnosť známeho futbalistu Zvone Bobana 
spolu s manželkou a rodinou. Slávnostný obed 
Chorváti pápežovi spestrili nevšedným dar
čekom. Pripravili 45 kg tortu, ozdobenú pá
pežským znakom, štátnymi znakmi Vatikánu, 
Chorvátska a erbom mesta Rijeky.

Počas večernej súkromnej návštevy Trsat- 
skej svätyne, kde sa v 13. storočí tri roky ucho
vával Nazaretský dom, neskôr prenesený do 
Loreta, sa Svätý Otec stretol s tamojšou františ
kánskou komunitou. Rehoľníci mu darovali 
umeleckú reprodukciu knihy vytlačenej v 
Padove v r. 1560 po chorvátsky, ktorá obsahu
je mariánske litánie. Na rozdiel od loretán- 
skych litánií sa tu Mária vzýva viac antropolo
gický. Označuje sa ako Matka slobody, Matka 
vlastí, Matka spravodlivostí atď.

VTrsatskej mariánskej svätyni sa nachádza 
zaujímavá pamiatka spojená s Títaníkom. Ako 
prezradili bratia františkáni, pred niekoľkými 
desiatkami rokov tu jeden starý pán nechal 
ako prejav vďaky a zbožnosti výstrižok z novín 
s fotkou Títaníku, svysvetlením, že bol zachrá
nený vďaka Matke Božieho milosrdenstva, 
Ochrankyne námorníkov,

V posledný deň návštevy Chorvátska 9. 
júna 2003, pápež Ján Pavol 11. slúžil bohosluž
bu len súkromne v rijeckom arcidiecéznom 
seminári. Neskôr odletel do Zadaru, aby tam 
na starobylom Námestí Fórum celebroval 
bohoslužbu slova. Na zadarskom letisku Jána 
Pavla 11. privítali tamojší arcibiskup Ivan 
Prendja, primátor mesta, prednosta kraja a 
riaditeľ letiska. Mesto Zadar má približne 80 
tisíc obyvateľov a možno v ňom vidieť znaky 
dlhých dejín. Jeho pôvodné meno v období 
ílyríckej populácie bolo Idassa a v 1. stor. pred 
Kr. mesto obsadili Rimania. Stopy rímskej 
kultúry zreteľne prezrádza najmä Námestie 
Fórum. Nachádza sa na brehu mora v blíz
kostí katedrály a arcibiskupského paláca.

Krátko popoludní sa Ján Pavol II. znova 
presunul na Zadarské letisko, kde ho už čaka
la rozlúčková ceremónia. So vzácnym host'om 
sa prišiel rozlúčiť prezident republiky, politic
ké i občianske autority a chorvátski biskupi.

Podľa TK KBS spracoval Juraj Gradoš
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7. sve to vý  
hongres  
R usínov  

v  P rešo ve
V prvý júnový týždeň od stredy 4. júna do 

nedele 8. júna 2003 sa konal v poradí 7. 
svetový kongres Rusínov v Prešove, v meste, 
ktoré dalo názov celému regiónu východného 
Slovenska - Prjaševčina, Súčasťou tohto kon-

Súčasťou 7. svetového kongresu Rusínov bolo aj kladenie vencov 
k pamätníku velkého rusínskeho buditeľa a kňaza A. Duchnoviča.

gresu bolo množstvo sprievodných akcií, ktoré 
pripravili organizátori tejto, pre Rusínov výz
namnej, udalostí, ktorá sa periodicky opakuje 
každé 2 roky vždy v inom štáte obývanom 
Rusínmí, Prvý kongres sa konal v roku 1991 
v Medzilaborciach, ďalšie boli v r. 1993 v Kry- 
nici (Poľsko), 1995 v Ruskom Kersetúre (Juho
slávia), 1997 v Budapešti (Maďarsko), 1999 
v Užhorode (Ukrajina) a 2001 v Prahe (Česká 
republika). Prešovský kongres patril k najdlh
ším a najvydarenejším. Záštitu nad kongre-

Na kongrese vystúpil aj prešovský katedrálny zbor.

som malo Ministerstvo kultúry 
SR a nápomocným vo veľkej 
miere boli predseda Prešov
ského samosprávneho kraja 
MUDr. Peter Chudík a primátor mesta Prešov 

lng. Milan Benč.
Celý kongres sa niesol v du

chu 200. výročia od narodenia 
otca Alexandra Duchnoviča, 
národného buditeľa karpat
ských Rusínov. Okrem sprie
vodných akcií, akými bolí 
napríklad Duchnovičov Prešov, 
t. j. celoslovenská súťaž v pred
nese rusínskej poézie a prózy, 
prvé Medzinárodné bienále 
výtvarnej tvorby Rusínov, čí 
divadelný festival KARPAT- 
FEST, bol z pohľadu našej cirkví 
dôležitý Medzinárodný vedec
ký seminár Rusínístíky pri prí
ležitostí 200. výročia narodenia 
Alexandra Duchnoviča, národ
ného buditeľa, avšak v prvom 

rade gréckokatolíckeho kňaza, kanonika - 
člena prešovskej kapituly a príslušníka 111. 
Rádu sv. Bažila Veľkého. Na tomto seminári 
odznelo veľa názorov z pohľadu jeho literár
nej, národnej alebo kňazskej činnosti.

Samotné plenárne zasadnutie 7. svetového 
kongresu Rusínov bolo v sobotu 6. júna 2003 
so začiatkom o 9. hod. v priestoroch veľkej 
sály Divadla Alexandra Duchnoviča na 
Jarkovej ulici. Na zahájení slávnostného zasa
dania vystúpil po zaznení Hymny Podkarpat

ských Rusínov a štátnej hymny 
SR Katedrálny zbor pri chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
s piesňami Otče náš a Sej deň, 
jehože sotvoril Hospoď, pod 
vedením dirigenta p. Františka 
Šestáka. V pozdravných prího
voroch zúčastnených hostí 11 
krajín Európy a Severnej Ame
riky, predstaviteľov štátnej 
a miestnej samosprávy vystú
pil aj biskupský vikár pre 
Rusínov Prešovskej eparchie 
otec Peter Pavol Halko, OSBM, 
ktorý odovzdal pozdrav účast
níkom kongresu od vladyku 
Jána Babjaka, SJ, prešovského 
sídelného biskupa.

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Alexandrovi Duchnovičovi 
v krypte prešovskej katedrály vykonal biskupský vikár pre Rusínov 
o. Peter Pavol Halko, OSBM.

V slávnostnom vyhlásení 7. SKR sa okrem 
iného konštatuje:...vítame ustanovenie bis
kupského vikára pre Rusínov P. P. Haľka 
a považujeme to za prvý krok, aby Rusíní na 
Slovensku malí svojho biskupa." Zároveň SKR 
odporúča: „... aby sa v rusínskych farnoctíach 
na Slovensku počas svätých liturgií ätaU 
Apoštolý a Evanjeliá v rusínskom jazyku." 
Taktiež SKR podporili Rusínsku obrodu Slo
venska v myšlienke premiestniť pamätník A. 
Duchnoviča z terajšieho priestranstva pri

V mene prešovského eparchu pozdravil o. Halko 
všetkých účastníkov kongresu.

Toryseďo centra Prešova. Kedysi tento pamät
ník stál pred budovou Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulty, na mieste, kde dnes stojí 
hotel Dukla a Divadlo Jonáša Záhorského.

Vyvrcholením 7. svetového kongresu Rusí
nov, bola slávnostná sv. liturgia v Prešovskej 
katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorú v deň 
sviatku Zoslania Svätého Ducha slávil biskup
ský vikár pre Rusínov Prešovského biskupstva 
otec Mgr. Peter Pavol Halko, OSBM. Na sv. 
liturgii sa zúčastnil novozvolený predseda 
Svetového kongresu Rusínov Andrej Kopca 
z Poľska, tajomník Svetovej rady Rusínov
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Alexander Zozuľák, ďalší členovia Svetovej 
rady Rusínov, významní hostia z Európy a se
vernej Ameriky a primátor mesta Prešov Ing. 
Milan Benč Pri sv. liturgií sa prvýkrát v Kated
rálnom chráme v Prešove čítali Evanjeliá 
a Apoštoly v rusínskom jazyku. Celú slávnosť 
doprevádzal svojím spevom starosloviensky 
katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa pod vede-

Záberzo záverečnejliturgie v Nedeľu Zoslania Svätého Ducha v pre 
šovskom katedrálnom chráme.

ním dirigenta pána Františka Šestáka. V sláv
nostnej homílií otec vikár Haľko porovnal 
jednotu apoštolov pri Zoslaní Svätého Ducha 
s jednotou a zápalom prítomných rusínskych 
veriacich, ktorí sa zišli na kongrese a prišli 
do katedrály vyprosiť pre svoj, v histórii ťažko 
skúšaný národ, veľa Božích milostí.

Po slávení Eucharistíe sa prítomní hostia 
a delegáti v sprievode presunuli do krypty 
katedrálneho chrámu, kde pri príležitosti 200. 
výročia od narodenia otca A. Duchnoviča - 
buditeľa Karpatských Rusínov sa uskutočnil 
akt odhalenia náhrobného kameňa tohto výz

namného kňaza a národovca.
Hlboká duchovná atmosféra 
tohto aktu spojená so slúžením 
panychídy a posvätením ná
hrobného kameňa hlboko 
vplývala na všetkých prítom
ných. Pozdravné príhovory, 
kladenie vencov, zaspievanie 

Hymny Podkar
patských Rusí
nov a piesne 
Vičnaja pamjať 
v stiesnených 
podmienkach 
krypty pri vôni 
kadidla a svetle 
horiacich svie
čok, bolí nád
herným vyvr
cholením tohto pietneho aktu. 
Fundátrom náhrobnej tabule 
bolo Karpatsko - Rusínske výs
kumné centrum z USA.

Hlboké duchovné chvíle 
prežité v našom katedrálnom 
chráme vydali svedectvo o živo 
sa rozvíjajúcej gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Všetci 

účastníci svetového kongresu odchádzali 
s vierou, že aj gréckokatolíkom rusínskej ná
rodnosti sa dostalo plného uznania pri splnení 
ich prirodzených požiadaviek, ako tomu bolo 
v Prešove počas života blahoslaveného 
bískupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM, ktorý bol tiež Rusínom.

V radoch účastníkov kongresu bol na sv. 
liturgii okrem iných prítomný aj brat Jeho 
Eminencie Ivana Ljavínca, emerítného praž
ského exarchu, Štefan s rodinou, ktorý tlmočil 
pozdrav vladyku Ljavinca a tiež Janko Gojdič, 
mladý gymnazista z Bratislavy, ktorý je pría-

Za predsedníckym stolom sedeli nyjvýznamnejšie osobnosti Rusín
skej obrody nielen zo Slovenska.

mym potomkom rodiny v bl. pamätí vladyku 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Účastníci kongre
su bolí vo väčšej miere príslušníci gréckokato
líckej cirkvi, čo dokumentovali aj svojou účas
ťou na tejto slávností.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo 
historicky 1. svetové fórum rusínskej mládeže, 
za ktorého prvého predsedu bol zvolený 
Marek Gaj z Medzilaboriec, čerstvý absolvent 
učiteľstva 1. stupňa odboru rusínsky jazyk 
Prešovskej univerzity, ktorý je aktívnym gréc
kokatolíkom, zapájajúci sa do duchovnej prá
ce medzi našou mládežou v medzilaboreckej 
farnosti.

Účastníci slávnostných chvíľ pri odchode 
neskrývali nadšenie a duchovné povzbude
nie, ktoré im priniesol pobyt v meste Prešov 
zavŕšený účasťou na obradoch v sídle Prešov
skej eparchie.

Peter Krajňák, ml.
Fotografie: Dean M. Poloka, viceprezident 

Karpatsko-rusínskej spoločnosti z USA

„Prišli sme pozdraviť
Sobota 24. mája 2003 nebola možno ako 

každá iná sobota - upratovanie, varenie, 
zhon... Teda určite nie preveriacich z farnosti 
Vojčíce a filiálok z Milhostova a Hriadok, 
a taktiež pre veriacich z Breziny. Práve pre 
týchto veriacich zorganizovali duchovní otco
via Ladislav Praščák a Ján Hreško pútnický 
zájazd do Maďarska na známe pútnické 
miesto do Máríapócse. A preto to pre nás bola 
sobota plná duchovných milostí.

Všetko sa to začalo v sobotu ráno, keď sa 3 
plné autobusy vydali na cestu do Madärska, 
aby sme si aj tam, v miestnom chráme uctili 
Matku Božiu. Cesta nám ubiehala veľmi rých
lo. Určite k tomu prispelo aj to, že sme nemalí 
čas sledovať hodinky, pretože sme sa cestou 
modlili sv. ruženec a spievali mariánske pies
ne. Taktiež sme si v krátkosti priblížili históriu 
vzniku chrámu, ako aj to, kedy začal slziť obraz 
Matky Božej, ktorého kópia sa aj dnes nachádza 
v tomto chráme a aké zázraky sa uskutočnili 
na príhovor modlitieb k presvätej Bohorodičke. 
Čas ubehol a už sme stáli pred obrovským 
a nádherným chrámom v Máriapócsi.

Pannu Máriu...“

Najprv sme sa všetci išli pokloniť k Bohoro
dičke a jej Synovi Ježišovi, modliť sa a súčas
ne ďakovať a prosiť ich. Prosiť ich za pokoj, 
lásku, zdravie, za mier a šťastie vo svete, za

blížnych a chorých... každý mal niečo, o čo 
prosil a za čo ďakoval.

Pred sv. liturgiou, ktorú slúžil otec Ladislav 
Praščák spolu s otcom Jánom Hreškom, sme 
sa všetci spoločne pomodlili Moleben k pre
svätej Bohorodičke, ktorý viedol duchovný 
otec Ján Hreško. K slávnostnejšej atmosfére 
prispel aj zbor dospelých z farnosti Vojčice 
pod vedením p. Jarmily Praščákovej, ktorý nás 
svojím krásnym spevom sprevádzal sv. litur
giou.

Čas pokročil a my sme sa museli vrátiť 
domov, hoci sa nám veľmi nechcelo, pretože 
dobre nám bolo tak blízko Boha. Nasledovalo 
už len pár záberov z fotoaparátov ako spo
mienka na tieto chvíle radostí a šťastia a od
chod.

Cestou domov bolo na tvárach všetkých 
vidieť radosť a šťastie z toho, že sme tam mohli 
byť a modliť sa tam. Ďakujeme predovšetkým 
nášmu Nebeskému Otcovi, pretože On nám 
doprial tú milosť, že sme tam mohli byť a tiež 
duchovným otcom Ladislavovi Praščákovi 
a Jánovi Hreškovi, že nám takúto možnosť 
ponúkli a tento pútnický zájazd zorganizovali.

-ao-
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Posviacka ikonostasu v Dúbrave

ších srdciach horela túžba aspoň symbolicky 
kráčať s Ježišom na jeho „ceste utrpenia" na 
Golgotu. Takýmto spôsobom sme si chceli pln
šie uvedomiť jeho bolesť a utrpenie, ktoré zná
šal za každého z nás. Unavení a premrznutí, 
ale s hlbokými dojmami a pokojom v srdci 
sme sa vracali do svojich domovov.

Sväté misie sa uskutočnili v období Veľké
ho pôstu, keď človek má o dôvod viac zastaviť 
sa a zanechať zhon všedných dní a zamyslieť 
sa nad smerovaním svojho života. V období 
pôstu, keď človek akoby vyprázdňoval svoje 
vnútro, aby mohol v plnosti prijať niečo nové, 
lepšie do svojho srdca.

Tento milostivý čas nám priniesol možnosť 
obrátenia, aby sme o týždeň neskôr, v deň 
Vzkriesenia Pána, mohli do nového, čistého 
srdca prijať Ježiša, vzkrieseného a osláve
ného. Ako spomienka na týždeň prežitý 
v Božej blízkostí nám zostane misijný kríž.

Ten je však iba viditeľným znakom toho, 
čo sa udialo v našich srdciach a mysliach. To 
skutočné „obrátenie" nie je viditeľné očami, 
ale nachádza sa v najhlbšom vnútri každého 
z nás. Teraz sa už len musíme snažiť o to, aby 
„slovo živého Boha" zostalo v nás a aby sme 
ho naďalej, spoločne, ale i každý osobne, 
zveľaďovali.

Nech Boh zo Siona žehná otcom Mikulá
šovi a Miroslavovi, nech ich jeho mocná 
pravica vedie na ceste ohlasovania, aby 
prinášali radostnú zvesť všetkým, ktorí ešte 
blúdia v temnote tohto sveta. Vyprosujeme im 
hojnosť Božích milosti a za všetko ich snaženie 
„Pán Boh zaplať!"

Martina Šušková

do používania pravoslávnymi veriacimi 
v dezolátnom stave koncom roku 1995.

Za toto všetko patrí veľká vďaka v prvom 
rade nebeskému Otcovi za jeho milosti, veria
cim Dúbravy a okolia za ich záujem o chrám,

SPRÁVY Z DOMOVA

Bardejov - V dňoch 21. - 23. 5.2003
sa pozornosť biblistov a priateľov Biblie 
sústredila na mesto Bardejov, kde sa ko
nalo v Centre voľného času celoslovenské 
kolo Biblickej olympiády ako vrcholové 
kolo predmetovej olympiády z Biblie 
žiakov základných a študentov stredných 
škôl na Slovensku. Po vyše desiatich 
rokoch, keď tieto súťaže prebiehali na 
školách len pod riadením katolíckej Cirkvi, 
dnes je to oficiálne druhý ročník olympiá
dy, ktorý organizuje Ministerstvo školstva 
SR spolu s Konferenciou biskupov Sloven
ska. V tomto ročníku, ktorého vyvrcho
lením bolo celoslovenské kolo v Bardejo
ve, sa na organizácií podieľalo Arcidie
cézne katechetické stredisko v Košiciach 
a Centrum voľného času v Bardejove. 
Víťazmi kategórie základných škôl sa stalo 
trojčlenné družstvo z 8-ročného gymnázia 
sv. košických mučeníkov v Humennom 
z Košickej arcidiecézy. V kategórii stred
ných škôl si prvenstvo odniesla trojica 
z Gymnázia v Liptovskom Hrádku zo Spiš
skej diecézy. Víťazi aj ostatné družstvá si 
odniesli veľmi hodnotné ceny venované 
MŠ SR a ďalšími sponzormi v hodnote asi 
60 tisíc korún. Hlavnou cenou pre stredné 
školy bol 10-dňový zájazd na Festival 
mládeže do Medžugoría pre trojčlenné 
družstvo + sprievod, ktorý víťazom veno
vala CK Búchala Tour z Bardejova.Srdečné 
Pán Boh zaplať patrí všetkým sponzorom, 
firmám, jednotlivcom aj knižným vydava
teľstvám za poskytnuté dary, bez ktorých 
by nebolo možné pripraviť taký dôstojný 
priebeh celého trojdňového podujatia 
celoslovenského charakteru.

PaedDr. lng. František Gerčak
Košice Vo štvrtok 22.mája 2003 sa

stretli na spoločnom pracovnom zasadaní 
členovia Sekcie pre rodinu a Sekcie pre 
mládež spolu s predsedom Rady pre rodi
nu a mládež Konferencie biskupov Sloven
ska Mons. Milanom Chauturom, CSsR, aby 
hľadali cesty budovania malých spoločen
stiev rodín a mládeže vo farnostiach. Po 
úvodnej modlitbe desiatku ruženca svetla 
Štefan Kopčák z Prešovskej eparchíe 
uviedol účastníkov do zamyslenia o Mod
litbe sv. ruženca v spoločenstve. Po tomto 
modlitbovom úvode nasledovalo niekoľko 
prednášok. Otec biskup Chautur odporučil 
diecéznym koordinátorom pre rodinu, aby 
iniciovali v diecézach stretnutia rodín vo 
farnostiach, ktoré by sa uskutočnili aspoň 
raz v mesiaci. Po prednáškach a diskusií 
nasledoval blok informácií a ponúk podu
jatí pre mládež a rodiny z každej diecézy, 
odzneli tiež ponuky na národnej úrovní, 
napr. Celoslovenské stretnutie rodín s bis
kupmi, ktoré sa uskutoční 28.6.2003 v Nit
re, „Púť zmierenia“ - putovanie kríža sve
tových dní mládeže po Slovensku od 30.6. 
do 12.7.2003. Na záver Mons. Milan Chau
tur, CSsR, predseda rady, zhrnul odporu
čenia pre diecéznych koordinátorov pre 
rodinu a mládež, aby podnietili vo svojich

Misie v Kalinové
V dňoch 5.4-13. 4. 2003 sa v našej obci 

(Kalinov) uskutočnili sväté misie, ktoré viedli 
otcovia Mikuláš Tressa, CSsR, a Miroslav 
Medviď, CSsR.

Čas strávený na spoločných modlitbách bol 
naozaj časom Božích milostí. Stretávali sme 
sa na liturgiách, na ktorých otcovia misionári 
„lámali" Božie slovo a ponúkali nám ho ako 
duchovný pokrm. Počas jednej z liturgií sme 
si spoločne obnovili krstné sľuby a manželia 
si obnovovali aj svoje manželské sľuby. Nád
herný bol í obrad pomazania chorých, ktoré 
prijali takmer všetci prítomní.

Každý deň sa konali aj stavovské stretnu
tia, na ktorých sa hovorilo o poslaní mužov 
a žien, otcovia misionári sa stretávali s mláde
žou. Všetky tieto stretnutia sa niesli v duchu 
aktuálnych problémov daného stavu. Spoloč
ne sme vykonali adorácíu pred najsvätejšou 
Eucharistíou, ktorá bola spojená s odprašo
vaním za hriechy.

Takýmto spôsobom sme mohli na kolenách 
odovzdať Bohu svoje previnenia voči jeho lás
ke a prosiť o odpustenie za svoje slabosti. 
Mariánsky moleben bol zasa naším poďako
vaním presvätej Bohorodičke za jej neúnavný 
príhovor u svojho Syna a nášho Boha Ježiša 
Krista.

No iste najväčším duchovným zážitkom 
bola krížová cesta, ktorú sme absolvovali 
s misijným krížom na pleciach, kráčajúc cez 
celú dedinu. Vonku snežilo a mrzlo, no v na-

Dňa 25. mája 2003 v Nedeľu Slepého sa 
v Dúbrave (farnosť Šmígovec - Sninský proto- 
presbyteríát) uskutočnila milá slávnosť pos
viacky nového ikonostasu v Chráme Zoslania 
Svätého Ducha. Ikonostas posvätil prešovský 
eparcha, vladyka Ján 
Babjak, SJ. Posviacky 
sa zúčastnil aj proto- 
synkel o. Vladimír 
Skyba (bývalý dekan 
Sninského dekanátu), 
všetci kňazi Sninské
ho protopresbyteriátu 
a veriaci z Dúbravy 
a blízkeho okolia.

Vladyka Ján Bab
jak, SJ, vo svojej ho- 
m ílii nám všetkým 
pripomenul, že obno
va chrámu bola pot
rebná, ale nutná je aj 
obnova chrámov na
šich sŕdc a obnova 
nášho vzťahu k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Konštrukciu ikonostasu zhotovil pán Pavol 
Sučko z Okružnej pri Prešove a ikony napísala 
Mgr. Angelika Nedoroščíková z Prešova.

Posviackou ikonostasu sa dovŕšila úplná 
obnova chrámu v Dúbrave, ktorý bol vrátený

finančné dary a obety a tiež biskupskému 
úradu za finančnú podporu najmä v prvých 
rokoch po vrátení chrámu.

o. Mgr. Damián Saraka, 
správca farnosti Šmígovec
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Sväté misie v Orlove
V dňoch 26. apríla - 4. mája 2003 sa v na

šej farností Orlov, v chráme zasvätenom sv. 
Paraskíeve uskutočnili sväté misie. Na pozva
nie nášho správcu o. Petra Komaníckého ich 
viedli otcovia redemptoristi zo Stropkova - 
o. Mikuláš Tressa, CSsR, a o. Miroslav Medviď, 
CSsR.

V sobotu večer naša mládež i deti, oblečení 
v miestnych krojoch, spolu s o. Petrom a ve
riacimi z farnosti pri
vítali oo. misionárov, 
ktorí so sebou priniesli 
aj relikvie blaženého 
mučeníka Metoda Do
minika Trčku, CSsR, 
a obraz Matky Usta
vičnej Pomoci. Podľa 
slov najstarších oby
vateľov obce, práve 
blažený mučeník 
o. Metod Dominik, bol 
v Orlove na misiách, 
ktoré naša farnosť na
posledy prežívala 
pred 65 rokmi.

Začal sa tak milos
tivý čas, na ktorý sme 
sa modlitbami vopred pripravovali a ktorý 
sme po tak dlhom čase potrebovali ako vysch
nutá, pustá zem bez vody. Už v prvých dňoch 
mnohí z nás pocítili dážď Svätého Ducha.
V nedeľu poobede sa konalo stretnutie pre 
detí, ktoré pripravili mladí z Hnutia Svetlo - 
Život. Stretnutie pokračovalo zábavným prog
ramom, v ktorom si každý prišiel na svoje. 
Dojímavým zážitkom bola pondelňajšia krí
žová cesta ulicami obce, spojená so sviečko
vou procesiou a nesením masívneho štvormet- 
rového misijného kríža.

Veľkým povzbudením boli misijné kázne
i prednášky na rôzne témy, tak pre ženy, ako 
aj pre mužov. Mnohých sa Pán dotýkal svojou 
láskou, či už vo sviatosti zmierenia, generál
nymi spoveďami alebo duchovnými rozho
vormi, obnovou krstných a tiež manželských 
sľubov. Radosť prežívali všetci veriaci v chrá
me, keď videli viac ako tridsať manželských 
párov, ktoré si obnovovali svoj sľub voči part

nerovi. Mnohí z nich nezabudli ani na kvet 
a pripomenuli si tak svoj najkrajší deň v ži
vote, ktorý prežili pred 2, čí 54 rokmi.

Hlbokú duchovnú stopu v dušiach zane
chali svedectvá mužov a žien, ktorí boli v za
jatí alkoholu a ktorí vďaka Božiemu uzdravu
júcemu dotyku bolí oslobodení. Dnes patria 
do spoločenstva Krucíáty oslobodenia človeka 
a vydávajú svedectvo o Božom milosrdenstve 
a jeho láske k nám.

Predposledný deň bolo stretnutie, ktoré 
bolo taktiež preniknuté duchom svedectva

a osobnej skúsenosti s Pánom, ktorú prirodze
ným a spontánnym spôsobom vydávali opäť 
mladí z Hnutia Svetlo •- Život. Večer bol 
venovaný našej Mamke Ustavičnej Pomoci, 
ktorej sme predložili naše poďakovania 
a prosby. Zakončili sa krásnym spevom Hanky 
Servíckej, ktorá nás poctila svojou návštevou.

Misie vyvrcholili v nedeľu 4. mája sv. litur
giou, po ktorej bol za hojnej účasti veriacich 
pred chrámom posvätený a nainštalovaný 
misijný kríž ako pamiatka na tieto misie.

Bol to čas milostí, kedy vnútornú radosť 
a naplnenie bolo vidno nielen na tvári, ale aj
v našom správaní a konaní. Každý, kto otvoril 
svoje srdce, k tomu Pán prišiel a urobil si u ne
ho svoj príbytok. Veríme, že Pánovo požeh
nanie, ktorév týchto dňoch prúdilo osobitným 
spôsobom do našich sfdc i rodín, z Božej mi
losti prinesie vo svojom čase úrodu.

M. H.

Historický deň v Mikulášovej
Pred viac než 50 rokmi sa 

uskutočnilo prvé sv. prijí
manie vo vtedajšej Miku
lášovej. Avšak 25. mája 2003 
bol ten deň, keď znova po 50 
rokoch 8 detí prijalo túto 
sviatosť. Deň, ktorý bol nielen 
ideálny na počasie, ale aj na 
to, čo sa deti učili takmer celý 
školský rok v škole. Nech ten
to deň zostane v spomien
kach všetkých tých, ktorí sa 
tam zúčastnili. 
vďační rodičia prvoprijíma- 

júcich detí z far. Mikulášova

SPRÁVY Z DOMOVA

diecézach: modlitbu desiatku ruženca 
v rodinách, stretnutia spoločenstiev rodín 
a mládeže vo farnostiach, účasť na pobož
ností a modlitbách pri kríži svetových dní 
mládeže, podnietenie stretnutí rodičov 
prvoprijímajúcich detí vo farnostiach 
a rozšírenie pastoračnej pomôcky pre 
prípravu týchto stretnutí, exercície detí 
s ich rodičmi, stretnutia synov a dcér, 
účasť rodín a mládeže na stretnutiach so 
Svätým Otcom pri jeho návšteve na Slo
vensku a navrhli ako zvýrazniť ich prítom
nosť pri stretnutiach. Úplný záver zasada
nia patril modlitbe posledného desiatku 
ruženca svetla, do ktorého účastníci zahr
nuli vďaku Pánovi a prosbu o ovocie stret
nutia. Viera Václavová

Prešov - V sobotu 24. 5. 2003 v Ka
tedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove udelil prešovský eparcha Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, kňazské svätenie diakono
vi Jánovi čverčkovi, SDB. jjpg

Svidník - Približne tisíc ľudí sa v nede
ľu 25. 5. 2003 o 17. hod. stretlo na pešej 
zóne vo Svidníku na Ekumenickom 
stretnutí, ktoré spolu pripravili Gréckoka
tolícka, Pravoslávna a Rímskokatolícka 
cirkev vo Svidníku, čím vyjadrili veľkú 
túžbu po jednote. V tomto meste to bola 
prvá takáto spoločná modlitba za pokoj, 
lásku a jednotu v zmysle 133 žalmu: „Aké 
je  dobré a milé, keď bratia žijú pospolu."
S modlitbami a príhovormi vystúpili 
správcovia všetkých troch farností, ktoré 
majú vo Svidníku svoje ťarské úrady 
a spevom svoje modlitby predniesli ich 
spevácke zbory. Toto stretnutie sa uskutoč
nilo v tomto období preto, lebo aj katolíci 
oboch obradov, aj pravoslávni teraz pre
žívajú najkrajšie liturgické obdobie - ob
dobie veľkonočné. A základnou keryg- 
mou, ktorú Cirkev ohlasuje už tretie tisíc
ročie, je radostná zvesť, že Ježíš Kristus 
zomrel a vstal zmŕtvych. Táto skutočnosť 
spája všetkých kresťanov. Svätý apoštol 
Pavol píše, že „ak nebol Kristus vzkriese
ný, potom je  márne naše hlásanie a márna 
je  aj vaša viera" (1 Kor 15,14). V tomto 
duchu sa niesli texty evanjelií, modlitby 
a príhovory, v ktorých zaznelo, že jednou 
z ciest k jednote je žiť naplno svoju vieru 
vo svojej cirkvi a napodobňovať Ježiša 
Krista - stávať sa jeho žiariacou ikonou. 
Ako zjednocujúci prvok bola vyzdvihnutá 
Eucharistía. Bolo zdôraznené, že už teraz 
možno žiť jednotu v láske, ktorej sa treba 
učiť už v rodine. Stretnutie, ktoré začalo 
spoločným spevom veľkonočného tropára 
Christos voskrese, bolo zakončené spoloč
nou modlitbou Otče náš. ISPB

Košice-27. mája 2003 pri príležitostí 
šiesteho výročia existencie Gréckokatolíc
keho apoštolského exarchátu v Košiciach 
(GKE) a 37. svetového dňa spoločenských 
komunikačných prostriedkov sa vladyka 
Milan Chautur, CSsR, v priestoroch Košic-

o o o
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kého exarchátu stretol s novinármi na tla
čovej besede. Mons. Milan Chautur, CSsR, 
povzbudil novinárov k statočnej novinár
skej práci v zmysle posolstva Svätého Otca 
vydaného pri príležitosti blížiaceho sa dňa 
masovokomunikačných prostriedkov. 
Mons. Chautur zároveň priblížil základné 
údaje týkajúce sa apoštolského exarchátu. 
GKE v Košiciach má v súčasnosti rozlohu
6 753 km, 766 tisíc obyvateľov, z toho je 
84 tisíc gréckokatolíckeho vierovyznania. 
Apoštolský exarchát tvorí šesť protopres- 
byterátov - dekanátov, 90 farností (od 
zriadenia exarchátu vzniklo osem nových) 
a 377 filiálnych obcí. Na území exarchátu 
pôsobí 146 kňazov (z toho 36 dôchodcov), 
dvaja diakoni a existuje tu 168 chrámov 
a kaplniek. Apoštolský exarcha informoval 
aj o plánovanej výstavbe novej budovy pre 
účely exarchátu a v tejto súvislosti aj 
o spolupráci s mestom Košice. Začiatok 
stavebných prác sa predpokladá už v lete 
tohto roku. Prenesenie pozostatkov blaže
ného biskupa Theodora Romžu z Buda
pešti do Užhorodu v dňoch 26.-29. júna 
2003 bolo ďalším zaujímavým bodom,
o ktorom sa zmienil vladyka Milan. Pri 
tomto premiestňovaní' sa sprievod zastaví 
aj v gréckokatolíckom chráme v Sobran
ciach, kde bude archíjerejská sv. liturgia 
a celonočné bdenie pri pozostatkoch 
biskupa - mučeníka Theodora Romžu. 
Apoštolským delegátom pri prenášaní 
pozostatkov bude kardinál Mons. Jozef 
Tomko. Gréckokatolícky apoštolský exar
chát v Košiciach bol zriadený 21. februára 
1997. Celú tlačovú konferenciu moderoval 
o. ThLíc. Michal Hospodár, správca farnosti 
Košice - Terasa. _zo_

Orlov - V utorok 27. 5. 2003 sa v Or
love, okres Stará Ľubovňa, uskutočnila 
protopresbyterská porada Starolubovnían- 
skeho protopresbyterátu s archijerejskou 
sv. liturgiou v Chráme sv. Paraskevy. Hlav
ným celebrantom bol J. E. Mons. ThDr. Ján 
Babjak, SJ, prešovský eparcha. i$pg

Trnava - V sobotu 31. 5. 2003 sa
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konalo 
slávnostne otvorenie Stredoeurópskych 
katolíckych dní. Z podnetu arcibiskupa 
Jána Sokola sa na slávnostnom otvorení 
zúčastnil pomocný viedenský biskup Dr. 
Ludwíg Schwarz. Pred slávením svätej 
bohoslužby vystúpilo vo viac ako hodino
vom programe viacero cirkevných zborov
- Chrámový zbor Jána Cikkera z Bresto
vian, zbory zo Suchej nad Parnou, Lukačo- 
víec, spievajúca rodina Ballovcov a rodin
ný súbor J. Košíka z Brna, ktorý sa nazýva 
Lučec-vnučec. Pri bohoslužbe arcibiskup 
Ján Sokol prečítal pastiersky list biskupov 
Strednej Európy pod názvom Kristus - 
nádej Európy. Biskup L. Schwarz odovzdal 
pozdravy viedenského kardinála Ch. 
Schónborna a vyjadril radosť zo srdečného 
prijatia a príjemnej atmosféry, ktorá sa 
v Trnave vytvorila. -mc-

„Spievajme Márii” -  okresná prehliadka 
cirkevných speváckych zborov

Básňou Nové modlitbičky od Milana Rúfu- 
sa sa začala v nedeľu 18. mája 2003 v Kultúr
nom dome v Slivníku okresná prehliadka cir
kevných speváckych zborov „Spievajme Má

rií". Podujatie slávnostne otvorila starostka ob
ce pani Helena Havrilčáková. Prehliadka mala 
nesúťažný charakter a zúčastnili sa na nej 
zbory v zastúpení detských, mládežníckych 
skupín a zborov dospelých z okresu. Študentka 
Cirk. gymnázia v Trebíšove Veronika Volocho- 
vá z Michalian vedie detský gréckokat. zbor 
s priliehavým názvom Ratolíesky, ktorý vzni
kol tohto roku. Mládežnícke zbory zastupoval 
domáci rímskokatolícky zbor Prameň lásky zo 
Slivníka - Kuzmíc. Pôsobí od roku 1995.

Do Slivníka prišiel peknými dvojhlasnými 
pesničkami osláviť Pannu Máriu aj druhý mlá

dežnícky gréckokatolícky Zbor Sínay z Mi- 
chalían, ktorý vedie Monika Lukáčková.
V Nižnom Žipove pôsobí pri Rímskokat. 
chráme Povýšenia sv. kríža zbor dospelých.

Zúčastnili sa aj pre
hliadok duchovných 
piesni vo Vyšnom Ži
pove okresu Vranov 
nad Topľou. V súčas
ností v ňom diriguje 
Mgr. Tatiana Majche- 
rová a doprevádza ho 
Júlia Haľková. V re
pertoári zboru sú 
chrámové duchovné 
piesne podľa liturgie- » 
kých období roka.

Počtom členov bol 
najväčší Rímskokat. 
zbor dospelých pri 
chráme Nanebovza- J  

tia Panny Márie v Sečovciach. Má 11 račrn 
tradíciu, vystupuje v domácom chráme
i mimo mesta. Vedúcou zboru je Mgr. Henrieta 
Gabríková.

V závere sa k prítomným prihovoril du
chovný otec zo Slivníka a vyjadril potešenie, 
že v dnešnom svete sa nájdu mladí aj starší, 
ktorí ocenia aj duchovné hodnoty v podobe 
duchovnej piesne. Organizátori venovali ve
dúcim zborov diplomy a kvety ako spomienku 
na účinkovanie na okresnej prehliadke 
cirkevných zborov.

K. Porhinčáková

Deti pomáhajú deťom
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Dňa 29. 5. 2003 sa v priestoroch CZŠ sv. 
Juraja vo Svidníku pri príležitosti osláv Dňa 
katolíckych škôl a MDD uskutočnil Detský 
misijný trh. Kedže na 
tento deň pripadol 
sviatok Nanebovstú
penia Pána, oslavy sa 
začali sv. liturgiou. Po 
nej v dopoludňajších 
hodinách žiaci všet
kých tried predávali 
na školských chod
bách vo svojich stán
koch výrobky, ktoré 
vlastnoručne zhotovili 
a vecí, ktoré už doma 
nepotrebovali. Tie po
núkali za symbolické 
ceny V škole panova
la výborná nálada.
Deti i učitelia chodili 
od stánku ku stánku, nakupovali, predavači 
vykrikovali ako na skutočnom trhu, dohado
vali sa a znižovali svoje ceny. Na trhu sa 
vyzbieralo vyše 2.000 Sk. Peniaze poputovali 
šekom na Pápežské misijné diela do Bratisla
vy. Učitelia i žiaci bolí veľmi spokojní a svorne

sa zhodli v tom, že takéto akcie by sa malí 
konať častejšie. Veď chudobných je na svete 
vždy dosť. Popoludní sa trhová atmosféra

zmenila na športovo - tanečnú. Na svoje si 
prišli všetci tí, ktorí sa radi hýbu. A tak sa 
v škole počas týchto osláv podarilo spojiť 
príjemné s užitočným.

Zuzka Greškovičová a Rasťa Kondželová



Škola ikonopiscov sv. Lukáša
Na začiatku tretieho tisícročia takmer 

s prekvapením konštatujeme, že súčasný 
človek, nech už patrí do ktorejkoľvek kultúry, 
náboženstva či zemepisnej oblastí, prejavuje 
veľký záujem o všetko, čo je duchovno, du
chovnosť a duchovný život.

Zvlášť v kresťanskom prostredí vidno vše
obecnú potrebu návratu k prameňu. Živý 
podnet tomuto návratu dal 11. vatikánsky 
konci 1. Azda najviditeľnejším prameňom sú 
pre nás, veriacich východného obradu, ikony.

IKONA (z gréckeho 
eikon-obraz) je pod
ľa Pseudodínysía Are- 
opagita zviditeľne
ním, lebo ňou sa zob
razuje neviditeľný 

y  duch, prebývajúci vo 
viditeľnom tele. Ikona 
nie je len jednoduchý 
obraz alebo dekorá
cia, ba ani ilustrácia 

J »  Svätého písma, aleje 
to „teológia v obraze", 
naviazaná na písom
nú a ústnu cirkevnú 
tradíciu. Je to umenie, 
ktoré učí o viere.

Pri vstupe do východného chrámu sa nám 
naskytne úchvatný pohľad. Veriaci sa vďaka 
ikonám, ktoré zdobia naše cerkvi, nachádza 
vo vyššom, vznešenejšom a šťastnom svete, 
kde ho obklopujú nebeské bytosti.

Najlepšou zárukou uchovávania tradícií sú 
mladí ľudia. Rozhodli sme sa v našej farností 
podchytiť a rozvíjať záujem detí už od mlad
šieho školského veku. Pritom nejde len o roz
víjanie výtvarného cítenia, ale hlavne o du
chovnú spojitosť, lebo Pán Ježiš povedal: „Kde 
sú dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som 
aj ja medzi nimi.”

Založili sme v našej farnosti vo Vranove 
nad Topľou detskú školu ikonopisectva a zve
rili sme sa pod ochranu evanjelistu sv. Lukáša, 
ktorý ako prvý napísal ikonu presvätej Boho
rodičky s Pánom Ježišom - Hodigitriu.

Na prvých stretnutiach nás bolo zopár 
nadšencov a dnes má naša škola viac ako 30

Dňa 16. 5. 2003 prijal otec biskup ThDr. 
Ján Babjak, SJ, zástupcov Rusínskej obrody 
Slovenska a Spolku mladých Rusínov Sloven
ska, ktorí mu tlmočili pozvanie na 7. svetový 
kongres Rusínov v Prešove v dňoch 4.-8. júna 
t. r. a zároveň poukázali na aktuálne prob
lémy týkajúce sa zabezpečovania národnost
ných práv rusínskej národnostnej menšiny 
v ich náboženskom živote. Podľa slov otca 
biskupa starostlivostí o duchovné potreby 
a rozvíjanie národnostného života rusínskych 
veriacich bude venovať zvýšenú pozornosť 
a podporu. Ako sa vyjadril hovorca Rusínskej

členov. Ikony sme písali najprv na hodinách 
náboženstva a teraz sa pravidelne stretávame 
každú sobotu. Každé písanie ikony začíname 
modlitbou v kresťanskom spoločenstve na česť 
a slávu Božiu. Skúšame písať najprv na pa
pier, aby detí získali zručnosť. No aj pri písaní 
na zvláštny papier temperovými farbami sa 
snažíme zachovávať postup písania. Postupne 
prejdeme aj k písaniu na drevo. Ako prvú sme 
písali ikonu Mandilion - Nerukotvornú ikonu 
Ježiša Krista a Hodigitriu - Umileníe.

11. 5. 2003 sme zahájili výstavu ikon 
v našej cerkvi z príležitosti duchovnej obnovy 
našej farností v tomto mariánskom meste.

Ikona nám ukazuje, kde sídli Svätý Duch 
v človeku a ako možno vidieť jeho prebývanie 
v nás. Len vtedy, keď Svätý Duch preniká ro
zumový a psychický svet, hýbe gestá a čin
nosť tela, čiže ak preniká celého človeka, len 
vtedy sa stáva viditeľným a môže ho vnímať 
ktokoľvek okolo nás.

Ak to človek chce, Svätý Duch prináša ovo
cie Božieho života v novej ľudskosti. Sv. Pavol 
tieto prejavy vypočítava v liste Galaťanom, 
prináša hymnus na lásku a robí človeka so 
všetkým, čo prežíva, podobným Bohu.

Ikony nám ukazujú pravý význam duchov
na v kresťanskej tradícii a tomuto pôsobeniu 
Svätého Ducha sa oddávame i my.

sr. Naukracia Zavacká, OSBM

obrody Slovenska JUDr. Peter Krajňák, rusín
ski veriaci Prešovského biskupstva vkladajú 
svoju nádej do osoby nového biskupa otca 
Babjaka v tom, že budú riešené ich dlhoročné 
požiadavky, najmä tie, ktoré sa týkajú obsa
dzovania rusínskych farností kňazmi rusínskej 
národností a čítania Evanjelií a Apoštolov 
v rusínskom jazyku. Zo stretnutia s otcom 
biskupom sme odchádzali presvedčení, že má 
úprimný záujem riešiť nastolené otázky 
a prispieť takto k spokojností veriacich tejto 
národnostnej menšiny-zdôraznil R Krajňák.

-Ro-
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Košice - 5. 6. 2003 - košický apoštol
ský exarcha Milan Chautur, CSsR, otvoril 
dvojdňové prednáškové stretnutie kňazov 
a katechétov našej miestnej cirkvi s Dr. 
Maxom Kašparu spoločnou modlitbou 
v Katedrále Narodenia presvätej Bohoro
dičky v Košiciach. g i^

Bratislava - 6. 6. 2003 na tlačovej 
besede informovali predstaviteľky Občian
skej iniciatívy žien o závažnosti proble
matiky interrupcií. Novovzníknutá inicia
tíva sa zameriava na ochranu práv, zdra
via a plnej autonómie žien, zvlášť možnos
ti slobodného rozhodnutia v prípade 
tehotenstva, ako i na ochranu práv dieťaťa 
pred narodením. Iniciatíva svojím aktuál
nym vyhlásením, ku ktorému sa už v krát
kom čase pridalo viac než 7000 žien po 
celom Slovensku, vyzýva na prerušenie 
súčasného rokovania NR SR o predloženej 
novele zákona až do vyjadrenia Ústavné
ho súdu a začatie seriózneho celospolo
čenského dialógu o týchto závažných 
otázkach. Ako uviedla hovorkyňa inicia
tívy RNDr. Marcela Dobešová, v súčasnosti 
sa v problematike interrupcií prezentuje 
jednostranná mienka, chýba tu napríklad 
vyjadrenie rodičov postihnutých detí, či 
samotných žien. Hlavným cieľom inicia
tívy je preto výzva na otvorený a kultivo
vaný celospoločenský dialóg, potrebný na 
vytvorenie vhodných podmienok pre 
ďalšie legislatívne rozhodnutia. Marcela 
Dobešová zdôraznila, že súčasná právna 
úprava interrupcií, ale aj jej navrhovaná 
novela zbavuje zodpovedností štát, ale aj 
ženu a muža, ktorého sa to tiež týka. 
Pomoc a odborné poradenstvo tehotným, 
alebo týraným ženám, poskytuje už od 
roku 1998 združenie Áno pre život 
v Rajeckých Tepliciach. Ako informovala 
Anna Verešová, vedúca združenia, zasa
dzujú sa za ochranu nenarodeného dieťa
ťa a pomoc budúcej matke a poskytujú 
týmto ženám odborné poradenstvo. V sú
časnosti združenie prevádzkuje aj bez
platnú telefonickú linku pomoci, ktorá fun
guje 24 hodín denne - telefónne číslo je 
0800 12 00 24. _zo_

Trebíšov - 6.6.2003 - košický vladyka 
Milan Chautur, CSsR, slávil prvopíatkovú 
sv. liturgiu v trebišovskom chráme Nane
bovzatia presvätej Bohorodičky. g^ae

Klokočov - 7.6.2003 - tak ako každý 
mesiac pri príležitosti Fatímskej soboty, 
vladyka Milan slávil archijerejskú sv. 
liturgiu v Klokočové.

Michalovce - 7.- 8. 6. 2003 - V pred
večer sviatku Zostúpenia Svätého Ducha 
a pri príležitosti celoexarchátnej odpusto
vej slávnosti Zostúpenia Svätého Ducha 
v Michalovciach v chráme otcov redemp- 
toristov slúžil košický apoštolský exarcha 
Milan Chautur, CSsR, slávnostnú archije-

Zástupcovia Rusínskej obrody u biskupa
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rejskú sv. liturgiu, po ktorej nasledoval 
Moleben k bl. Metodovi Dominikovi Trčko- 
vi, CSsR. Nasledujúci deň slávil slávnostnú 
archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti 
celoexarchátnej odpustovej slávnosti Zos
túpenia Svätého Ducha. g^ae

Rafajovce - V dňoch 7. a 8. júna 
2003 sa uskutočnila eparchíálna odpus
tová slávnosť Zostúpenia Svätého Ducha 
v Rafajovcíach. Slávnosť začala v sobotu 
o 11. hod. stretnutím mládeže. Evanjeli
začná skupina z Prešova pripravila bohatý 
duchovný program pozostávajúci z hier, 
scénok, svedectiev a Božieho slova, kto
rým nám všetkým chcela pomôcť vytvoriť 
s Bohom priateľský vzťah. Naučili sme sa 
tiež, že aj naše vzťahy, či už priateľské, 
alebo manželské môžu obstáť iba vtedy, 
ak budú postavené na pevnom základe, 
ktorým je priateľstvo s Bohom. Do nesko
rého večera zneli od chrámu piesne 
a modlitby chvály, ktorými sme odpove
dali na Božiu lásku a prosili o dar Svätého 
Ducha. V nedeľu slávnosť vyvrcholila o 11. 
hod. slávnostnou svätou liturgiou, ktorú 
celebroval generálny vikár Vladímír 
Skyba. Vo svojej homílíí asi 2 000 prítom
ným veriacim poukázal na to, že Svätý 
Duch nás chce naučiť chápať znamenia 
čias a učí nás byť milosrdnými. Bohosluž
bu sprevádzal chrámový zbor Chryzosto- 
mos z Vranova nad Topľou. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa pričinili o túto krásnu 
slávnosť. 0 xhLic. Jozef Zorvan

Telgárt - V Nedeľu Svätej Päťdesíat- 
níce - Zoslania Svätého Ducha 8. 6. 
2003 sa vTelgárte uskutočnila slávnosť 
posviacky novej farskej budovy. Hlavným 
svätiteľom a celebrantom bol J. E. Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha. 
Slávnosť sa začala slávnostnou archijerej- 
skou sv liturgiou sv. Jána Zlatoústeho 
v chráme Najsvätejšej Trojice a pokračo
vala myrovaním, sprievodom k farskej 
budove a jej posviackou. Farnosť Telgárt 
patrí do novozriadeného Banskobystric
kého protopresbyterátu. 15PB

Prešov - V pondelok 9. 6. 2003 sa
uskutočnila odpustová slávnosť Najsvä
tejšej Trojice v Kňazskom seminári blaže
ného bískupa-mučeníka Pavla Petra Goj- 
diča, OSBM, v Prešove. Slávnosť začala 
archijerejskou sv. liturgiou sv. Jána Zlato
ústeho a pokračovala obchodom okolo 
chrámu a myrovaním. Hlavným celebran
tom bol J. E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, 
prešovský eparcha. Celú slávnosť svojím 
spevom doprevádzal bohoslovecký zbor 
sv. Romana Sladkopevca. 15PB

Stropkov - V stredu 11. 6. 2003 sa
v Stropkove uskutočnila protopresbyter- 
ská porada Stropkovského protopresby
terátu, ktorá bola spojená s archijerejskou 
sv liturgiou v Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Stropkove. Hlavným celebrantom bol

Obnovený chrám v Šumiaci

Ekumenická slávnosť v Nižnej Rybnici

O O O
12 • júl/2003 - slovo

V dňoch 29. mája - 1. júna 2003 sa vo 
farností Šumiac, ktorá patrí do novovytvo
reného banskobystrického protopresbyterátu, 
konala duchovná obnova pri príležitosti po
sviacky obnoveného farského chrámu Nane
bovstúpenia Pána.
Chrám bol postavený 
v r. 1777. „Ak Pán 
nestavia dom, márne 
sa namáhajú tí, čo ho 
stavajú" (Ž 127, 1), 
znelo v našich du
šiach, keď sme pra
covali na obnove ex
teriéru našej cerkví.
Interiér sme už opra
vili pred 4 rokmi, a tak 
sme dnes zavŕšili toto 
naše dielo obnovy, 
aby aj náš vnútorný 
chrám sa skvel krá
sou, ako tento v obci.

Duchovná obnova začala sv. liturgiou 
v deň nášho chrámového sviatku, pri ktorej 
sme privítali v našej obciotcov jezuitov - p. 
Andreja Osvalda, SJ, a p. Milana Lacha, SJ, 
aby počas týchto dní nám ohlasovali slová 
večného života.

Každý deň bol vyplnený bohatým duchov
ným programom - prednáškami pre deti 
a mládež, dospelých, starých a chorých, po 
ktorých nasledovala sviatosť zmierenia. 
Konali sa rôzne pobožnosti - moleben, sv. 
ruženec, akatíst, ale aj krížová cesta.

Duchovná obnova sa zavŕšila archíjerej- 
skou sv. liturgiou, ktorú slávil prešovský vlady- 
ka Ján Babjak, SJ, pri ktorej posvätil náš ob
novený chrám a povzbudil nás k hľadaniu 
opravdivej živej viery, aby sme takto pookriatí

na duchu mohli ďakovať Bohu za to, že nám 
svojou milosťou dopomohol obnovU me\en 
náš chrám, ale aj naše srdcia.

Úprimné poďakovanie patrí otcom jezui
tom za ich obetavé úsilie o pozdvihnutie našej 
viery, gréckokatolíckemu chrámovému zboru 
z Ľubice a folklórnemu súboru zo Šumiaca, 
ktorí doprevádzali našu odpustovú slávnosť, 
všetkým dobrodincom a veriacim našej far
nosti za ich obety a úsilie o zveľadenie nášho 
chrámu.

o. Mgr. Jozef Hromják

V sobotu 24. mája 2003 sa vo farnosti 
Nižná Rybnica slávila ekumenická slávnosť. 
Obec Nižná Rybnica si pripomenula 760. 
výročie o písomnej zmienke založenia obce 
pri riečke Okna. Pri tejto príležitosti bol posvä
tený erb obce, základný kameň na dom smút
ku, pečate obce a obecná zástava.

Na začiatku slávnosti pri vystúpení na 
tribúnu predniesla Vierka Fričová báseň: 
„Pozdrav pre Rybnícu". Potom starosta obce 
Andrej Holovčák v mene obce privítal o. pro-

tosynkela a duchov
ných z blízkeho oko
lia, cirkevný zbor 
z Koromle a ostatných 
pozvaných hostí.

Posviacku vykonal 
z poverenia vladyku 
Milana Chautura, 
CSsR, o. protosynkel 
Vladímír Tomto, pro
topresbyter o. Jozef 
Kello zo Sobraniec, 
miestny pravoslávny 
duchovný o. Senič, 
rímskokatolícky du
chovný zo Sobraniec, 
domáci správca far
ností o. Juraj Guľa 

a kňazi z blízkeho okolia.
Celú slávnosť sprevádzal cirkevný zbor 

z Koromle a to veľkonočnými spevmi. Du
chovné slovo predniesol o. protosynkel 
Vladímír Tomko, ktorý poukázal na zvláštnosť 
posvätenia symbolov, ale najmä na základný 
kameň pre dom nádeje. Vystúpením mažo- 
retiek zo Sobraniec sa slávnosť posviacky 
ukončila.

veriaci z Nižnej Rybnice



Odpustová slávnosť vo Vojčiciach
„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú spo

lu...!" Takéto slová náboženskej piesne zazneli 
v sobotu 31. mája 2003, v predvečer odpus
tovej slávnosti, v gréckokatolíckom Chráme 
Nanebovstúpenia Pána vo Vojčiciach.

Tu sa stretli gréckokatolícki veriaci spolu 
s rímskokatolíckymi veriacimi a speváckymi 
zbormi. Po sv. liturgií sa spievali spoločné 
piesne a po nich vonku pri chráme nasledo
valo Agapé - malé pohostenie tak, ako ho 
slávili aj prví kresťania.

Gréckokatolícky spevácky zbor pod vede
ním p. katechétky Jarmily Praščákovej a rím
skokatolícky zbor, ktorý vedie MUDr. Mária 
Gofusová, ešte viac prispeli k slávnostnej 
atmosfére a príprave na nedelňajšiu odpus
tovú slávnosť.

V nedetu 1. júna 2003 slávnosť začala 
príchodom procesií z blízkych filiálnych obcí 
Milhostova i Hriadok. Sv. božskú liturgiu spolu 
s naším duchovným otcom Mgr. Ladislavom 
Praščákom spoluslúžíli aj otec Mgr. Peter 
Oreníčzo Stanče a otec Mgr. Miroslav Pohár 
z Kuzmíc. Slávnosť sa niesla v duchu pokoja 
a radosti z Nanebovstúpenia Pána. Pričinil sa 
o to hlavne náš duchovný otec Ladislav Praš- 
čák s manželkou, ktorej patrí aj touto cestou 
vďaka a chvála, že sa venuje dvom zborom, 
mládežníckemu a zboru dospelých, aj na úkor 
svojho voľného času a rodiny.

Do ďalšieho života im prajeme veľa pevné
ho zdravia, hojne Božích milostí, bratskej 
lásky, trpezlivosti a pokoja im u milostivého 
Pána Boha a ochrankyne Matky Božej vypro

sujú veriaci z Vojčíc, Milhostova a Hriadok. 
Ďakujeme Pánu Bohu za tento veľký dar, že 
nám poslal dobrého a obetavého kňaza, ktorý 
nás vedie po ceste spásy.

veriaci z Vojčíc, Milhostova a Hriadok

Európa v škole

SPRÁVY Z DOMOVA

J. E. Mons.ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský 
eparcha. Pred sv. liturgiou udelil vladyka 
Ján subdiakonské svätenia 11 kandidá
tom vyšších svätení, ktorí sa v tom čase 
zúčastňovali duchovných cvičení v kláš
tore otcov Redemptorístov v Stropkove.

ISPB
Prešov - V stredu 11. 6. 2003 v Ka

tedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove slávil prešovský eparcha Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, slávnostnú archijerejskú 
sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho pri príle
žitosti 25. výročia svojej ordinácie. Na tejto 
slávnosti bolí prítomní aj ďalší jubilanti: 
protosynkel košického apoštolského 
exarchátu Vladimír Tomko, protopresbyter 
a správca farnosti Šambron Vasíľ Fackanič 
a títulárny kanonik Ján Dunda, ktorí tiež 
oslávili 25. rokov kňazstva a takmer 
dvadsať kňazov. V príhovore sí vladyka 
Ján zaspomínal na deň svojej kňazskej 
vysviacky pred 25. rokmi, keď im 5 boho
slovcom kríževacký biskup Mons. Joachím 
Segedy udelil sviatosť rukopoloženija. 
Taktiež poprosil veriacich, aby sa modlili 
za svojich kňazov a takto im pomáhali byť 
vernými Kristovými kňazmi. Na záver sv. 
liturgie protosynkel o. Vladimír Skyba 
zablahoželal vladykovi Jánovi k tomuto 
jubileu v mene celého Biskupského úradu. 
Ku gratulácií sa pripojil aj rektor Kňaz
ského seminára o. Vojtech Boháč a dekan 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
o. František Janhuba. Celú slávnosť svojím 
spevom doprevádzal bohoslovecký zbor 
sv. Romana Sladkopevca. jjpg / ao

Dlhé KIčovo - Vo štvrtok 12.6.2003
posvätil Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, 
prešovský eparcha základný kameň novej 
farskej budovy. Táto slávnosť bola spojená 
s archíjerejskou sv. liturgiou sv. Jána Zlato
ústeho, ktorú v Chráme Zosnutía Presvätej 
Bohorodičky slávil vladyka Ján. i$pg

Prešov - V sobotu 14. 6. 2003 v Ka
tedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove udelil prešovský eparcha Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, diakonské svätenia jede
nástim subdĺakonom: Richardovi Harvíl- 
kovi, Rastislavovi Líšívkovi, Miroslavovi 
Mrugovi, Igorovi Pančákovi, Martinovi 
Tkačínovi, Danielovi Dzurovčinovi, Marti
novi Gergelčíkoví, Ľubomírovi Karaffoví, 
Slavomírovi Palfimu, Mikulášovi Tatárovi 
a Marcelovi Písioví. jSpB

V nedeľu Všetkých svätých 15. 6. 
2003 v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove počas Archijerejskej sv. 
liturgie udelil prešovský eparcha Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, kňazské svätenie 
šiestim diakonom: Matúšovi Čekanovi, 
Richardovi Harvilkoví, Rastislavovi Líšív- 
koví, Miroslavovi Mrugovi, Igorovi Pančá
kovi, Martinovi Tkačinovi. Celú túto sláv
nosťobohatil svojím spevom bohoslovecký 
zbor sv. Romana Sladkopevca. i$pg

V čase významnej etapy Európskej integ
rácie, keď by malo dôjsť vedome í spontánne 
k zblíženiu národov žijúcich v Európe, sa deň 
13. máj 2003 stal významným aj pre 11. 
ročník medzinárodného projektu „Európa

v škole" s ústredným mottom: „Nezávislosť, 
solidarita, porozumenie a tolerancia."
V Zrkadlovej siení Primaciálneho paláca sa 
zišlo 60 mladých ľudí z rozličných školských 
zariadení' a škôl z celého Slovenska, ktorí sa

možno stali akýmsi predvojom slovenského 
umenia.

Jedno z najvyšších ocenení v literárnej 
tvorbe získala študentka 3. A Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom Júlia Pace- 

ková. Čaká ju zaují
mavý pobyt v Európ
skom letnom medziná
rodnom tábore v Ho
landsku, kde spome
dzi ôsmych ocene
ných poletí so žiakom 
ZŠ v Trnave. Ďalšie 
dvojice budú repre
zentovať Slovensko 
v Poľsku, Rakúsku 
a Slovinsku.

Julke k víťazstvu 
srdečne blahoželáme, 
prajeme nádherné zá
žitky. Veríme, že sa 
počas pobytu pre
svedčí, že Európa nie 

je miesto, kde sa máme pobiť, ale lepšie poz
nať, vymeniť si skúseností, tradície a byť úžas
ne dobrými priateľmi, ktorí si zakaždým vedia 
pomôcť.

Mgr. Dana Weísová
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Láska všetko znesie, všetko pretrpí
Jednou zo šokujúcich formulácii, ktorými 

je príznačná originalita Ježišovho evan
jelia a kresťanstva, je nasledujúci citát z Rečí 
na vrchu: „Počuli ste, že bolo povedané: »Oko 
za oko a zub za zub!« No ja  vám hovorím: 
Neodporujte zlému" (Mt 5, 38-39).

Ježiš vedel, že toto jeho vyhlásenie za
pôsobí, ako keď pichneš palicou do mravenis
ka. Odpoveďou naň bude nedorozumenie 
a odmietnutie. Jedni ho vo svojej hlúpostí 
prekrútia tak, že to sa vlastne nemá vzdorovať 
pokušeniu (veď to je zlo), a preto ho nadšene 
prijmú. Druhí urobia všetko preto, aby otupili 
jeho ostrie. A ešte iní, a tých je väčšina, nad 
ním rezignovane mávnu rukou, ignorujú ho 
a budú si dálej spokojne žiť kresťanstvo, nie 
to Ježišove, ale akési iné, svoje, ktoré si pris
pôsobili na mieru svojej priemernosti a svojho 
tzv. zdravého úsudku. Ježíš vedel, že sa tak 
stane a preto pridal na vysvetlenie štyri 
príklady:

1. „A k  ťa niekto udrie po pravom líci, 
nadstav mu a j druhé" (Mt 5,39).

To znamená, ak niekto šliape tvoje 
posvätné a najbytostnejšie práva, tvoju úctu, 
nereaguj tak, ako všetci: preliatím krvi, 
nadávkami, súdnym procesom ... Odpovedz 
láskou, v ktorej dotyčný útočník uvidí, že ty 
chceš iba jeho dobro, že si pripravený 
ponúknuť aj druhé líce a kvôli nemu riskovať 
aj svoju povesť. Počas procesu u Annáša aj 
Ježíš dostal po tvárí, a ako reagoval? „Aksom 
zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, 
prečo ma biješ?!" (Jn 18,23). Z tejto odpovede 
žiari Ježišova láska k sluhovi, ktorý ho potupil 
a mal sa dozvedieť, že robí zle. Ale ako ľahko 
mohol, po takej poznámke, dostať aj druhú 
facku!

2. „Tomu, kto sa chce s tebou súd iť 
a vz iať t í  šaty, nechaj a j p lášť“  (m  5,40).

Toto zasa znamená: Ak niekto zneužíva 
súdy a procesy na to, aby ťa pripravil o to, čo

je tvoje, nesúď sa, neroztáčaj proces, nebráň 
svoje. Daj protivníkovi, čo žiada a ešte niečo 
navyše.

3. „Keď  ťa bude niekto nútiť, aby si 
s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve“  
(Mt 5,42).

Židovský zákon zakazoval, aby niekto nútil 
robotníka niesť ťažké bremeno viac, ako tisíc , 
krokov. Na tom možno vysvetliť J ežíšove slová i 
takto: Ak ťa niekto núti na vec, na ktorú nemá 
žiadne právo, ustúp. Urob to a ešte niečo viac, j 
ako to, čo od teba žiada.

4. „Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvra- 
caj sa od toho, kto s i chce od teba niečo 
požičať“  (Mt 5,41). Lukášovo evanjelium  
sa vyjadruje ešte jasnejšie: „Každému, 
kto ťa prosí, daj a ak t i niekto niečo vez
me, nežiadaj to naspäť... A ak požičiavate 
tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, 
akúže máte zásluhu1“  (Lk 6,30.34). Iný
mi slovami, ak ti niekto berie tvoje mate
riálne dobrá, nebráň sa, dovoľ, aby ti ich 
vzal.

Všetky štyri príklady majú spoločného me
novateľa: rezignovať na oprávnené nároky! 
Alebo ako sa hovorí, nenárokovať sí svoje.
A ešte ináč: Ježíš svojím vyznávačom odporú
ča lásku k nepriateľovi.

Možno sme znepokojení, že musí ísť o ne
jaké nedorozumenie, alebo sme dokonca 
pohoršení, čí pobúrení. Veď to je absurdné a 
navyše ešte podporovanie zla a neprávosti! 
Navyše vo svete, ba ani v Cirkvi toto nikto 
nerobí! Všetci praktizujú niečo úplne iné: 
obranu svojej pravdy, svojej cti, svojho majet
ku, svojich práv, a to aj za cenu násilia.

To je pravda. Ale najprv si uvedomme, že 
spravodlivosť Ježišova a spravodlivosť tohto 
sveta sú dve absolútne odlišné skutočností.
A potom: čo spôsobí spravodlivosť tohto sve
ta? Keby sme robili prieskum, zistili by sme, 
že ľudí so zlou vôľou je vlastne veľmi málo. 
Všetci majú dobrú vôľu. Všetci sú presvedčení, 
že majú pravdu a chcú iba, aby to ich okolie 
uznalo. A výsledok? Ľudstvo stále stojí na pra
hu atómovej vojny, ktorá by bola našou spo
ločnou samovraždou.

Záchranou pred touto perspektívou je kríž 
Ježiša Krista, ktorý nás tak miloval, že neod
poroval zlu, že nebránil svoje právo na život!
Z tejto lásky žijeme. Ona je pre všetkých nás 
prameňom nového života a novej nádeje. 
Taká láska neničí. Iba ona je schopná vytvoriť 
novú civilizáciu, civilizáciu lásky. Ale na to 
musí byť taká láska najprv v nás!

p. Alfréd Cholewinskí, SJ 
o. Mgr. Peter Rusnák
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Prepusť nám Barabáša!
Svojím prikázaním lásky k nepriateľovi 

a neodporovaním zlému sa Ježíš Kristus 
postavil na opačný pól tej spravodlivosti, 
ktorú praktizuje svet. Spravodlivosť sveta 
hovorí, že na násilie treba odpovedať násilím, 
na krivdu odplatou. Spravodlivosť sveta hovo
rí, že nepriateľa slobodno nenávidieť, že ho 
treba izolovať, dať mu príučku, treba sa pred 
ním brániť. Duch Ježiša Krista je úplným 
opakom toho všetkého.

Stret týchto dvoch názorov na spravodli
vosť sa uskutočnil v jednej epizóde drámy 
Ježišovho procesu. Pilát bol presvedčený
o Ježišovej nevine, ale nevedel ako vybŕdnuť 
z tejto nepríjemnej situácie. Myslel si, že ho 
z nej dostane amnestia, ktorú zvykol udeľovať 
pri príležitosti Paschy. O tom, ktorý väzeň mal 
byť prepustený na slobodu, rozhodoval ľud. 
Pilát davu predstavil dvoch: Ježiša a Barabá
ša. Ten druhý nebol vo väzení žiadnym nová
čikom. Matúš ho opísal ako povestného väz
ňa. Mnoho biblistov sa domnieva, že patril 
k najradikálnejšej skupine zelotov a možno, 
že bol jej vodcom.

Zeloti boli fanatickí židovskí vlastenci a na
cionalisti tej doby, ktorí sa vyznačovali 
radikálnym postojom voči okupantom. Podľa 
ich názoru sa s rímskou vládou malo skonco
vať násilím, podvratnou činnosťou, vyvolá
vaním pouličných šarvátok a napokon ozbro
jeným povstaním. Vzorová spravodlivosť sveta 
stelesnená v Barabášovi. Evanjeliá hovoria, 
že sa pri vzbure dopustil vraždy. Teda zabil 
nejakého Rimana alebo človeka kolaboranta. 
Toto ho však v očiach verejnosti nielenže 
nediskreditovalo, ale skôr pasovalo na hrdinu.

Naopak, v Ježišovi bol stelesnený úplne 
opačný postoj. On nielenže učil, že nepriateľa 
treba milovať, ako svojho brata a neprotiviť 
sa násiliu, ktoré mi spôsobuje, ale všetko toto 
demonštroval na svojom tele. Keď ho Židia 
prišli zatknúť a Peter ho chcel brániť mečom, 
on povie: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo 
všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú“ 
(Mt 26,52). Celé jeho správanie počas umuče
nia zas najlepšie vyjadril Izaiáš: „Obetoval sa,

pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako ba
ránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo one
mie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa)" 
(lz 53,7). Na kríži, obklopený svojimi vrahmi, 
ktorí sa z neho posmievajú a rúhajú sa mu, 
nepreklína a nezvoláva na nich blesky odpla
ty, ale modlí sa: „Otče, odpusť im, lebo neve
dia, čo robia" (Lk 23,34).

Barabáš a Ježiš: dva protichodné postoje, 
ako chápať spravodlivosť! Koho si vyberiete? 
Dav volá: „Prepusť nám Barabáša!" (Lk
23.18). Čudné? Vôbec nie! S Barabášom sa 
svet identifikoval. Spoznal v ňom svoje mysle
nie, svoju logiku, svojho ducha. Podľa Ježišo
vých slov: „Svet miluje, čo je  jeho" (porov. Jn
15.19).

A teraz si predstavme, že stojíme pred 
Pilátovým súdom a my máme rozhodnúť
o Ježišovom živote alebo smrtí. Koho by sme 
si vybrali? Barabáša alebo Ježiša Krista? Azda 
mnohí si myslia: Ja by som bez váhania zvolil 
Ježiša Krista.

Pozor! Toto nebola iba rečnícka otázka.
V každodenných postojoch sme postavení 
pred rovnakú voľbu. A nepochybne volíme 
Barabáša! Robí to manžel alebo manželka, 
keď vo vzťahu k svojmu partnerovi používa 
psychický nátlak a nerozpráva sa s ním aj 
niekoľko dní. Robia to rodičia, keď si svojimi 
slzami a hystériou vynucujú, aby si deti zvolili 
práve ten študijný odbor, aký si želajú oni. 
(Hoci oni by si ho nikdy nezvolili.) Odmiet
nutie Ježiša sa deje zakaždým, keď sme tvrdí, 
neústupní, ale aj vtedy, keď hoci aj jemným 
a rafinovaným spôsobom blížneho vydiera
me, aby sa podrobil našej vôli. A toto odmiet
nutie Ježiša sa potom vo veľkom dokoná tam, 
kde sa v rámci politiky a spoločenských 
vzťahov rozhoduje o triednom bojí, o použití 
moci, o násilnej obrane svojich práv. Každý- 
raz, keď rozmýšľame týmto spôsobom alebo 
si volíme takúto cestu, pokloní sa nám Bara
báš a poďakuje za svoje oslobodenie.

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

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

PODMIENKY MODLITBY

Bdelosť

Bdelosť je pre Otcov v základe postojom 
nedôvery voči sebe samému a postojom 
očakávania, že je to Pán, kto má vo mne 
rozhodovať: Ak sa zaoberáš vo svojej kélii 
manuálnou prácou a príde čas na modlitbu, 
nehovor: „Dokončím svoje vetvičky, alebo 
košíka potom vstanem,“ ale pri každej hodine 
modlitby vstaň a vykonaj svoju povinnosť voči 
Bohu a tvoja duša nech opustí akékoľvek dielo, 
telesné či duchovné. Ak tak nespravíš, 
postupne si zvykneš zanedbávať svoju 
modlitbu i liturgiu.
Akú funkciu v duchovnom živote má bdelosť,
0 tom rozpráva nasledujúci výrok: Otec 
Orsisius povedal: „Verím, že človek, ktorý 
nebdie dobre nad svojím srdcom, zabúda 
a prehliada všetko, čo počul. A tak nepriateľ, 
ktorý v ňom našiel svoje miesto, ho premôže. 
Je  to ako s lampou, ktorá svieti, ak je naplnená 
olejom, ale keď zabudneme doplňovať olej, 
postupne uhasína a zmocňuje sa jej temnota. 
A nielen to, ak sa k nej dostane nejaká myš 
a snaží sa zožrať knôt, nemôže, pokiaľ olej nie 
je spotrebovaný. Ak však vidí, že nielenže 
nesvieti, ale nie je už ani cítiť teplo ohňa, vtedy 
sa snaží vytiahnuť knôt a pritom prevráti
1 lampu. Ak je lampa bronzová, pán domu ju 
znovu naplní olejom.“
Bdelosť v tomto zmysle znamená určitú 
námahu; psychickú námahu stáť tvárou v tvár 
sám sebe a nevyhovárať sa a neutekať, ale
i námahu ovládať sám seba. Že to nebolo 
jednoduché ani pre pustovníkov, o tom svedčí 
výrok Otca Sisoa, ktorý jedného dňa s veľkou 
úprimnosťou povedal: „Ver mi, už tridsať rokov 
sa modlím k Bohu kvôli hriechom, ale modlím 
sa takto: »Pane Ježišu chráň ma pred mojím 
jazykom. A ešte i teraz každý deň upadnem 
a zhreším svojím jazykom.«“
Bdelosť tiež znamená asketickú námahu: 
Matka Theodora povedala: „Snažte sa vojsť 
tesnou bránou“ (porov. Mt 7,13). Je  to ako 
so stromami, ak neprečkajú zimu a dažde, 
nemôžu priniesť ovocie. Tak i pre nás je tento 
svet zimou. Len ak prejdeme mnohými 
utrpeniami a pokušeniami, môžeme sa stať 
dedičmi nebeského kráľovstva.“
Bdelosť je tiež akousi strážkyňou pri vchode 
do ľudského srdca. Strážkyňa, ktorá má 
sledovať, čo do srdca vchádza, a možno ešte 
viac, čo z neho vychádza. Zlyhanie nemá viesť 
kresťana k tomu, aby nad svojou chybou 
lamentoval, lebo on je tou bronzovou lampou, 
ktorú Pán svojou milosťou vždy znovu naplní.

Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš 
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar, OFM 
Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice cyrilome- 
todéjská, s. r. o., Olomouc, 1998, s. 7-8.
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99K to  nie n erob í 
nie n ep o h a zí.“
Rozhovor s rezbárom Martinom Barnášom

Umelecké spracovanie drevosakrálnych predmetov, plastík, 
interiérov chrámov dáva záruku kvalitného prevedenia, ak jeho 
realizácia vyšla z rezbárskej spoločností Martina Barnáša 
z Kežmarku. Zastihli sme ho uprostred virvaru jeho dielne, aby nám 
priblížil špecifiká tohto remesla, rôzne úskalia, ale aj jeho prínos.

js š  Tradícia rezbárstva je na Spiši veľ
mi silná, v určitých historických etapách 
sa k nám chodili učíťz rôznych častí Euró
py. Vaše remeslo je výsledkom rodových 
daností, zdedené z otca na syna, alebo 
ste sa k nemu dopracovali sami?

Remeslo nie je zdedené. Teraz to však už 
naberá ten správny smer, lebo syn si vybral 
typ školy, ktorý toto pokračovanie zaručí. 
Práca s drevom ma odjakživa zaujímala, mal 
som k nej intenzívny vzťah. V určitom období 
sa vo mne prebudila túžba realizovať sa 
v rezbárstve, i keď v mojich študentských 
rokoch rezbárstvo nebolo známym pojmom. 
Po štúdiu som pracoval v Spišskej Belej 
v Družstve umeleckej výroby, bolo jedným 
z mála s podobným zameraním na Slovensku 
v tej dobe. Neskôr som začal podnikať. Je to 
veľmi ťažká práca, ktorá sa nedá spraviť za 
osem hodín, kedže ma však baví, je to pre 
mňa podnetná sebarealizácia.

eš Vaše diela vypovedajú o tom, že 
duchovné hodnoty sú Vám blízke. Prečo 
ste v rezbárstve zvolili práve smer k sak
rálnej tvorbe?

Sakrálna tvorba tvorí väčšinu mojej práce. 
Od detstva som v chrámoch intenzívne vnímal 
plastiky, sochy atď. Ostalo to vo mne, ako taký 
červík pochybností, či dokážem niečo podob
né zhotoviť tiež. Dnes je situácia taká, že o túto 
prácu je väčší záujem, než vládzem vyhotoviť. 
Človeku to niečo musí dávať, a človek musí 
tomu tiež niečo dať. Sakrálna tematika je 
výbornou pôdou na sebavyjadrovanie vlast
nej osobností, myšlienok...

js S Čo sa týka techniky, vychádzate pri 
práci z tradičného chápania, alebo po
užívate modernejšie výrazové prostried
ky? Keďže ide najmä o sakrálnu oblasť, 
predsa len prijímanie Vašej tvorby je 
konzervatívnejšie. Snažíte sa byť í v tom
to smere objavný?

Stále tvrdím, že umenie, í to v chrámoch, 
sa bude hodnotiť až spätne. To, aké bolo, čí 
prinieslo niečo kladné, prípadne opačne. Čo 
sa mňa týka, nemyslím si, že je to nejaké 
nóvum, čo robím, skôr ide o tú „klasiku", 
prenesenú do tejto doby Takto to cítim. 
Nemám rád extrémnosti moderného umenia,

ktorým ľudia aj tak nerozumejú a okolo 
ktorých treba veľa rozprávať, aby ich niekto 
pochopil. Uprednostňujem diela, ktoré 
vypovedajú samy.

jsS Stáva sa, že sa dostanete so zákaz
níkmi do konfrontácie, že Vám niekto 
podá svoj nie príliš lichotivý názor na 
Vašu prácu?

Pravdaže. Fakt je, že na moje práce býva 
dlhá čakacia doba. Nestíham robiť tak, aby 
som hneď expedoval. Na tento rok už mám 
sľúbené termíny, kalendár je plný. A to svedčí
o tom, že asi je predsa len viac tých, ktorí 
túto tvorbu prijímajú, než odmietajú. Merít- 
kom je, či je tých kladov viac ako záporov. 
Klady prevažujú, í keď vždy sa niečo nájde. 
Problémom v našej profesii sú i tí, ktorí sa 
nám v konkurenčnom bojí snažia zničiť dobré

meno klebetami. Našťastie, tvorba je rukolap
ná, nič sa tu nedá vymyslieť. Ďalšou smero
dajnou skupinou sú kňazi, keďže pracujem 
najmä s nimi. Ich postoje sú často na väčšiu 
diskusiu. Na kňazovi veľmi záleží, ako budem 
tvoriť. On mí do veľkej miery určuje, čo si 
môžem dovoliť. Čí môžem ponímať rezbu 
extravagantnejšíe, alebo tradične. Vždy tam 
u toho kňaza tá škála pohybu je. Kňazi 
v mnohom udávajú trend a vyberajú si z tých 
umelcov a remeselníkov, ktorí im vkusovo 
„sedia". Obracajú sa na tých, ktorých výtvar
né cíteníe sa stotožňuje s ich. Niektorí duchov
ní nás veľmi usmerňujú, je to však zákonité, 
pretože robíme na zákazku, musíme sa pri
spôsobiť tak, aby oni í ich farníci boli spokojní. 
Pokiaľ sa rozhodnem pre vlastnú výstavu, až 
vtedy by som mohol slobodne a voľne tvoriť
i tie avantgardnejšíe prvky. Kto nič nerobí, nič 
nepokazí. Každý chce dať do toho, čo robí, to 
najlepšie zo seba. Rovnako i kňaz, ak odíde 
z farnosti, aby sa mohlo povedať, že práve za 
jeho pôsobenia sa vytvorilo niečo hodnotné. 
Umelec tiež dáva maximum a čí sa to všetko 
skĺbi, to sa dá hodnotiť až spätne. Často sa 
stáva, že sú vysoké nároky, ktoré však neooli 
podložené finančne. Všetko rozkreslím, 
navrhnem, dlho sa s tým trápim a potom mi 
zadavatel objednávky oznámi, že to mám 
robiť odznovu, lebo je to pridrahé.

jsS Vlastníte rezbársku spoločnosť, 
podľa čoho si vyberáte spolupracovníkov? 
Uprednostňujete starších, skúsenejších, 
alebo mladších často ínvenčnejších?

Mám rezbárov a umeleckých stolárov. 
Mladí sa musia formovať. Ak chce byť v tomto
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remesle človek dobrý, potrebuje minimálne 
5 rokov, keď sa tým chce živiť sám, potrebuje 
10 rokov, U mňa to bolo rovnaké. Vydržal som 
najmä vďaka rodičom, čo je vynikajúce. 
Ktovie čo by inak dnes zo mňa bolo. Je to 
pekná práca, ale veľmi odretá. Máte pravdu, 
že mladí sú často invenčnejší, starší zase zruč
nejší. Vyberám si z obidvoch skupín. Musím 
dozerať na to, aby všetko, čo vyjde z mojej 
dielne, malo ten istý štýl, rovnaký rukopis,
i keď na tom pracuje viac ľudí, aby to neob
sahovalo mnoho rušivých prvkov, ale tvorilo 
symbiózu.

jsS Vaša práca tu zostane pre niekoľko 
generácii. Aký je to pocit?

Neraz sa mi potili ruky. Tieto veci pretrvá
vajú a prísť na nejaké miesto znovu, kde býva 
umiestnené niečo z mojej dielne, je ťažké. 
Cítim pred tým rešpekt. Raz som sa zastavil 
v Banskej Bystrici, stál som pred chrámom 
a premýšľal, či mám vojsť dnu. Hod to mám 
nafotograťované, nasnímané videokamerou, 
vždy s takou malou dušičkou idem dovnútra, 
či je to také, aké by malo byť podľa mojich 
predstáv. Ak je to tak, poteší ma to. I keď vždy 
sa dá nájsť niečo, čo nebolo urobené ideálne. 
Ten pocit je taký zvláštny, vojdem, nevojdem, 
čo to bude? Som na seba prísny. Fakt je, že 
nie som z tých rezbárov, ktorí svoje práce ne
môžu ani vidieť a najradšej by ich zničili. Mys
lím si, že človek by si mal za tým stáť. Ak to 
vytvorí, malo by to mať zmysel a aj ten prístup 
k tomu by mal byť taký, aby sa po rokoch na 
to nepozeral ako na premrhaný čas a prácu.

Čo je pre Vás podnetnou prácou? 
Ako by mala vyzerať zákazka, ktorá by 
napĺňala Vaše tvorivé predstavy?

Podnetná je tá, o ktorú sa musím pobiť. 
Keď som nútený zúčastniť sa konkurzu, to ma 
provokuje. Tak to bolo aj v Poprade, kde som 
navrhol sv. Cyrila a Metoda ako starších mu
žov, ktorí tu boli. Pri zadávaní úlohy sme sa 
však dobre nepochopili, mal som správne 
znázorniť ich príchod, čas, keď ešte len prišli. 
Bolí vtedy omnoho mladší. Preto som spravil 
až tri skice. Chcel som a preto som sa snažil. 
Nakoniec som konkurz vyhral. To sú také 
zaujímavé skutočnosti, ktoré ma ako rezbára 
formujú.

eš Vyskytla sa vo Vašej dielni práca, 
s ktorou ste sa len ťažko lúčili?

Je ich viac. Väčšinou sú to tie, na ktoré 
mám viac času a môžem sa na ne viac sústre
diť. Tvorím sí ich sám pre seba. Ale vždy to 
skončí tak, že príde nejaký pán farár a ja sa 
s nimi lúčim. Nemusia ísť preč, ale som rád, 
ak sa niekomu páčia a má o nich záujem, 
a najmä ak mi prezradí zámer, aký s nimi má, 
napr. niekomu nimi urobiť radosť a pod.

jsS  Vaše p lastiky sú um iestnené 
v chrámoch, ľudia sa pred nimi modlia. 
Drevo sa stáva sprostredkovateľom čohosi 
vyššieho, duchovnejšieho. Máte to na 
zreteli pri tvorbe?

Spočiatku som mal z toho až strach. Aby 
mi to nezväzovalo ruky a mohol som praco
vať, myslím na to, že daný predmet ešte nie

je posvätený. Inak je to hrejivý pocit, keď 
prídem do chrámu a vidím, že Bohu slúži 
moje dielo. Keď som bol malý, veľmi som 
v chrámoch obdivoval tých, ktorí dokázali 
niečo také nádherné vytvoriť. Rozmýšľal som, 
či sa to vôbec dá ľudskými silami dokázať, 
napr. oltár, betlehem, krížová cesta... Veľa 
z toho už mám dnes za sebou. Napĺňam svoje 
detské sny, í keď často to zistím až pri spätnom 
pohľade.

jsS Ak Vám zadajú objednávku dokom- 
ponovať nejaký prvok napr. do gotického 
chrámu, nemáte problém umiestniť svoje 
dielo vedľa velikánov rezbárskeho ume
nia poznačených storočiami?

Mám. Snažím sa preto, aby moja práca 
nebola vyzývavá a kontrastujúca s ostatným 
zariadením. Robil som krížovú cestu do baro
kového chrámu, snažil som sa, aby kompakt
ne splývala s interiérom. Nerobí sa mi to však 
dobre. Nemám názor, že prítomnosť s minu
losťou možno všelijako kombinovať. Potom je 
to ako päsť na oko. Vyvoláva to chaos.

jsS Kde všade možno Vaše diela vidieť?
Najďalej asi v Argentíne a v Rusku (Síbír). 

Na Slovensku išlo o prácu, ktorá bola pre mňa 
vnútorne veľmi dôležitá a to sarkofág blaže
ného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča 
v prešovskej katedrále, ďalej v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Humennom.Trebíšove, Pop
rade, Sečovskej Polianke...

Za rozhovor ďakuje Mgr. Adriana Dolinská.

ČO JE LEPŠIE: DÁVAŤ ČI DOSTÁVAŤ?

Náš sused má krásne nové auto. V znač 
kách sa veľmi nevyznám, viem len, že 

je to športové auto, má krásne tvary, svietívú 
červenú farbu. Keď parkuje medzi ostatnými 
„obyčajnými" autami, vyníma sa ako kráľ. Iste 
bolo veľmi drahé. A sused je naň poriadne 
hrdý. Nemá rád, keď sa obdivovatelia, ktorých 
je vždy dosť, motajú príliš blízko a už vôbec 
nemá rád, keď sa detské ruky dotýkajú kapoty 
jeho auta.

Raz, keď som sedel pred domom na lavič
ke, všimol som si asi desaťročného chlapca, 
ako s obdivom zastal a priblížil sa k autu. 
Prezeral si ho zo všetkých strán, nakúkal do
vnútra. Odrazu sa mu za chrbtom ozvalo: „Čo 
tu robíš, kamarát?" Bol to majiteľ. Chytil 
chlapca za plecia, otočil ho a pozrel sa mu 
priamo do očí. „Ja, ja...ja sa zaujímam o autá. 
Naozaj. Veľa čítam o nových modeloch, ale 
takéto auto som v skutočnosti ešte nevidel.

Je nádherné..." Suseda taký záujem potešil, 
zmäkol a začal sa s chlapcom rozprávať 
o technických, motoristických a ostatných 
detailoch svojho auta. Bolo vidno, že chlapec 
má prehľad. Nakoniec sa spýtal: „Ujo a koľko 
ste zaplatili za toto auto?" „Nič", odpovedal 
sused. Chlapec zostal prekvapený, no sused 
hneď pokračoval: „Daroval mi ho môj brat." 
Chlapec rozmýšľal a po chvíli povedal: „Želal 
by som si..." SUsed ho nenechal dohovoriť 
a dokončil vetu za neho: „Želal by si si mať 
takého brata, však? „Nie", odpovedal. „Chcel 
som povedať, že by som chcel byť ako váš 
brat, aby som aj ja mohol darovať auto! Viete, 
mám tiež brata, je však mrzák a ja by som 
chcel pre neho veľa urobiť."

Aký zvláštny chlapec - pomyslel som si, 
keď som si vypočul tento rozhovor,- vôbec 
nemyslí na seba. Chcel by byť bohatý, aby 
mohol rozdávať. Chcel by pomáhať svojmu 
chorému bratovi a urobiť mu radosť.

Čo by ste si vyvolili vy? Chceli by ste byť 
radšej obdarovanými, alebo by ste radšej 
sami rozdávali? Verím, že by ste sa určíte roz
hodli správne, že by ste radšej chceli pomá
hať, dávať a šíriť tak radosť.

Naučme sa dávať. Naučme sa ako dávať, 
čo dávať, komu dávať. Naučme sa myslieť na 
druhých. Je to však veľmi ťažké. Ale čím viac 
budete dávať, tým budete bohatší.

J. Kováč
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Každodenná antifóna (Ž 92)
Hebrejská tradícia venuje osobitné miesto Žalmu 92 ako spevu 
spravodlivého človeka na oslavu Boha, Stvoriteľa. Už jeho názov 
hovorí, že je určený na sobotu (porov. verš 1). Je to teda hymnus 
dvíhajúci modliaceho sa k večnému Pánovi, keď sa v piatok po zá
pade slnka začína posvätný sobotný deň modlitby, rozjímania 
a pokoja duše i tela.

U prostred tohoto žalmu sa slávnostne 
a veľkolepo vyníma postava najvyššie

ho Pána (porov verš 9), okolo ktorej sa roz
prestiera harmonický a pokojný svet. Pred 
Bohom stojí aj postava spravodlivého, ktorý 
je podľa chápania v Starom zákone obdaro
vaný blahobytom, radosťou a dlhým životom 
ako prirodzenou odmenou za svoj spravodlivý 
a verný život. Ide tu o tzv. teóriu spravodlivej 
odmeny, podľa ktorej každý zločin na zemi 
vyžaduje trest a každý dobrý skutok odmenu. 
Aj keď v tomto presvedčení je niečo pravdy, 
skutočnosť ľudskej bolesti je oveľa kompliko
vanejšia, ako to vidíme na príklade Jóba a ako 
to zdôraznil aj sám Pán Ježiš. Na utrpenie 
človeka treba pozerať z hľadiska večnosti.

Bezbožník a spravodlivý___________
Po upozornení, že niť medzi vnútorným a von
kajším prejavom modlitby nikdy nesmie byť 
prerušená, lebo je to trvalý dych veriaceho 
ľudu, nám 92. žalm pripomína akoby dva 
portréty: bezbožného a spravodlivého (porov. 
verše 7-10, 13-16). Bezbožník stojí pred 
Pánom, ktorý je naveky najvyšší (porov. verš 
9) a ktorý zníčí svojich nepriateľov a rozpráši 
všetkých zločincov (porov. verš 10). Je zrejmé, 
že iba v Božom svetle je možné do hĺbky po
chopiť dobro a zlo, spravodlivosť a zvrátenosť.

Postava hriešnika je naznačená obrazom 
rastliny: Hoci hriešnici rastú ako tráva a kade
jakí zločinci prekvitajú (verš 8). No vyschnú 
a tento ich rozkvet zanikne. Vídíme, ako žal
mista násobí slová znamenajúce zničenie: 
... „večná záhuba ich predsa neminie... veď 
to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú 
všetci zločinci" (verše 8 a 10).

Príčinou tejto katastrofy je hlboké zlo, ktoré 
zachvátilo myseľ i srdce zvráteného človeka: 
„Nerozumný človek to nevie a blázon to ne
chápe" (verš 7). Použité prídavné mená patria 
k jazyku poučných kníh a zdôrazňujú brutál- 
nosť, slepotu a obmedzenosť toho, kto si myslí, 
že môže na zemi žiť zvráteným životom bez 
morálnych zábran, naivne si mysliac, že Boh 
to nevidí a je mu to ľahostajné. Na druhej 
strane, modliaci sa človek si je istý, že Pán 
skôr alebo neskôr príde, nastolí spravodlivosť 
a poníži pýchu nerozumného (porov. Ž 14).

Portrét spravodlivého_______________
Hľaďme teraz na postavu spravodlivého, ktorá 
je opísaná veľmi farbísto. Aj v tomto prípade 
ide o obraz rastliny, no čerstvej a zelenej (po
rov. Ž 92, 13-16). Na rozdiel od hriešnika 
podobajúceho sa poľnej tráve, ktorá vyschne, 
spravodlivý sa týči smerom do neba, je zakvit
nutý ako palma a pevný ako libanonský cé
der. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na ná
dvoriach nášho Boha budú prekvitať (porov. 
verš 14). Spravodlivý má teda pevné zásady, 
stabilný vzťah k chrámu i k Pánovi, ktorý 
v ňom prebýva.

Požehnaná staroba ako odmena 
za dobrý život______________________
Zakončíme slovami Origena v preklade sv. 
Hieronyma, inšpirovaného slovami, ktoré 
žalmista hovoril Bohu:«... mažeš ma žírnym 
olejom» (verš 11). Orígenes tvrdí: «Naša 
staroba potrebuje Boží olej. Tak ako sa naše 
unavené telá neosvíežía ináč, iba pomazaním 
olejom, tak ako oheň lampy vyhasne, ak sa 
olej nedoleje, tak isto aj ohník mojej staroby

potrebuje pre svoj rast olej Božieho milosr
denstva. Napokon aj apoštoli vystupujú na 
Olivovú horu (porov. Sk 1, 12), aby dostali 
svetlo Pánovho oleja, lebo boli unavení a ich 
lampy potrebovali jeho olej. Modlime sa teda 
k nemu, aby naša staroba, každá naša ná
maha í všetky naše temnoty bolí osvietené 
Pánovým olejom» (74 Omelie sul libro dei 
Salmi, Miláno 1993, s. 280-282).

Boh obnovuje stvorenie_____________
V druhej časti žalmu (porov. Ž 147,15-18) sa 
Boh predstavuje predovšetkým ako Stvoriteľ. 
Ako vidíme, dvakrát sa spája stvoriteľské dielo 
so slovom, ktoré vyvolalo k životu bytie. «Tu 
povedal Boh: 'Buďsvetlo!' a bolo svetlo» (Gn
1, 3)... Svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa 
šíri jeho slovo (porov. Ž 147,15 a 18).

Vídíme, ako na pokyn Božieho slova vznikli 
dve základné obdobia. Na jednej strane je 
ž Pánovho príkazu zima, ktorú znázorňuje 
sneh biely ako vlna, srieň podobný prachu 
a ľadovec, porovnávaný s omrvinkami chleba 
čí s mrazom, ktorý všetko zastavuje (porov. 
verše 16-17). Na druhej sírane je tu Boží 
príkaz teplému vetru, aby priniesol leto a roz
topil ľady: voda dažďov a potokov môže takto 
voľne tiecť a zavlažovať zem, aby bola úrod
nou. Božie slovo teda stojí na začiatku zimy, 
tepla i striedania sa ročných období a dáva 
život prírode. Ľudstvo je pozvané uznať a ďa
kovať Stvoriteľovi za základný dar sveta, ktorý 
ho obklopuje, chráni, umožňuje mu dýchať 
a žiť.

Privilegovaný Boží ľud______________
Prichádzame napokon k tretiemu a posled
nému bodu nášho hymnu chvály (porov. verše 
19-20). Je to návrat k Pánovi dejín, od ktorého 
sme vyšli. Božie slovo prináša Izraelu ešte 
vzácnejší dar, dar Zákona a Zjavenia. Je to 
osobitný dar: Neurobil tak iným národom, 
nezjavil im svoje zámery (porov. verš 20).

Biblia je pokladom vyvoleného ľudu, z kto
rého treba čerpať s láskou i vernosťou. Mojžiš 
o tom hovorí Židom v Knihe Deuteronómium: 
«A kde je národ taký slávny, ktorý by mal 
(také)'spravodlivé prikázania a ustanovenia, 
ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes 
predkladám?» (Dt 4, 8).

Tak ako vidíme dva slávne vstupy Boha 
v stvorenstve a v dejinách Izraela, tak sú aj 
dve zjavenia: jedno je vpísané do samotnej 
prirodzeností a je otvorené pre všetkých, 
druhé, prítomné vo Svätom písme, je určené 
vyvolenému ľudu, ktorý musí svedčiť a všetko 
oznámiť celému ľudstvu. Ide síce o dve rozlič
né zjavenia, ale Boh je jediný a jediné je jeho 
Slovo. Všetko povstalo skrze neho a bez neho 
nepovstalo nič z toho, čo povstalo - napíše 
neskôr sv. Ján v Prológu svojho evanjelia 
(porov. Jn 1, 3). Slovo sa však stalo telom - 
vstúpilo teda do dejín a postavilo si medzi 
nami svoj stánok.

Ján Pavol 11 
audiencia 12.6.2002 

upravila redakcia
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Svätý velkomučeník 
a uzdravovateľ Panteleimon (27. júl)

kleciánom v rokoch 293 - 305, ako cisár Vý
chodu v rokoch 305 - 311) a udali svojho ko
legu, že vyznáva Krista, Cisár tomu nechcel 
uveriť a dal si svojho budúceho osobného le
kára predvolať. Napriek tomu, že Pantaleón 
urobil pred cisárovými očami zázrak, keď vzý
vaním Kristovho mena uzdravil ťažko ochrnu
tého človeka, predsa neušiel krutému muče
niu, pretože všetky jeho divy bolí označené 
za čarodejníctvo. Najprv sa pokúšali páliť mu 
telo, avšak oheň sa ho nechcel dotknúť. Potom 
ho hodili do kotla s vriacim olovom, ale teku
tina zrazu ochladla. Nato ho vrhli do mora 
s ťažkým kameňom na krku, no neponoril sa. 
Následne Pantaleóna odvliekli do cirkusu, 
avšak divé zvieratá skrotli ako ovce a lízali 
mu nohy. Ľudia začali kričať: „Veľký je Boh 
kresťanov! Nech je nevinný a spravodlivý 
mladík prepustený!" Cisár poslal na nich 
vojakov, ktorí mnohých zavraždili a vydal 
rozkaz vyviesť Pantaleóna za mesto, sťať 
a spáliť. Pantaleón bol popravený 27. júla 
305, ale oheň sa jeho tela nedotkol, preto bolo 
s úctou pochované.

Svätý Pantaleón - Panteleimon sa spomína 
vo viacerých modlitbách, ktoré súvisia so 
zdravím človeka a tiež v proskomídii (obrade 
prípravy chleba a vína) svätej liturgie.

o. Mgr. Marcel Gajdoš
predsa len, ak chceš, aby som sa stal tvojím 
služobníkom, ukáž svoju silu a urob, aby 
v tvojom mene toto dieťa ožilo a zmija zdoch
la." V tej chvíli mŕtvy chlapec vstal a zmija, 
ktorá ho predtým uštipla, nečakane zdochla.
Ohromený Pantaleón sa rozbehol za Hermola- 
om a prijal svätý krst.

V nasledujúcom období veľa diskutoval 
s otcom o náboženských otázkach a značne 
oslabil jeho pohanskú vieru, no nedokázal ho 
priviesť ku kresťanstvu. Raz však prišiel za 
Pantaleónom človek, ktorý napriek úsiliu via
cerých slávnych lekárov postupne celkom 
stratil zrak. Pantaleón mu sľúbil, že mu zabez
pečí uzdravenie, ak sa zaviaže rozdať všetok 
svoj majetok chudobným. Otec odrádzal svoj
ho syna od dávania tohto sľubu, ktorý podľa 
neho nijako nemôže splniť; varoval ho, že si 
urobí doživotnú hanbu. On sa však pomodlil 
ku  Kristovi a spomínaný človek začal vidieť.
Vtedy Pantaleónov užasnutý otec rozbil všetky 
domáce modly a stal sa kresťanom.

Pantaleón uzdravoval aj mnohých ďalších 
ľudí, a to nielen svojou lekárskou zručnosťou, 
ale tiež pomocou zázrakov, ktoré mu Všemo
húci umožňoval konať, takže chorí hromadne 
opúšťali svojich lekárov a prichádzali k nemu.
Vzhľadom na skutočnosť, že pomohol praktic
ky každému a navyše nežiadal odmenu, 
vďační ľudia prestali používať jeho pôvodné 
meno a začali mu hovoriť Panteleimon, čo 
znamená Vo všetkom milosrdný. Práve pod

SČÍTANIE ĽUDU - DEKANÁT VRANOV NAD TOPĽOU

Farnosť Počet gréckokatolíkov podľa národností
slovenská madárská rómska rusínska ukrajinská iná spolu

Banské 980 0 329 0 0 0 1309
Cabov 258 0 0 0 0 0 258
Čičava 422 0 419 0 0 2 843
Dávidov 1183 0 67 0 1 0 1251
Dlhé Klčovo 386 0 0 0 1 1 388
Ďurrfoš 242 0 13 1 0 0 256
Hanušovce nad Topľou 337 1 7 5 2 0 352
Hlinné 776 0 310 0 0 0 1086
Matiaška 388 0 11 2 1 0 402
Petkovce 279 0 0 5 1 0 285
Poša 1205 0 0 7 0 1 1213
Rafaj ovce 352 0 0 20 0 2 374
Remeniny 259 0 46 0 0 1 306
Rudľov 589 0 34 0 1 3 627
Sačurov (bez Lomnice) 631 0 48 1 0 2 682
Sečovská Polianka 839 1 9 0 2 0 851
Sedliská 493 0 6 1 1 1 502
Štefanovce 366 0 9 4 6 0 385
Vranov nad Topľou 
(aj Čemerné) 4417 3 567 40 34 22 5083
Vyšný Kazimír 234 0 3 2 1 0 240
Zámutov 1593 1 67 0 2 4 1667
Spolu 16229 6 1945 88 53 39 18360

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce (aj filiálky), kde máme aspoň 5 gréckokatolíkov podľa posledného 
sčítania obyvateľstva v roku 2001. Preto je možná malá odchýlka. Zdroj údajov: Gréckokatolícke biskupstvo 
v Prešove a Štatistický úrad v Bratislave.

Narodil sa okolo roku 285 v maloázijskej 
Nikomédií (dnešný lsmíd v Turecku), 

ktorá na základe rozhodnutia cisára Diokle- 
ciána (284 - 305) predstavovala od roku 286 
hlavné mesto Rímskej ríše. Otec pochádzal 
z významného rodu a spoločne s manželkou 
pomenoval svojho syna Pantaleón, čo zna
mená Vo všetkom lev. Rodičia sa totiž nádejali, 
že svojou mocou sa stane podobným levovi. 

, matka bola kresťanka, no čoskoro zomrela, 
takže Pantaleóna vychovával otec - horlivý 
pohan.

Pantaleón bol vynikajúcim žiakom, preto 
sa začal venovať štúdiu lekárstva. Keďže aj 
v tejto oblasti prevýšil svojich vrstovníkov, 
cisár poveril slávneho Eufrosýna, aby mladíka 
pripravil na kariéru imperátorovho osobného 
lekára. Pantaleón navštevoval svojho učiteľa 

r ' takmer každodenne, pričom zakaždým pre
chádzal okolo príbytku kňaza Hermolaa (litur
gická pamiatka 26. júla). Hermolaos si ho 
všimol, pozval k sebe domov a postupne mu 
ohlasoval Krista.

Pantaleón stále viac veril Hermolaovým 
slovám, no kresťanom sa nestal. Prihodilo sa 
však toto: Pantaleón zbadal pri chodníku 
mŕtveho chlapca a vedľa neho zmiju. Najprv 
sa preľakol, ale potom sa rozhodol vyskúšať 
pravdivosť kresťanskej viery a'povedal: „Pane 
Ježišu Kriste, hoci nie som hodný vzývať ťa,

týmto novým menom ho nachádzame aj v na
šom liturgickom kalendári.

Lekári z Nikomédie začali na Pantaleóna 
žiarliť a rozhodli sa svojho konkurenta navždy 
zbaviť. Zašli za cisárom Galériom (Galeríus 
Valerius Maxímíanus Augustus; niekedy sa 
uvádza ako Maxímíán; vládol spoločne s Dío-
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S práva  o činnosti SSCM
1999-2003

Po štyroch rokoch sa znova stretávame na štvrtom riadnom valnom zhromaždení nášho obnoveného 
Spolku sv. Cyrila a Metoda v mesiaci máji, v mesiaci, ktorý bol pred 62 rokmi mesiacom zrodu 
spolkového života tu v Michalovciach. Hlavnými bodmi rokovania každého valného zhromaždenia je 
obhliadnutie sa za uplynulým obdobím a jeho bilancovanie, potvrdenie alebo zmena stanov, voľba 
nových orgánov spolku a vytýčenie úloh pre nastávajúci spolkový život. Dovoľte, aby som podľa 
programu predniesol správu o činností spolku za uplynulé štvorročné obdobie.

Členská základňa spolku vzrástla od roku
1999 o 492 členov, čo je v priemere o 100 
členov ročne viac. Aktuálne evidujeme po
radové číslo riadneho členstva 4522. Na 
druhej strane prirodzeným úbytkom - úmrtím 
odišlo na večnosť vyše 500 členov. Tým je 
dlhodobo stabilizovaná členská základňa 
v počte cca 4000 riadnych členov. Všetkých

Božská liturgia za účasti oboch vladykov v micha
lovskom Chráme Svätého Ducha pri monastieri 
otcov redemptoristov.

zakladajúcich členov máme doteraz 92 
(z toho už 8 mŕtvych). Za uplynulé štyri roky 
vzrástol počet zakladajúcich členov o 17. Mal 
som tú česť odovzdať plakety zakladajúceho 
členstva dnes už vladykovi Jánovi Babjakoví, 
SJ, a vyvolenému vladykovi Dr. Ladislavovi 
Hučkovi. Všetkých skupinových členov je 84. 
Výbor spolku sa stretol na svojom riadnom 
zasadnutí v Michalovciach spolu 12-krát.

Aj my, ktorí sa skromne podieľame na 
apoštoláte formou tlačeného slova, si musíme 
opakovane pripomínať a uvedomovať, že 
v každej forme apoštolátu je spojenie s Kris
tom prvá a najdôležitejšia skutočnosť, lebo 
stále platí Kristovo varovné napomenutie - 
„bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5). 
Aktualizovanou ozvenou tohto napomenutia 
je aj Apoštolské povzbudenie Svätého Otca 
pre tretie milénium (NM1), kde sa v článku 
39 zdôrazňuje prvenstvo milosti takýmito 
jasnými slovami: Ak sa nerešpektuje primát 
duchovného života a svätosti, nemožno sa 
diviť, že pastoračné plány zlyhávajú a zane
chávajú v srdci pokorujúci pocit sklamania.

(Porov.: JÁN PAVOl ÍL: Novo millenio ineunte, 
38.) Pre našu činnosť v spolku to konkrétne 
znamená, že každé podujatie, vydaná kniha 
alebo konferencia, sú prostriedkami - vždy 
sprevádzanými modlitbou - ktorými na prvom 
mieste chceme pritiahnuť duše bližšie k životu 
s Bohom, od ktorého pochádza každé dobré 
dielo. To je duchovný rozmer spolkovej akti
vity. Základným „pozemským" zámerom 
našej činnosti je oživovanie cyrilometodskej 
tradície a vyzdvihovanie významných osob
nosti Gréckokatolíckej cirkvi, podpora spolku 
pri prezentácii Gréckokatolíckej cirkví navo
nok a organizovanie či podpora takých podu
jatí, ktoré napomáhajú humánnemu a kultúr
nemu životu všetkých kresťanov a všetkých 
ľudí dobrej vôle.

Náplň spolkovej činností sa prioritne 
viditeľne realizuje vo vydavateľskej aktivite. 
Pre lepšie poznanie vlastných cirkevných 
dejín sme vydali niekoľko publikácií. V Jubi
lejnom roku 2000 to bola publikácia o. ThDr. 
Cyrila Vasiľa, SJ, Gréckokatolíci-Dejiny Osudy 
Osobnosti, ktorá vzbudila pozitívny ohlas 
a značný čitateľský záujem. Tohtoročná po
dielová kniha s názvom V Metodovej brázde 
je zhrnutím 60 ročných dejín spolku a dôleži
tých faktov v jeho histórii. Okrem každoročne 
vydávaného Gréckokatolíckeho kalendára, 
ktorý sa tlačí v cca 15 000 náklade, sa zame
riavame na vydávanie liturgickej pomôcky 
s názvom Diár gréckokatolíka (zo začiatku 
Liturgický kalendár) určenej pre kňazov 
a kantorov, ktorá má priaznivú odozvu. V blíz
kej budúcností sa chceme v edičnom pláne

zamerať na prebiehajúcu liturgickú obnovu 
a jej správne chápanie v živote veriacich.

Z kňazských osobností sme najviac pozor
ností venovali o. ThDr. Jánovi Murínovi, prie
kopníkovi cyrílometodského hnutia gréckoka
tolíkov na Slovensku. Minulý rok vyšla v By- 
zante s.r.o. o proť. Murínovi publikácia s náz
vom Ján Murín v srdciach zakotveným v roku 
2003 pri príležitosti jeho nedožitých 90—tin 
publikácia Ján Murín monument lásky, prav
dy a vernosti. Okrem toho sme niektorí členo
via výboru účinkovali vo filmovom dokumen
te s názvom V Metodovej brázde, ktorý v réžii 
Juraja Galvánka v roku 2002 o prof. Murínovi 
natočila a vysielala Slovenská televízia. Do 
ďalšej aktivity v apoštoláte tlačeného slova 
nás pobáda aj prezieravý výrok pápeža sv. Pia 
X., ktorý na adresu katolíckej tlače v čase, keď 
ešte svet nebol zaplavený elektronickými 
informačnými prostriedkami povedal: „Na
darmo budete stavať chrámy organizovať 
misie, zakladať školy ... Všetky tieto diela, 
všetko vaše úsilie bude zničené ...bez vernej 
a rýdzej katolíckej tlače. Vykonal by som 
akúkoľvek obetu, dokonca by som dal do 
záložne svoj prsteň, náprsný kríž a sutanu, 
aby som podporil katolícku tlač“ (m: REPORT).

Popri spomenutej vydavateľskej aktivite sa 
v spolkovej činností venujeme aj odhaľovaniu 
pamätných tabúľ zaslúžilým kňazom a výz
namným osobnostiam. V Jubilejnom roku
2000 sme iniciovali a podieľali sa na odhalení 
pamätnej tabule venovanej všetkým trpiteľom 
za vernosť Katolíckej cirkvi v rokoch päťdeNa božskej liturgii sa zúčastnili hlavne členovia 

spolku, ale aj jeho sympatizanti z Michaloviec.

Na liturgii spieval chrámový zbor Chryzostomos 
z Vranova nad Topľou.
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Homiliu pri príležitosti 4. riadneho valného zhro
maždenia mal prešovský vladyka Ján Babjak, SJ.

siatych na budove Apoštolského exarchátu 
v Košiciach. Posledná, v poradí siedma pa
mätná tabula, Ktorú inicioval a zabezpečil náš 
spolok, bola odhalená 21.10.2001 historikovi 
loanikovi J. Bazílovičovi, OSBM, na priečelí 
Chrámu sv. Juraja v Hlivištíach. Vyvíjajú sa 
iniciatívy na odhalenie pamätnej tabule 
o. Alexiovi Toronskému v Humennom. Okrem 
toho spolok usporiada! niekoľko odborných 
seminárov v Michalovciach, z ktorých boli 
v spolupráci s miestnou pobočkou Matice 
slovenskej vydané zborníky referátov.

Veľmi dôležitým faktorom pre účinný 
apoštolát cirkevných hnutí a občianskych 
združení, o ktorom sa chcem zmieniť, je stále 
nanovo objavovaná jednota v apoštolskej 
práci. Je to synergia (spojená energia), ktorá 
vedie k požehnaniu a úspechu evanjelizačnej 
činností a ktorá sa nám v rýchlom tempe živo
ta vytráca. V Cirkvi sa od jej počiatku uplatňo
val princíp solidarity, totiž, že silnejší pomáha 
slabšiemu a všetky privátne aktivity korunuje

nosfou na celom Slovensku, chce na podklade 
cyrilometodskej tradície spájať obidva jej 
doterajšie subjekty a spolupracovať s podob
nými inštitúciami na Slovensku. Aj z toho 
dôvodu som za spolok podpísal v roku 2001 
zmluvu o spolupráci s Cyrílometodskou spo
ločnosťou v Bratislave, v roku 2002 so Spol
kom sv. Vojtecha v Trnave. Vzájomne bez
problémová je už niekoľkoročná spolupráca

Príhovor košického exarchu Milana Ch autu ra, 
CSsfí, počas valného zhromaždenia.

s Domom Matice slovenskej v Michalovciach 
a Rodinou prof. Hlaváča. Spolkové vydavateľ
stvo BYZANT s.r.o. Košice sa v roku 1999 začle
nilo do Združenia katolíckych vydavateľstiev 
Slovenska. Pravidelne o činností spolku infor
muje časopis gréckokatolíckej cirkvi SIOVO, 
ktorý vydáva Vydavateľstvo Petra v Prešove. 
Pri tejto príležitostí prosíme našich silnejších 
partnerov, aby nám konkrétne pomohli, napr. 
spopularizovať knižnú produkciu vydávanú 
v Byzante pre čitateľov na západnom Sloven
sku atď. Tiež prosíme o pokračujúcu podporu 
spolku vážených predstaviteľov miestnej 
í vyššej samosprávy, ktorým súčasne vyjadru
jem úprimnú vdáku za doterajšiu priazeň.

Nielen časy sa menia, ale aj ľudia. Popri 
mnohých menej známych členoch nemôžem 
opomenúť zmenu, ktorú výboru spolku spô
sobil v januári 2003 odchod Mgr. Pavla Kušní- 
ra na večnosť. Prof. Kušnír patril k zakla
dateľom spolkového života, bol podpred
sedom spolku, redaktorom a organizátorom. 
Jeho prácu sa snažíme nahradiť, ale jeho 
skúseností a poviem, že aj nadmieru obetavý 
prístup, sú nenahraditeľné.

Ako dálej v brázde sv. Cyrila a Metoda? 
Chceme sa tak ako doteraz opierať o Vás, milí 
členovia, o tých dobrovoľných nadšencov, 
ktorí venujú svoje sily pri rozvíjaní cyrílome- 
todského dedičstva, ktoré je nám posvätné. 
Chceme prispieť k formovaniu súčasného 
človeka, ktorý má byť ukotvený v kresťanskom 
štýle života nie preto, že musí, ale preto, že to 
sám chce. Chceme počúvať Cirkev, jej 
pastierov a byť nápomocní v náročnej službe 
novej evanjelízácíe Slovenska. Pri tejto príle
žitosti prosím osvietených o. biskupovo pod
poru pre túto prácu, o naznačenie úloh, ktoré 
im najviac ležia na srdci a o archijerejské 
požehnanie.

Zo srdca dákujem za spoluprácu v uply
nulom období členom výboru spolku a revíz
nej komisií. Ďakujem za všetky aktivity 
v miestnych pobočkách a za všetky finančné 
dary pre našu činnosť, ktorú konáme nezištne, 
z lásky k Cirkvi. Ďakujem kňazom za záujem, 
s ktorým sme sa stretli pri organizovaní jed
notlivých podujatí vo farnostiach. Ďakujem 
zboru Chryzostomos z Vranova n. Topľou za 
akadémiu a Michalovciam za organizáciu.

Záver: Predseda európskeho konventu 
pán Valéry Giscard d' Esteing pred časom vy
hlásil, že zmienka o Bohu a náboženstve 
v tvoriacej sa spoločnej európskej ústave 
nemá miesta, lebo náboženstvo už nemá 
v modernej spoločností silu. Pri poznaní mrav
nej sily, ktorú dáva jednotlivcom í národom 
už stáročia pravá viera v Boha, je tento výrok 
poľutovaniahodným výplodom. Starozákonný 
žalmista neváha zaradiť autorov podobných 
výrokov medzí reprezentatívnych nevedom
cov, t.j. bláznov, keď uvádza, citujem: „Blázon 
si v srdci hovorí: »Boha niet«" (Ž 53). Boh bol, 
je a bude aj v súčasnej modernej zjednotenej 
Európe potrebný a my nadälej chceme šíriť 
slávu jeho mena pod ochranou sv. Cyrila a Me
toda, skutočných patrónov Európy, patrónov 
Košického apoštolského exarchátu í nášho 
spolku.

V Michalovciach, 24. mája 2003.

o. ThLíc. Michal Hospodár 
Fotografie: Ing. Boris Voroňák

Predseda spolku počas prednášania výročnej sprá
vy o činnosti SSCM za obdobie 1999-2003.

spoločný cieľ - ozajstné dobro človeka. Keď 
toto zdôrazňujem, nemám na mysli len jedno
tu ekonomickú (spoločenstvo majetku), ale 
najmä jednotu zmýšľania a jednotu riadenia. 
Auto ide dopredu len vtedy, keď sa koleso 
nespráva individualistický pre seba, ale 
všetky kolesá pracujú pre celok. A volant 
môže držať len jeden. Napomáhanie vytvára
nia jednoty je už implicitne obsiahnuté aj 
v názve našej inštitúcie (a podobných) - 
spolok, to znamená spájať. Pretože cyrilome- 
todský spolok v Michalovciach je najväčším 
spolkom v Gréckokatolíckej cirkvi s pôsob-

Ekonóm spolku Vladimír Miroššay košický exarcha 
Milan Chautur, CSsfí, predseda spolku Michal 
Hospodár a ¡moderátor Ing. Michal Boka počas 
úvodnej modlitby.

Účastníci 4. riadného valného zhromaždenia v Mi
chalovciach.
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V ysviacha nového exarchu  
GréchoJkatolíchej c irh v i 
v  Českej repu b lih e

V sobotu 31. mája 2003 v rímskokatolíckom Chráme 
sv. Salvátora v Prahe, ktorý susedí s pražskou 
gréckokatolíckou Katedrálou sv. Klímenta, 
sa uskutočnila biskupská vysviacka 
Mons. ThDr. Ladislava Hučka, doterajšieho 
profesora v Rímskokatolíckom kňazskom seminári 
sv Karola Boromejského v Košiciach. Vladyka 
Hučko bol dňa 24. apríla 2003 Svätým Otcom 
Jánom Pavlom 11. menovaný za nového apoštol
ského exarchu pre gréckokatolíkov v Českej 
republike. Apoštolský exarchát pre katolíkov 
byzantského obradu v Českej republike vyhlásil 
bulou pápež Ján Pavol 11. dňa 13. marca 1996.

Hlavným svätiteľom bol pomocný biskup 
mukačevské eparchie Mons. Juríj Džu- 

džar a spolusvätíteľmí boli prešovský eparcha 
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, a košický apoštol
ský exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR.

Vysviacky sa zúčastnili aj wroclawský 
biskup Mons. W. Juszczak a slovenský vojen
ský biskup Mons. František Rábek. Z českých 
rímskokatolíckych biskupov bol prítomný 
pražský pomocný biskup Mons. Karol Herbst 
a emeritný kráľovohradecký biskup Mons.

Vladyka Ladislav pri čítanízáverečneho príhovoru.

Karel Otčenášek. Slávností sa zúčastnilo mno
ho kňazov, bohoslovcov a ďalší veriaci. Prí
tomný bol aj apoštolský 
nuncius v Českej repub
like Mons. Erwin Josef 
Eder.

Menom Českej bis
kupskej konferencie 
pozdravil vladyku 
Mons. Karel Otčenášek 
a menom Konferencie 
biskupov Slovenska 
Mons. František Rábek.
V početnej delegácii zo 
Slovenska boli aj obaja 
protosynkelí Vladimír 
Tomko a Vladimír Sky- 
ba, predseda SSCM 
ThLic. Michal Flospodár 
ako aj iní cirkevní hod
nostári prešovskej epar- 
chĺe i košického exar- 
chátu. Liturgický spev 
zabezpečoval stočlenný 
spevácky zbor z Brna, 
ktorý viedol Mgr. Kad- 
lečík.

Vladyka Ladislav 
v svojom záverečnom 
príhovore povedal:
„Svätý apoštol Pavol 
v súvislosti s úlohou 
biskupa, teda toho, kto 
bol do tejto úlohu usta
novený, hovorí: »Nech 
nás takto každý pokla
dá za Kristových slu
žobníkov a správcov 
Božích tajomstiev« (1 
Kor 4,1).

Teda služobník a správca. Toto je súčasne 
úloha aj titul biskupa, aký mu dáva apoštol

Na začiatku každej biskupskej chlrotónie predstupuje vyvolený v rúchu kňaza, 
kým ho Božia milosť neurobí schopným biskupskej služby.

Chvíľa konsekrácie nie je len udalosťou a posilou pre svätenca, ale je velkou 
milosťou pre celú miestnu i všeobecnú cirkev. Preto kňazi a veriaci sa 
v hojnom počte zúčastňujú takýchto udalostí.
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Vladyka Ladislav s priateľmi po obrade chlrotónie.

Pavol. A od služobníka a správcu sa vyžaduje, 
aby bol verný. Aby verne zachovával to, čo 
chce ten, komu slúži, a teda nie, aby vyho
voval hocakým ľudským ohľadom a požiadav
kám. »A mne skutočne málo záleží na tom, či 
ma súdite vy, alebo iný ľudský súd«, pokračuje 
svätý Pavol. Vidíme, že dejiny ľudstva príliš 
nepokročili dopredu, že sa menia formy, ale 
často obsah ostáva. Aj dnes, ako už za čias 
svätého Pavla, sa biskupi často posudzujú. 
Lebo »Preto nesúďte nič predčasne, kým ne
príde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, 
a vyjaví úmysly sŕdc« (porov. 1 Kor 4, 5).

Nerobím si žiadne ilúzie. Viem zo skúse
ností - zatiaľ viac z odpozorovanej než vlast
nej - že každý biskup, ktorý nastupuje na 
mpsto apoštolov, si volí a čaká ho predovšet
kým kríž. Je to nahý kríž, bez akejkoľvek oz
doby. Taký skutočný pravý kríž. Jeho úlohou 
je tento kríž premeniť na lásku a na tomto 
základe privádzať ľudí ku Kristovi. Tak ako to 
robila a robí Panna Mária. Iba tak sa kríž stá
va svetlom sveta a nie znamením zlorečenia.

A ktorý kríž bol pre Ježiša ten najťažší? 
Azda ten, ktorý niesol na svojich pleciach 
fyzicky? Áno, my sa azda viac sústreďujeme 
na tento. No ten je iba vonkajším znamením 
čohosi oveľa hlbšieho. Pre Ježiša najväčším 
krížom nebola fyzická bolesť, to bol dôsledok, 
ale odmietnutie jeho lásky, odmietnutie Božej

lásky, nepochopenie zo 
strany tých, ktorých 
miloval. On na kríži, 
a ani predtým pri hroz
nom mučení, neplakal. 
Hrdinsky to znášal, aj 
keď to určite bolo veľmi 
ťažké. Plakal pri inej 
príležitosti: plakal nad 
Jeruzalemom... „lebo 
nepoznalo čas svojho 
navštívenia" (porov. Lk
19, 44).

Podobnejetoaj pre 
nás ľudí, a o to viac pre 
biskupov pri kontakte 
so svojím spoločen
stvom.

Teraz pri tejto slávnostnej príležitosti sa 
však chcem venovať a vyzdvihnúť tých, čo 
vedia, čo je to niesť sí vzájomne kríže a tieto 
kríže jeden druhému pomáhali niesť, a tak 
plnili Ježišov príkaz vzájomnej lásky, ktorá 
všetko verí, všetko prekonáva, nemyslí
o druhom zle...

Na Pána máme teda zložiť všetky svetské 
starostí a on sa postará. Nemyslime si, že keď 
sa my nepostaráme, nikto to už neurobí. Od 
nás sa chce, aby sme zložili všetky svoje 
starosti na Boha a my konali to, čo od nás 
chce v danej chvíli, čo vyplýva z nášho posta
venia.

Úlohy nového exarchu pozostávajú v ďal
šom prehĺbení kontaktov a spolupráce oboch 
katolíckych obradov, vytváraní ďalších mož
ností pre katolíckych veriacich byzantského 
obradu ako aj v oživovaní cyrilometodskej 
tradície v českých zemiach."

Dôvodom, prečo sa biskupská vysviacka 
nekonala v našej katedrále, bol protest 
ukrajinských veriacich, ktorí nesúhlasia s vy
menovaním nového apoštolského exarchu 
a žiadajú vytvorenie samostatnej ukrajinskej 
eparchie v Prahe. Nešlo o jediný pokus mani
festovať takýmto hrubým spôsobom svoje po
žiadavky, čo je v rozpore s učením a správa
ním sa Kristových nasledovníkov.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
Fotografie: Gaetano Minutá, 

Bernadette Neissl
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Otec Mons. Eugen Kočiš, doterajší správca exarchátu a predtým jeho proto- 
synkei v príhovore k novovysvätenému biskupovi Ladislavovi. Biskupi zľava: 
W. Juszczak, M. Šášik, M. Chautur, J. Džudžar, J. BabjakaL. Hučko.

Biskupské žezlo symbolizuje pastiersku palicu Krista - Dobrého pastiera. Vladyka 
Ladislav ho prijal z rúk apoštolského nuncia v Českej republikie Mons. Erwina 
Josefa Edera.
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Buď pozdravený 
biskup prešovský, 
lebo si poslaný 
ako „každý dokonalý 
dar”,
aby si nás viedol 
po ceste tŕnistej, 
ale k Pravde istej!
Buď pozdravený 
VLADYKA náš, 
veľkú obetu 
prinášaš!
Raduj sa 
a plesaj 
eparchía naša!
„Veľké vecí... 
urobil ten, 
ktorý je mocný...”
Spievaj hosanna! 
„Pripravte cestu Pánovi, 
vyrovnajte mu chodníky!" 
My všetci, 
ja a ty.
Budeme verne

slúžiť Pánovi!
Ábelova obeta 
horí,
Kainov plameň 
je pri zemí.
Pomáhaj nám, 
VLADYKA, 
aby naša obeta 
išla do neba!
Pomáhaj nám, 
VLADYKA, 
upevniť chrám 
v nás!
Tu sme všetci,
Pane,
pod Tvojím 
krížom stojíme, 
očí otvoriť 
sa bojíme, 
nepozorným okom 
uraziť Ťa 
nechceme.
Pomáhaj nám, 
VLADYKA,
aby sme neboli vydaní 
do zajatia
národom pohanským!

JNL

Krása je  vtelená lásfca
Boh je krásny Veľpieseň o ňom hovorí: „Aký sí krásny, milý môj, 

aký pôvabný" (Veľp 1,16). Ježiš bol stelesnením ideálu. Jeho myšlien
ky, činy bolí jasné a čisté. Boh ako naplnenie všetkého dobrého je 
vlastne dokonalá krása.

Je zrejmé, že každá pravá láska je krásna nielen formálne, teda 
esteticky, napr. tvár zaľúbeného je krajšia, ale í v podstate. Krása totiž 
predpokladá dobro, zjednotenie, trúfam si povedať, že í večnosť. To, 
čo je krásne, pretrváva - napr. Giottove obrazy. V perspektíve večností 
však krása zobrazuje í kvalitu bytia.

Pre človeka, ktorému všetky vecí môžu poukazovať na stvoriteľskú 
ruku, je látkou, z ktorej je ušitá opona skrývajúca plnosť poznania. 
Lebo to, že vidím niečo, niekoho krásneho, znamená, že je tu niekto 
krajší. Tak ako svetlo v dome neexistuje bez slnka.

Mnohé druhy krásy sú dnes ako žiarovka, bez podstaty, bez več
nosti, samoúčelné, a to je frustrujúce. Ona má totiž o niečom svedčiť, 
poukazovať, že je tu niekto väčší, že je za oponou dokonalá krása, 
ktorá nepominie ako roztápajúci sa džem na chlebe (porovnaj Dejiny 
jednej duše, sv. Terezka z Lisieux). Preto dochádza k jej devalvácii - 
to čo je krásne len teraz, chvíľu, pre niekoho a iba relatívne, je iba 
plagiát.

Lenže i kresťania, ktorí môžu, ako povedal Dostojevský, hľadieť na 
„krásneho Krista", prijímajú devalvovanú krásu. V dnešnom svete je 
staré škaredé, slabé nezaujímavé.

Krása bez lásky nemá nijakú trvácnejšiu hodnotu. Je totiž 
dôsledkom dobra, jedno bez druhého je ilúzia pre zúfajúcich, výsledok 
prázdnoty, ako škrupina bez orechu.

Skutočná krása je vtelená tak, ako je dobro nekonečné.
Z. Mojzešová

ZAMYSLENIE NAD IKONOU

VZKRIESENIE LAZÁRA

Táto ikona opisuje jeden z najväčších zázrakov Ježiša Krista, Už vzkriesil 
dvoch mŕtvych, naimského mládenca a Jairovu dcéru, ale ešte nikdy 
toho, ktorý už bol pochovaný. Aj Elizeus vzkriesil mŕtveho mládenca, 
Ježiš doteraz vykonal len skutky hodné proroka -  síce vo väčšej miere, 
ale stále to bolo niečo, čo už izraelský národ zažil. Ale tu sa prekonávajú 
všetky doterajšie skúsenosti. Už raz Ježiš udivil Židov -  keď uzdravil 
slepého od narodenia. Ale tento jeho skutok prekračuje všetky medze. 
A je to aj vidieť na tvárach jednotlivých postáv. Tí, čo stoja za Kristom, 
si šepkajú -  kto je to, že aj mŕtvych z hrobov vyvádza? Tí, čo stoja pred 
ním, sa so strachom a bázňou dívajú do jeho tváre, lebo v nej vidia 
niekoho väčšieho, než je prorok. Aj v našom živote je to podobné. Boh 
v nás koná skutky, aké nijaký človek konať nemôže. Dáva nám to, čo nás 
udivuje. V srdci o tom rozprávame, uvažujeme, hľadáme odpovede na 
mnohé otázky. Ak si však uvedomíme nie skutok, ale jeho pôvodcu, 
naše otázky sa zmenia na jednu -  kto je to? Ak ho spozorujeme, 
onemieme. Už nebudeme potrebovať nijaké otázky, lebo v jeho prostote, 
čistote a nesmiernej láske uvidíme svoju nedokonalosť, svoju biedu 
a hriešnosť. So strachom a bázňou sa budeme dívať na Boha, lebo na 
jeho mieste by sme sa sami odsúdili.
Strach však môže byť iba dočasný. Môžeme ho prekonať práve tým, že 
si uvedomíme, že sme objektom jeho zázraku -  jeho lásky. Vtedy sa 
náš postoj zmení a bude sa podobať Lazárovi. Ten stojí v hrobe -  spútaný 
pásmi látky, ktorá mu mala zabezpečiť „život“ , mala ochrániť jeho telo 
a prekonať čas. Teraz, keď Boh vstúpil do jeho života, spoznáva, že mu 
bráni v pohybe, bráni mu v živote. Čas je pokorený a to nie pruhmi 
ľanového plátna, ale Tvorcom času. A tak s bázňou skláňa svoju hlavu 
pred tým, ktorý mu daroval život. Jeho pohľad sa však nevie odtrhnúť 
od Ježiša. Túži byť v jeho prítomnosti, túži po ňom, ako vyschnutá pustá 
zem po kvapkách dažďa. „Porozväzujte ho, aby mohol odísť!“ hovorí 
Ježiš, To hovorí aj nám -  zhoď svoje putá, o ktorých si si myslel, že ti 
predĺžia život až za hrob. Nechci byť slávny, mocný a obávaný. Netúž po 
výnimočností tohto sveta, ale buďslobodný. Nájdi v sebe odvahu zbaviť 
sa toho tesného objatia tvojich túžob a ponor sa do Kristovej lásky.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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Spoločný 
duchovný ž iv o t
Možno ste sa nad slovíčkom íntímny vzťah zamysleli, alebo 
zasmiali. V dnešnej dobe si pod ním predstavujeme fyzické spojenie 
dvoch osôb. Ale tu ide o viac. Ide o niečo skryté, niečo, čo naozaj 
poznáme len my. To je intímne. A keď toto najskrytejšie tajomstvo 
vynášame na svetlo a chceme ho ukázať milovanej osobe, je to 
naozaj prejav dôvery prameniacej len zo silnej lásky.
Spoločná modlitba_________________
Stane sa, že dvoch mladých zaľúbencov stret
ne spoločný priateľ. Vtedy každý z nich sa 
s ním rozpráva svojou rečou. Ale neraz je to

* iný dialóg ako v súkromí. Keď ste s ním sami,

I tak sa aj posťažujete na toho druhého, pooho- 
várate ho, hľadáte riešenia a prosíte o rady 
do života. Tu však je váš rozhovor povrchný, 
aby ste neprejavili viac zo svojho súkromia. 

» Takáto situácia môže nastať iba vo vzťahu, 
kde nie ste sí veľmi istí, kde nemilujete toho 
druhého ešte tou dokonalou láskou. Čím viac 
sa vaša láska blíží tej dokonalej, tým je tento 
rozhovor viac úprimným. Nie že by ste verejne 
o tom druhom rozprávali, ale v láske prijmete 
toho druhého takého, aký je. Skôr vás budú 
trápiť vlastné chyby, vlastné problémy a ne
dostatky. A o tých je naozaj ťažké pred milo
vanou osobou hovoriť.

Takýto rozhovor troch bytí je aj spoločná 
modlitba. Nie, nie je to len odrecitovanie na
učených modlitieb, čí byť fyzicky spolu, ale 
duchom vzdialení. Ide o spojenie dvoch milu
júcich bytí v modlitbe, v rozhovore s Bohom. 
Aj tu máme svoje tajomstvá a tajností, aj tu 
sa neiaz posťažujeme na tých, ktorých milu
jeme a oni nám ubližujú, teda či už to vidíme 
objektívne alebo nie. A keď sa máme spoloč- 

: ne modliť, naozaj úprimne modliť, musíme 
otvoriť srdce dokorán tomu druhému. Tu mi 
prichádzajú na um Ježišove slová: „Ak priná
šaš svoj dar... a máš niečo proti niekomu, choď 
sa najprv zmieriť so svojím bratom a až potom 
obetuj svoj dar." Naozaj! Ak chceš vstúpiť 
v láske do spoločnej modlitby, musíš odpustiť 
tomu druhému, musíš sa s ním zmieriť, aby 
ste si v spoločnej modlitbe neubližovali, aby 
ste sa navzájom nezraňovali. A až potom 
môžete bez obáv predstúpiť pred Boha 
a spoločne hovoriť, spoločne sa modliť.

Spoločné túžby____________________
Každé zbližovanie dvoch živých bytostí vedie 
nielen k vzájomnému spoznávaniu, ale aj 
k stretom a obrusovaniu. Výsledkom spoloč
nej modlitby je nachádzanie spoločných 
túžob, spoločných žiadostí už nie za seba, ale 
za nás. Prestávame prosiť za seba a začíname 
prosiť za nás, za našu lásku, za našu rodinu. 
Sebectvo pred Bohom nemá miesto v spoloč
nej, ba ani v žiadnej modlitbe.

Výsledkom spoločnej modlitby nie je len 
odhalenie tých naskrytejších túžob a prosieb,

ale aj ich zbližovanie. Tak sa stáva, že skrze 
spoločnú modlitbu sa posilňuje naša láska, 
že sa napĺňa aj v inom rozmere, než v tom 
ľudskom. Zbližovanie duchovných a podstat
ných túžob sa odráža aj v spoločnom nazeraní 
na každodenné potreby človeka. Vzniká tak 
spoločný názor, ba spoločný vkus. Vzniká 
základ spoločného života, spoločnej domác
ností, kde nie je vidieť len vplyv jedného, čí

druhého, ale to nie je ani hybrid ich predstáv. 
Tak sa aj tu napĺňajú slová Ježiša Krista: 
„... ale budú jedným telom - jedným bytím, 
jednou mysľou, jednou nádejou a jednou 
veľkou túžbou."

V tomto hľadaní a spájaní sa nezanikajú 
však potreby jednotlivca. Tie, ktoré sú mimo 
spoločného života, zostávajú, rastú a zveľa
ďujú sa, aj keď neraz musia v určitých okami
hoch života ustúpiť spoločnej túžbe.

Spoločné rozhodnutia_____________
Už nie je viac jeho rozhodnutie, ani jej, exis
tuje len jedno - spoločné - parafrázujem slová 
nášho Učiteľa. V spoločnom živote, ba aj pred 
manželstvom, musia začať dominovať kroky 
vychádzajúce zo spoločných rozhodnutí. 
Nemôže si každý robiť to, čo chce bez ohľadu 
na toho druhého. Ba nemôže toho druhého 
ani tlačiť do nejakých rozhodnutí, ale musí

spoznávať myslenie toho druhého a spolu 
s ním vytvárať spoločné rozhodnutia. Jedno 
z prvých spoločných rozhodnutí je prvá 
schôdzka. Tam je začiatok tej reťaze, ktorá 
prechádza zásnubami, manželstvom, prvým 
dieťaťom, vlastne každým plodom ich lásky, 
a končí posledným bozkom z lásky, keď nás 
ten druhý opúšťa.

Spoločné rozhodnutia nielen vytvárajú 
silnejšie puto lásky, ale začínajú tvoriť domov 
plný harmónie a lásky. Každé rozhodnutie, 
ktoré nejako priamo, či nepriamo ovplyvňuje 
toho druhého, musí byť spoločným rozhodnu
tím. A v rodine nemá ísť len o rozhodnutie 
manželov, ale aj všetkých v rodine, hlavne 
detí.

Nedávno som počul takéto tvrdé slová: 
„Žena má právo rozhodovať o sebe, o svojom 
tele." Ak by sme to chceli brať potom doslovne 
a naplno, takto isté môže robiť muž. A nielen
o svojom tele, ale o všetkom, čo mu patrí. Ak 
sa dvaja spoja, už by však nemalo existovať 
moje, čí tvoje telo, ale my! Ak niekto vníma 
rozhodovanie len z pohľadu seba a neuvažuje
o potrebách a túžbach všetkých, ktorých sa

týka jeho rozhodnutie, potom nemiluje. Jeho 
láska nie je dostatočná, ba je sebecká.

Spoločné rozhodnutia a ich miera v živote 
sú teda nejakým meradlom pripravenosti na 
spoločný život a to nielen fyzický, ale aj du
chovný. Spoločnými rozhodnutiami sa učíme 
vnímať toho druhého bytostne, teda tak, že 
sa s ním delíme o časť svojho ja, svojho vnút
ra, svojej podstaty. A tomu odporuje sebecká 
láska založená na uchmatnutí sí čo najväčšie
ho sústa zo spoločného koláča, na napĺňaní 
len svojich túžob a potrieb. Spoločný duchov
ný život nepripúšťa takúto lásku. Jeho absen
cia však k takejto láske vedie, lebo niet času, 
niet miesta, kde by do života lásky vstúpila 
pravá Láska, aby ho posilňovala, aby ho 
zušľachťovala, aby mu dodávala energiu 
a silu prekonávať útrapy každodenného 
života.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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im nmnraiTa nnnna
- domáca cirkev

Učme deti
základným čnostiam

Ak chceme od dieťaťa dosiahnuť rýchlu 
poslušnosť, prijmime radu pátra de Maillar- 
doza, ktorý nám odporúča: Neproste! Nekup
číte! Nekapitulujte!

Ak budete prosiť, píše vo svojom Desatore 
rodičovskej výchovy, dieťa sa začne domnie
vať, že vám je roveň, ba aj niečo viac. A jeho 
poslušnosť sa nikdy nestane rýchlou.

Nevyjednávajte! Nehovorte: „Pôjdeš do 
obchodu na nákup? Dostaneš za to odmenu." 
„Ak prestaneš plakať, dostaneš tento koláč.“ 
Vyjednávanie znamená vždy prieťahy a tie 
vedú k neúspechu.

Najväčším nepriateľom rodičovskej výcho
vy je kapitulácia. Ak chcete dosiahnuť rýchlu 
poslušnosť, učte dieťa poslúchať na slovo. 
Dnes „letí" vzájomná komunikácia, umenie 
viesť dialóg. A tak pod rúškom súčasností 
a moderného prístupu k deťom veľakrát sa im 
dovolí, aby mudrovali. Katolícki pedagógovia 
vystupujú s bezpodmienečnou rozhodnosťou 
proti tomuto nezdravému dobovému výstrel
ku. Aj dialóg má miesto vo výchove, ale naj
prv je potrebné, aby si dieťa osvojilo posluš
nosť na slovo.

Presná poslušnosť závisí od dieťaťa, ale
i od nás. Príkazy je treba premyslieť. Nemož
no, obrazne povedané, najprv strieľať a až 
potom mieriť. Čím je dieťa menšie, tým kon
krétnejší musí byť rozkaz alebo zákaz. Bolo 
by nespravodlivé a nerozumné žiadať od detí 
presnosť a dopúšťať sa pritom nepresností. 
Povedať napr.: „Peter, buď slušný!", znie veľmi 
neurčito. Treba výslovne označiť, o čo nám ide. 
Napríklad: „Vieš, vychovaný chlapec neskáče 
starším do rečí a neprevaľuje sa na stoličke. 
A keď sa ho opýtajú, nesmeje sa, ale odpove
dá na otázku so všetkou úctivosťou..."

V knihe s názvom O výchove od Jeana Duboísa, ktorá vyšla 
vo vydavateľstve Rodina v Bratislave v roku 1994 sú tieto základné 
čnosti vymenované v tomto poradí: prvá je poslušnosť, druhá 
spravodlivosť, tretia láska a štvrtá nábožnosť.

■ k la  základe uvedenej publikácie pozrime
1 l i  sa bližšie na tieto čnosti, ktoré je potreb
né vštepovať do života našich detí. Dnes 
budeme uvažovať o poslušností.

Tieto čností zhrňujú v sebe v podstate všet
ko, o čo sa má snažiť rodinná výchova.

Poslušnosťou, ako mostom, dostáva sa die
ťa ku všetkému, čo sa od neho požaduje. Ňou 
nadobúda dobré vlastnosti a stráca postupne 
tie nežíadúce, pravdaže, ak sa od neho vyža
duje poslušnosť nielen rozkazmi a zákazmi, 
odmenami a trestami, ale aj osobným príkla
dom, využívajúc jeho napodobivosť a jeho 
rozvíjajúci sa rozum. Poslušnosť je teda most 
k dvojici čností, spravodlivosti a láske, ktoré 
sú základom každej výchovy.

Keď sa v konaní dieťaťa začne objavovať 
spravodlivosť, ktorá dá každému, čo mu patrí, 
a začne sa v ňom objavovať aj láska, ktorá 
dá i viac, môže sa vo všeobecnosti povedať, 
že je vychované.

Tieto dve čnosti medzi sebou tak úzko sú
visia, že láska bez spravodlivostí je nemožná 
a spravodlivosť bez lásky neúplná.

Dieťa má preto pri každej prejavenej pozor
ností a pri každom dare cítiť, čo voči nemu 
rodičia uplatňujú, čí spravodlivosť a čí lásku, 
čí mu dávajú to, čo mu patrí, alebo mu dávajú 
í niečo navyše. Len takto si nebude robiť ne
pravé nároky a nezabudne na vďačnosť za to, 
čo sa mu dostalo navíac. A ak sa naučí uplat
ňovať tieto čnosti aj voči iným, bude vycho
vané.

Nesmieme však ani na chvíľu zabudnúť na 
to, že len Boh je dokonalým znalcom ľudských 
sŕdc a len on je schopný meniť ich. Rodičia 
sú pri výchove iba jeho pomocníkmi. Aj to len 
dočasnými. On zostáva s ich deťmi natrvalo. 
Preto je tak preveľmi potrebné viesť deti k ná
božnosti. Potreba nábožností pri výchove sa 
dá vyjadriť týmto známym výrokom Písma: 
„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú 
tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, na
darmo bdejú jeho strážcovia" [Ž 127,1).

Poslušnosť_______________________
Je veľmi dôležitá. Jej prostredníctvom sa totiž 
nadobúdajú všetky ostatné čnosti. Za pred
pokladu, že poslušnosť má potrebné vlastnos
ti. Má byť pohotová, rýchla, presná, rozumná 
a plná viery.

Najprv je to pohotovosť, ktorá je akousi 
predsieňou poslušnosti. Pohotovosť je stav, 
v ktorom sa dieťa má nachádzať vždy, keď ho

rodič osloví. Je to stav pozornosti, v ktorom 
počúva, čo sa mu hovorí, a stav ochoty spĺňať, 
čo sa od neho požaduje. Je to približne ten 
postoj, ktorý sa pri vojenskom výcviku dosa
huje povelom: Pozor! Rodič si musí od samého 
začiatku vymáhať, alebo lepšie povedané - 
získavať túto pozornosť dieťaťa a túto jeho 
ochotu. Sme predsa v rodine, ktorá je charak
terizovaná láskou.

Otec a matka budú teda navykať dieťa na 
pohotovosť len takými prostriedkami, ktoré 
nesú na sebe pečať 
rodínností, samo
zrejme bez toho, 
aby pritom strácali 
odvahu niekedy ho 
aj prinútiť k zodpo
vednému konaniu.
Treba však postu
povať správne.

Ak je dieťa zau
jaté svojou boles
ťou, treba ho najprv 
utíšiť. Ak je nahne
vané, treba ho naj
prv upokojiť. Ak je 
rozbehnuté za svo
jou hračkou, treba 
ho najprv zastaviť.
Až potom je vhod
né osloviť ho. Je ne
správne, ak naprík
lad rodič zavolá 
dieťa k modlitbe 
uprostred jeho hry 
bez akejkoľvek 
prípravy.

Pritom je dobre 
žiadať stíšenie aj 
od ostatných detí.
Ak to nie je možné, 
berieme dieťa stranou, napríklad do vedľajšej 
izby, čo nebude zrejme ľahké tam, kde je dom 
plný hluku, kde kričia detí a kričia potom aj 
rodičia.

Čo sa týka rýchlej poslušností, neznechu- 
cujme sa, ak sa u detí neobjaví ihneď. Majme 
trpezlivosť a verme vo svoj úspech. Aj zviera 
sa dá nadrezúrovať; tým viac človek. Zaiste 
slovo drezúra neznie dobre, keď sa hovorí
o človeku, ale takto sa začína poslušnosť, 
ktorá sa má postupne meniť na rozumnú dis
ciplínu a na vrchole výchovy na náboženskú 
sebavýchovu.
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Teda rodičia naučia detí pres
nej poslušností len presnou for
muláciou svojich rozkazov a dô
slednosťou pri kontrole ich dodr
žiavania.

To, čo bolo povedané doteraz, 
že poslušnosť má byť pohotová, 
rýchla a presná, myslelo sa pre
dovšetkým na poslušnosť tých 
najmenších. Ako deti rastú, 
k týmto vlastnostiam poslušností 
stále viac pridávame aj rozum
nosť. Teda dbáme, aby sa v pos
lušnosti uplatnil aj ich rozum. 
Aby sa naše často opakované 
príkazy a zákazy stávali súčasťou 
ich svedomia. Kvôli tomu im po 
pohotovom, rýchlom a presnom 
vykonaní rozkazov vysvetľujeme, 
prečo sme im ich dali a uisťujeme 
ich, že im chceme nimi len dobre. 
Pripomíname im tiež, kde v živo
te budú takúto poslušnosť potre
bovať. Výchova k rozumnej pos- 
lušnosti sa uskutočňuje aj roz
právaním o nebezpečenstvách, 
ktoré hrozia dieťaťu na ulici, 
v škole, ďalej rozprávaním o dô
ležitých záujmoch rodiny, Cirkví 
a celej spoločnosti. Takáto výcho
va sa uskutočňuje aj vysvetľo
vaním, čo je v živote prvoradé 
a čo je v ňom menej dôležité. Dá 
sa to úspešne robiť najmä vo 
chvíľach voľnosti, napríklad pri 
stolovaní. Veľmi tu pomôžu prík
lady o rozumnom počínaní sláv
nych ľudí, najmä tých, ktorých aj 
sám Boh oslávil.

Keby sme zostali len pri poho
tovej, rýchlej a presnej posluš
nosti, pri poslušností na slovo, 
a nevovádzali by sme do nej naz

načenými spôsobmi aj rozumnosť, 
menili by sme svoju rodinu na 
kasáreň a detí na nesamostatné, 
v trvalej neistote žijúce tvory.

Tejto výchove k poslušnosti by 
stále niečo chýbalo, ak by nebola 
plná viery. Ak dieťa poslúcha len 
zo strachu pred trestom, je zatiaľ 
len na úrovni otroka. Ak poslúcha 
kvôli odmene, z túžby niečo 
získať, hoci len pochvalu, je na 
úrovní sluhu. Ak poslúcha preto, 
že pokladá rozkazujúceho za sil
nejšieho alebo skúsenejšieho od 
seba, je zatiaľ len na úrovní priro
dzene zmýšľajúceho človeka. 
Treba zdôrazniť, že až vtedy sme 
dosiahli v oblastí poslušnosti, čo 
sme mali, keď sme naučili dieťa 
poslúchať preto, že si to praje Boh. 
Tento stupeň poslušnosti predpok
ladá zrejme zrelší vek, ktorý 
zároveň túto poslušnosť aj veľmi 
potrebuje.

Keď dieťa dosiahlo jedenásty 
rok, už sa natoľko nebojí trestu, 
ani po odmenách netúži tak ako 
predtým. V mnohom si vie pomôcť 
samo a nepokladá už svojich 
rodičov za najmúdrejších na 
svete. Okrem toho sa už dostáva 
v tomto veku veľmi často mimo 
ich dohľadu a dosahu. Ako deti 
navykať na túto poslušnosť z vie
ry? Pripomínajme ím Božiu vša- 
deprítomnosť a spravodlivosť. 
Predovšetkým im tieto skutočnosti 
dosvedčujme svojím príkladom
i slovom, svojou poslušnosťou 
voči Kristovi, osobitne prítom
nému v predstavených Cirkví.

o. ThLic. Ľubomír Petrík

PRVY CHRÁM NA SVETE 
VÁS POZÝVA NA ODPUSŤ
V neveľkej obci stredného Zemplína oslávia naši gréckokatolícki 

veriaci dňa 20. júla 2003 odpustovú slávnosť. Obec je vskutku 
jedinečná tým, že sa tu nachádza prvý chrám na svete, ktorý je 
zasvätený blaženému biskupovi-mučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdi- 
čovi, OSBM. Ozdobou tejto cerkví je ikonostas a ikony ktoré napísal 
Vincent Luca i prvá originálna ikona blahoslaveného biskupa Petra 
Pavla, kópie ktorej sú umiestnené aj v Katedrálnom chráme 
v Prešove a na Slovenskom veľvyslanectve v Ríme.

Bude to prvá odpustová slávnosť v dejinách tohto nového chrá
mu, ktorý pred necelým rokom posvätil nášvladyka Milan. Srdečne 
na ňu pozývame všetkých, ktorí chcú túto radosť zdieľať s nami 
c. zvlášť tých, ktorí sú pamätníkmi ťažkých rokov prenasledovania 
a pokusu o likvidáciu našej cirkví. Pri odpustovej slávnosti chceme 
v modlitbách prosiť, aby mučenícka krv biskupa bola semenom 
novej evanjelizácíe v našich mestách a dedinách, kde naša cirkev 
po čase skúšky nanovo povstala, tak ako v Ložíne.

o. Miroslav Labač

W E B  F O R U M

K známym www stránkam o gréckokatolíkoch patrí neoficiálna stránka 
Katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku http:// 
grkat.nfo.sk/. ktorá nesie názov Gréckokatolíci na Slovensku. Cieľom 
autorov je sprístupniť čo najviac informácii o gréckokatolíckej cirkvi; 
pre tých, čo ju poznajú, aby ju poznali lepšie a hlbšie, a tým, čo sa 
s ňou ešte nestretli, ju aspoň trochu predstaviť. Snažíme sa obnovovať, 
rozvíjať a popularizovať cyrilometodské dedičstvo, ktorým je byzantsko- 
slovanský obrad. Na úvodnej stránke sú umiestnené okrem uvítania aj 
najaktuálnejšie Informácie zo života cirkvi, obsahu stránok a Iných 
noviniek.
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Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine CatboSc Cburcb In Slovakia

Yitajte na stránke o Gréckokatolíckej cirkvi'

Našim hlavným cieľom je sprístupniť ï*  najviac míormáeá « gréckokatolíckej cirkvi, pre tých. tío ju poznajú, aby ju 
poœaS fepSe a hfoát. a týra. íq sa s Sob cite nestretí, ja aspoň trochu predstaviť. Stuäroe sa obnovoval*, rowijať a 
popiiaáovaťcyrilometoílské dedičstvo, ktorým je oáäfcyiarisko-Jlovaaäký obrad.

Strieka je obsahovo Skoeni na niekoľko sekcii. aossou je tesaoví časť, kde sa budem* snaSť zhromažďovať 
záie&ora týkajúce sa najraa spirituality naiej cirkvi. výklady bohosiuáeb, patriítickč texty, dokurcenty týkajúce sa 
ekiBr.eazmo a liturgické testy Stránka chce tiež naporrôcť prebiehajúcej liturgickej obnove naïej artest Svoje ohlasy, 
podnety a pripomienky k  stránke Si svoje pošdtavy nim isištíe  ísa ch a ' v fcjssc civäev alebo ich poSäe e-j>«Stiu. 
Soaäne sa odpovedať n* viesky t-nudy,

oub>üÄou oábiíliílvwkthoÄúr.iChiyeísioiBSS. 1 :í čuli su ukážkou ľudového spevu

Stránky sú obsahovo členené na niekoľko sekcií, pilierom je textová 
časť - Texty, kde sú zhromaždené materiály týkajúce sa najmä spirituality 
našej cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce 
sa ekumenizmu a liturgické texty. Na svoje sl prídu určite aj historici, 
ktorým je tu tiež venovaný priestor. Zaujímavý je i Slovníček na vysvet
lenie niektorých odborných termínov.
Ďalšou sekciou sú Noty, kde autori umiestnili noty pre kantorov: Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom jazyku, Liturgia vopredposvätenveh 
darov v slovenskom iazvku a pripravujú aj noty pre chrámové zbory.
Zaujímavá je aj stránka Multimédiá, ktorá je zložená z týchto aktívnych 
častí: ikony, hudba a fonty. Sú tu v zozname zobrazené ikony rôznych 
ikonopiscov; skladby chrámových zborov Chrysostomos, Kyrillometho- 
deon, Zboru sk Romana Sladkopevca vo formáte MP3; Cyrilské 
truetypové fonty pre cirkevnú slovančinu a staroslovienčinu íStaroslo- 
vienčina. Izitsa. Irmologion, Orthodox) a Grécky truetypový font pre 
klasickú gréčtinu. V budúcnosti pribudnú aj ďalšie obrázky a video- 
sekvencie.
Hosťujúce stránky sú ďalšou sekciou, kde sú na samostatných stránkach 
zobrazené: Košický apoštolský exarchát, redemptoristi zo Stropkova, 
blahoslavený Metod D. Trčka, CSsR, a tiež Stretnutie mládeže Bystrá. 
S  touto sekciou súvisí nasledujúca, y ktorej sú umiestnené stránky 
farností: Bratislava, Dúbravka, Nitra a Žilina -  Martin.
Prínosom týchto stránok, ktoré boli zriadené v roku 1999, je Diskusné 
fórum. Je  tu priestor pre vyjadrenie konštruktívneho názoru na rôzne 
zaujímavé témy ako: Skúsenosti s Ježišovou modlitbou. Mníšstvo. 
Ekumenizmus - Sme mostom alebo prekážkou?. EU?. NATO?. Rozruch 
na stránkach SM E . Východná spiritualita a mnoho ďalších.

K tradičným stránkam patria Odkazy na iné stránky, Kniha návštev 
a Kontakt. Ako môžete podporiť stránky, sa dozviete pri návšteve rubriky 
Podporte nás. V budúcnosti si tvorcovia stránok dali cieľ vypracovať 
Mapu stránok a Vyhľadávanie, čo určite prispeje k prehľadnosti 
a jednoduchosti obsluhy stránok. K pozitívam týchto stránok patrí 
spracovanie niektorých častí v nemeckom a anglickom jazyku, čo hovorí
o tom, že autori chcú osloviť aj zahraničných užívateľov internetu.

Mgr. Ing. Gabriel Paľa, Dalaark@stonline.sk
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Nemí svedkovia minulosti
Kríže. Postavené pozdĺž ciest, na námestiach, uprostred polí, 
v odľahlých končinách lesov a hôr. Udržiavané i zanedbané. 
Pamiatky minulých čias.

Medzí drobnými pamiatkami civilizačné 
ho pôsobenia v krajine majú zvláštne 
postavenie kríže. Stoja na verejných priestran

stvách -v strede obcí, na cintorínoch, pri ces
tách, na rázcestiach, v poliach a spolu s ka
plnkami, božími mukami a sochami svätcov 
dodávajú krajine osobitnú scenériu.

Považujeme ich za rýdzo duchovné prejavy 
ľudí, ktorí takto vyjadrovali svoju zbožnosť 
a vieru. Venovali ich Bohu ako prejav 
vďaky, prosby či náboženskej úcty.

Množstvo krížov, ktorými Slo
vensko v minulostí oplývalo a z kto
rých sa aj dodnes zachoval úctyhod
ný počet, má svoje korene v stredo
veku. Avšak k prudkému rozmachu 
ich výstavby došlo v období baroka, 
keď sa najmä pod vplyvom jezuitov 
začal zvídíteľňovať katolicizmus aj na 
verejných miestach. Tie, ktoré stáli 
pred chrámami, boli výrazným sym
bolom kresťanstva, ústredné cintorín
ske kríže boli pamätným poslaním 
mementa smrti, kalvárske kríže sa 
osadzovali ako pamiatka opätovného 
získavania odpadlíkov. Na krížnych 
cestách mali ukazovať pocestným 
správny smer. Pred vstupom do dedín 
sa vztyčovali z dôvodu ochrany 
chotára pred nešťastím. Na neob
vyklých miestach, na ťažko dostup
ných chodníkoch, v hustých lesoch, 
pri riekach, postavili kríže ako pripo
mienku tragickej smrtí alebo zázrač
ného zjavenia. Často bolí ukazova
teľmi cesty, orientačnými bodmi, 
svedkami obývaných, civilizovaných 
častí krajiny.

Kríže stavali jednotlivci aj skupiny 
veriacich. Dôvody na postavenie bolí 
rôzne. Podnetom bolo poďakovanie 
za uzdravenie, pomoc v konkrétnych 
situáciách, zmierenie sa s tragickým 
údelom či prejav kajúcnosti. Rôzne 
skupiny iniciovali postavenie krížov ako znak 
odvrátenia katastrof, požiarov, epidémií alebo 
iných zásahov prírody. Venovali ich aj na 
počesť významnej osobností z radov cirkevnej 
hierarchie. Ak ľudia postavili kríže ako vďaky
vzdanie Bohu za splnenú prosbu, vtedy to 
zvyčajne vyjadrili aj v nápise: z vdäky, Bohu 
vďaka, ďakujeme za pomoc. Ak to bol prejav 
náboženskej úcty, bez predchádzajúceho 
sľubu, vtedy túto motiváciu vyjadrili slovami: 
na chválu a slávu Božiu, z úcty. Ostatné texty 
prinášali základné informácie o vzniku kríža, 
citáty evanjelií alebo rytmizovaný či veršo
vaný text. Najfrekventovanejšie sú: Boh je 
Láska, Ja som cesta, pravda a život, V kríži je 
spása.

Kríž bol pre človeka symbolom pokory, 
lásky a oddanosti k Bohu. Mal mu byť útechou 
v žiali, štítom í zbraňou proti všetkým nástra
hám zlého. Toto ovplyvňovalo aj jeho obradné 
správanie pri kríži. Keď k nemu pristúpil, 
pozdravil ho slovami: „Buď pozdravený kríž, 
na ktorom prebýval Pán Ježíš." Potom sa 
prežehnal, úctivo pokľakol pred ním, poboz
kal, alebo sa ústami dotkol kríža. Modlil sa

za seba, za blízkych í zomrelých s presved
čením, že ak sa pomodlí práve pri kríži, bude 
ochránený od všetkých pokušení. V minulosti 
bolí kríže pri cestách aj miestami, kde si ľudia 
odpočinuli v tieni stromov, nabrali sily na 
ďalšiu cestu. Dávali si pri nich zraz tí, ktorí 
išli do práce, na pole, do lesa, na púť. Ak rôzni 
pocestní venovali aspoň okamih cesty poklone 
krížu, poďakovali sa za dobrú a bezpečnú 
cestu.

1 skupiny veriacich sa často stretávali pri 
krížoch, aby sa spolu modlili. Bolo to najmä 
v období pôstu, keď sa konali obchôdzky 
majúce svoj pôvod v ľudovom znázornení bib
lickej udalostí hľadania Kristovho hrobu. Pri 
každom kríži v dedine sa modlili a spievali 
typicky pôstne piesne. Kríže navštevovali ve

riaci aj s kňazom pri príležitosti rôznych pro
sebných procesií s úmyslom a prosbami za 
ochranu úrody a odvrátenia živelných poh
rôm.

Na stavbu krížov sa vyberal materiál, ktorý 
bol ľahko dostupný z miestnych zdrojov ako 
hlina, kameň, drevo a spracovaná železná 
ruda vo forme liatiny. Jedným z najviac použí
vaných materiálov vzhľadom na trvácnosť 
a odolnosť bol pieskovec. Z tohto ľahkého 
mäkkého kameňa miestni majstri vykresávali 
kríže a ich výtvory sú svedectvom dobrej re
meselnej zručnosti. Pre kríže, ktoré sa postavili 
za posledných 90 rokov, je charakteristická 
kombinácia stavebného materiálu, prevláda 
betón, žula, mramor a umelý kameň. Na výro
bu krucifixov sa používa kov, pričom postava 

Krista je odlievaná z celej alebo po
lovičnej formy a povrch je maľovaný, 
postriebrený alebo pozlátený.

Kríže z dreva vyrábali tesári ale
bo rezbári - samoukovia. S dreve
ným krížom sa obyčajne spája ple
chový korpus Krista. Kvôli nepriaz
ni počasia bolí tieto kríže chránené 
strieškami zhotovenými z ďieva 
alebo plechu. Malí tvar trojuholníka 
alebo oblúka s vyrezávaným čipko
vaným okrajom. Okolo nich bola 
malá ohrada, ktorá mala pôvodne 
ochrannú funkciu.

Pre naše územie, najmä oblasti, 
kde bola rozvinutá železiarska 
výroba, sú typické liatinové kríže. 
Zhotovovali ich lejári, a pretože 
z jednej formy sa dali odliať tisícky 
kusov, zachovalí sa vo veľkom počte 
až do súčasností. Charakteristická je 
pre nich mnohovýznamová symbo
lika. Ak sú na nich rastlinné motívy
- víničové, ďatelínové a vavrínové 
lístky, poukazujú na predstavu 
nového života po zmŕtvychvstaní. 
Ruža je symbolom nebeskej Kráľov
nej Márie. Výrazom úcty ku krížu ako 
symboliky Kristovej obety je aj 
v súčasností jeho údržba a výzdoba. 
Umiestňujú sa naň kvety, zeleň 

! a vence. Všetky ozdoby z krížov sa 
j odstraňujú v predveľkonočnom
1 období na znak smútku s utrpením
* Krista. Momenty zdobenia vrcholia 

pred sviatkami Všetkých svätých, keď 
dominujú na krížoch najmä vence rôznych 
tvarov a veľkostí. Ludía, ktorí ich obnovujú 
a udržujú kríže, sa často dopúšťajú aj 
mnohých chýb, najmä vtedy, ak odstránia 
alebo zatrú nápisy, texty a dátumy.

Dnes je už veľmi ťažké zistiť, kto, prečo 
a kde tieto pamiatky postavil. Mnohé boli 
zničené, premiestnené na iné miesto alebo 
odstránené ako nežiaduce cirkevné symboly. 
Nájdeme ich vzorne udržiavané alebo veľmi 
zanedbané. Sú však svedkami dávno zabud
nutých ľudských príbehov, ľudských osudov, 
okamihov radosti, vďaky i zúťalstva. Postojme 
pri nich a nezabúdajme.

Podľa časopisu Nové mesto 
spracovala Mgr. Adriana Dolinská
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Miluj svojho blížneho
Človek nebol stvorený pre seba samého. Každý deň stretávame 
kohosi na svojej ceste. Často starého známeho alebo nejakú novú 
tvár. Niet bláznivejšej myšlienky ako vedomie, že robíme šťastných 
tých, s ktorými sa stretávame.

Byť darom pre toho druhého, to je úloha 
každého človeka. Pravdu povediac nie 

každý si to uvedomuje. Veď nedá sa zabúdať 
na seba, na svoje starosti i problémy a žiť len 
pre druhého, pre svojho blížneho. Ako? Ja 
mám dosť svojich problémov a nemám čas 
zaoberať sa takýmito hlúposťami. Veď niet 
času a ako sa hovorí: „Čas sú peniaze". Ak 
by sa len dalo nahliadnuť do vnútra toho 
človeka, ktorý je obdarený aspoň kúskom 
našej lásky, zistili by sme ako veľa to pre neho 
samého znamená. Môže zmeniť jeho život, 
zmýšľanie i konanie. Skutočne, niekedy 
v živote stačí aj malé gesto lásky.

To dokazuje udalosť, ktorá sa stala pred 
niekoľkými rokmi v jednom meste. Večer po 
svätej liturgií sa vracala mladá dievčina 
domov. Ako tak prechádzala cez ulicu, zba
dala starého pána. Zastavila sa, pozdravila 
a opýtala sa ho, ako sa má. A ten pán, keď sa 
už rozchádzali, jej povedal: „Slečna, däkujem 
vám, pretože chcel som teraz ísť spáchať 
samovraždu, cítil som sa tak sám, taký 
nepotrebný a zabudnutý. Môj život už nemal 
pre mňa zmysel." Čo by sa tak stalo, keby to 
dievča prešlo ľahostajne okolo toho človeka?

Je potrebné pre nás naučiť sa chodiť 
s otvorenými očami, ale s očami aj srdcom 
plnými lásky. Netreba sa báť rozdávať lásku. 
Tento svet potrebuje lásku, lebo je na ňu 
chudobný. Je dobré otvárať ľuďom obzory 
radosti. To všetko sa dá uskutočniť len 
v úplnom spojení s milosrdným Ježišom, ktorý 
je priateľom všetkých.

On je pre nás krásnym príkladom, lebo 
nepohŕdal hriešnikmi, ba jedával s nimi, 
uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a miloval 
všetkých. On bol milujúcou láskou všetkých. 
Dnešný svet je smädný po láske, ktorej je tak 
málo. Ona je skutočne potrebná. Klameme sa, 
keď čakáme väčšiu lásku, než akú my dáva
me. Nezabúdajme, že sebecké srdce miluje 
preto, aby jeho milovali, zatiaľ čo krásna 
a veľká duša miluje, aj keď sa jej láska neod
pláca. „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo 
láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil 
sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoz
ná Boha, lebo Boh je láska" (1 Jn'4,7-8).

Nesmieme sa dať znechutiť prekážkami. 
Ako píše sv. Pavol: „Všetko môžem v tom, 
ktorý ma posiľňuje" (Flp 4,13). Preto je potreb
né bojovať, lebo bez boja niet víťazstva a bez 
práce niet oddychu. Nemôžeme ostať len pri 
slovách, pretože peknými slovami nemôžeme 
nájsť cestu k Bohu. Len dobrým skutkom, 
modlitbou a príkladom môžeme priviesť 
mnoho ľudí k Bohu. K tomu, ktorý je nekoneč
ným milosrdenstvom a odpúšťa aj najťažšie 
hriechy. Boh sa teší z obrátenia každého 
hriešnika: „Ale patrilo sa hodovať a radovať 
sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol 
stratený, a našiel sa’’ (Lk 15,32).

Človek potrebuje druhého človeka. Potre
buje pomoc a cítenie zo strany svojho blížne
ho. Potrebuje mať pocit a istotu, že je potreb
ný, milovaný, že nie je sám, zbytočný. To všet
ko nám vyjadruje prikázanie: „Miluj svojho 
blížneho, ako seba samého" (por. Mt 22, 39).

Mgr. Peter Laca

ZAMYSLENIE

„A v tú hodinu jeho sluha ozdravel” (Mt 8, 
13).

Chirurg oznámil riaditeľovi istej kliniky:

„ Je  mi ľúto, ale pacient, ktorého včera priviezli, 
sa nedožije zajtrajška.“

Riaditeľ sa však nevzdával: „Pomodlili ste sa 
za jeho záchranu?“ Chirurg ironicky: „Tomu 
už nič nepomôže.“ „Tak to prediskutujem 
s Pánom Bohom ja.“ Riaditeľ odišiel modliť 
sa. Potom zašiel za pacientom. Stála pri ňom 
zdravotná sestra, ktorá mu zvestovala, že jeho 
stav sa zlepšil. Po niekoľkých dňoch prišiel 
chirurg za riaditeľom a povedal: „Ďakujem 
vám... Presvedčili ste ma, že sa nesmieme 
vzdávať, a ukázali ste mi ďalší zdroj záchrany 
človeka. Z modlitby sa už nikdy viac nebudem 
vysmievať“ (KN 2002, 40).

My vieme o tejto sile modlitby. Naša istota 
tkvie v Ježišových slovách, ktoré povedal 
v podobenstve o neúrodnom figovníku: „ Veru, 
hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete 
pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo 
s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu 
povedali:,Zdvihni sa a hoď sa do mora, ’ stane 
sa to. A dostanete všetko, o čo budete s vierou 
prosiť v modlitbe“ (Mt 21,21 -22). Uzdravenie 
stotníkovho sluhu nám to jasne potvrdzuje. Ak 
sme to ešte nepochopili, musíme aj my prosiť 
s apoštolmi: „Pane, nauč nás modliťsa... “ (Lk 
11, 1).

*  *  *

„KeďJežiš videl ich vieru... “ (Mt 9, 2).

„Akí šťastní sú ľudia, ktorí veria.“ Toto konšta
toval jeden z najväčších francúzskych moder
ných básnikov Paul Claudel (1868-1955). 
Nežný spev Adeste fideles (Poďte veriaci) iba 
zvyšoval jeho pohnutie a pocit nesmierneho 
šťastia.

0 takýchto hlboko veriacich ľuďoch hovorí 
Matúš. To sú tí, čo priniesli ochrnutého človeka 
k Ježišovi, aby ho uzdravil. A poznamenáva: 
„KeďJežiš videl ich vieru... “ (9, 2), uzdravil 
ho. Ked’to videli zástupy, „sbázňou oslavovali 
Boha" (9, 8). Skupina ľudí s ochrnutým verí 
v Ježiša, verí v jeho silu a moc. Viera ich privá
dza k Ježišovi. Výsledkom ich viery je, že chorý 
je uzdravený -  na tele i na duši.

Život človeka je plný len vtedy, ak v ňom 
nechýba viera. Má dôležitú úlohu. Je  to sila, 
moc, Istota. Vo Verdiho opere Nabucco poču
jeme na záver tieto nádherné slová, vyjadru
júce úžasnú pravdu: „Šťastný človek, čo vieru 
má.“ Preto si vieru zachovajme, bráňme ju 
a prosme Pána, aby ju v nás upevnil.

-fd-
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Svädectvo väzňa, ktorý je už jedenásť rokov vo väznici za trestný čin 
vraždy. Celkovo dostal 18 rokov trestu. Až v tejto neľahkej situácii 
našiel Boha a prežil na sebe to, čo sa nazýva „vnútorné uzdravenie".

Svoje detstvo a mladosť sem prežil v det
ských domovoch a v ústavoch pre mlá

dež. Na svoju vlastnú rodinu si príliš nepa
mätám, aleje zrejmé, že myslenie, ktoré ma 
utváralo do podoby psychicky labilného člo
veka, siaha až do čias môjho detstva.

Mal som šesť rokov, keď môj otec, notorický 
alkoholik a násilník, zabil moju matku - predo 
mnou a pred mojimi súrodencami. Po tejto 
udalosti boli moji súrodenci spolu so mnou 
umiestnení do detských domovov. Tí šťastnejší 
(dvaja) boli adoptovaní. Zmenili im mená 
a dodnes o nich nič neviem. Ďalší dvaja súro
denci odišli zo sveta tragicky. Jeden spáchal 
samovraždu, druhý bol zavraždený. Bol som 
ešte dieťa, ale táto udalosť ma zocelila a za
tvrdila.

Pretože som v ústavoch videl len samé 
násilie, čelil som mu útokom, aby som aj ja 
nebol obeťou šikanovania a násilia od 
ostatných. Tak som sa učil biť. Okolo trinástich 
rokov som prepadol mánií bojových športov. 
Zrazu som prestal mať pocit strachu. Cítil som 
sa neohrozene. Nikdy som sám nikoho nena
padol, ale keď ma chcel niekto zmlátiť, dopa
dol veľmi zle. Začal som byť obávaným člove
kom. Vtedy som sa začínal stretávať s ľudskou 
falošnosťou a neúprimnosťou. Začal som si
o ľuďoch myslieť svoje.

Potom prišlo moje prepustenie z domova 
mládeže. Našiel som si prácu a stretol som 
sa s dievčaťom, ktoré bolo pre založenie rodi
ny práve tak zapálené ako ja. Miloval som 
ju. Bola pre mňa všetkým, čo som mal, nahra
dzovala mi všetko, o čo som prišiel. Jej matka 
bola proti nášmu vzťahu a snažila sa ho rozbiť. 
Moja milá čakala dieťa, ale aj tak jej matka 
napokon dosiahla svoje. Bol som tým úplne

zdeptaný. Potom ma popadla šialená zlosť 
a svoju nastávajúcu svokru som zabil.

Po tomto čine som utiekol do Teplíc, a pre
tože som potreboval peniaze na falošný pas 
(15 tisíc korún), aby som mohol uniknúť za 
hranice, nechal som sa najať do služieb 
jedného bossa, ktorý obchodoval so ženami. 
Fungoval som ako osobný strážca prostitútok.

Dostal som zbraň, aby som chránil „ma
jetok" tohoto muža. Na E 55 totiž boli únosco
via prostitútok, ktorí ich potom predávali ďalej 
proti ich vôlí. Keď som sa raz dostal do konflik
tu s takýmto únoscom, vystrelil som po ňom. 
Bolo mi všetko jedno. Našťastie odišiel živý.

Zarobil som mnoho peňazí. Sedem tísíc 
mariek som minul na drogy. Viedol som veľmi 
neviazaný život. Tri mesiace ma hľadala 
polícia po celej republike. V televízii a v tlačí 
bolí moje fotografie. Začal som sa báť. Zahodil 
som zbraň, aby som náhodou niekoho neza
strelil. Môj „zamestnávateľ" ma nechal zbiť, 
prišiel som o všetky peniaze a bol som 
vyhnaný z mesta.

Polícia ma chytila na Morave. Keď som bol 
odsúdený, pokúsil som sa o samovraždu, ale 
priateľ ma zachránil. Nikoho som nemal. 
Samota a vnútorná pustota ma viedla k tomu, 
že som začal premýšľať nad svojím životom. 
Nevedel som si sám so sebou rady a len som 
nad sebou plakal, psychicky som bol úplne 
na dne. Cítil som, že umieram a zostalo mi 
len veľmi málo síl k životu. Potreboval som 
pomoc, inak mi hrozila smrť.

Na starosť si ma vzali psychiatri, ale nepo
mohli mi. Znovu som sa pokúsil o samovraž
du. Skočil som do sklenenej výplne okien. Keď 
som bol v nemocnici, povedal som: „Bože, ak 
skutočne existuješ, ako niektorí tvrdia, prosím

ťa, pomôž mi. Daj sa mi poznať. Inak je pre 
mňa svet ničím a dobrovoľne z neho odídem."

Nejakým zvláštnym spôsobom mi v duchu 
Boh dal vedieť, že moje slová počuje. Celý som 
sa roztríasol. Telom mi prebehlo zvláštne 
mrazenie, ktoré bolo veľmi príjemné. Do 
môjho duševná i tela prišlo upokojenie. Nikdy 
predtým som takýto pocit nezažil. Bol silnejší, 
než cit k človeku, ktorého som miloval.

Po uzdravení ma brat František Lizna, du
chovný v našej väznici, viedol ku krstu. Vyznal 
som svoje hriechy. Boh mi dával toľko milostí 
a ja som poznával, akú veľkú moc Boh má. 
Pán vedel, čo potrebujem, a pomohol (a po
máha) mi skrze svojho verného služobníka. 
Pán vybral i človeka pre moje vnútorné uzdra
venie.

Nedávno som bol veľmi vážne chorý - mal 
som zápal tenkého čreva a k tomu aj zápal 
pľúc. Nešlo to inak, než operáciu urobiť v lo
kálnej anestézii, a tak som celý priebeh 
operácie sledoval. Lekári sa obávali, že to 
snáď ani neprežijem, pretože pretrhnuté črevo 
otrávilo veľkú časť organizmu. Pán bol však 
celý čas so mnou, a tak som sa v priebehu 
dvadsiatich dní uzdravil. Tento hlboký zážitok 
mi priniesol mnoho požehnaní. Som si istý 
Pánovou záchranou pred istou smrťou. Boh 
mi dal do srdca veľký pokoj a zmierenie so 
sebou samým.

Dnes ma Pán volá do služby, aby som šíril 
evanjelium. Som študentom 1C1 univerzity 
v Českom Tešínč v programe kresťanskej služ
by. Cítim, že som Bohom milovaný, a to je 
pre mňa najdôležitejšie. Požehnanie prichá
dza tiež v tom, že v našej väznici vzniká spolo
čenstvo kresťanov. Odišlo všetko, čo ku mne 
predtým patrilo. Boh ma stále utvára k svojmu 
obrazu a ja v Ňom nachádzam odpustenie 
zla, ktorého som sa dopúšťal. Je dôležité ve
dieť, že Boh mi vínu odpustil. Pán vzal všetky 
viny a nemocí duše í tela so sebou na kríž.

Niektorí spoluväzni ma nazývajú bláznom, 
keďže im hovorím, že som v Bohu našiel slo
bodu. Cítim sa krásne opitý Svätým Duchom.

Boh je skutočne veľký a ten, kto má sku
točnú vieru a prosí, ten tiež dostáva. Keď pri 
každom prebudení si človek spomenie na 
Boha a na jeho láskavú prítomnosť, potom to 
bude znamením toho, že spoločenstvo s Ním 
je skutočné, hlboké a mocné. Ďakujem Pánovi 
za Jeho výchovu. Pán mi stále zjavuje veľké 
vecí, ktoré sa týkajú môjho života. Dáva mi 
poznať všetko, čo budem potrebovať pre 
službu. Začínam slúžiť už tu vo väznici. 
Nechcem robiť „veľké" vecí. Teším sa z toho, 
že môžem svojim susedom hovoriť o Bohu.

Je pre mňa dôležité byť v neustálom 
spojení s Pánom. I tu vo väznici je možné žiť 
s Bohom, byť mu verný a plne sa mu odovzdať 
na kolenách. Zostávam na kolenách veľmi 
rád. Viem, že len Boh ma môže pozdvihnúť 
vo svojom náruči. Viem, čo všetko mám 
v Bohu. To je moja istota dobrého života tu 
na zemi a potom í v nebi. Boh sám je život! 
Preto nech sa nikto nečuduje, že On dáva vstať 
z mŕtvych i „pochovaným" vo svete. Pánu, 
buď chvála na veky!

Slavomír Kováč, väznica Mirov
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„Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu“ (Lk 18,13)

Z novu so m padol. Koľký raz to už 
bolo? Druhý, tretí, štvrtý? Už to ani 

nepočítam. Ty to však vieš, Otče. Ty 
všetko vieš. Ty si Vševediací. Vieš aj to, 
že už nemám silu vstať a pokračovať. 
Otče! Ten, ktorý mi celý čas vládol, ma 
teraz nechal ležať v prepadlisku vlast
ných hriechov. Opustil ma! Celý deň mi 
„pomáhal". Pomáhal mi rozhnevať kaž
dého, s kým som sa dnes stretol. Pomá
hal mi surovými slovami, slovami bez 
lásky, odstrčiťa odohnať všetkých, ktorí 
mi chceli urobiť radosť. Tých, ktorí ku 
mne prišli s úsmevom na tvári, aby mi 
spríjemnili deň a odovzdali časť seba. 
Tých, ktorí mi priniesli svoje otvorené 
srdce, aby sa aj moje naplnilo láskou. 
Tých, ktorí okolo mňa prešli a chceli ma 
pozdraviť teplým pohľadom. Napokon
1 tých, ktorí sú mojimi najbližšími... otca, 
matku... Tých, ktorí pri mne vždy stáli 
a pomáhali mi od môjho detstva pri kaž
dom bolestnom kroku i v každej radost
nej chvíli. Tých, ktorí boli pre mňa úto- 
číšt'om, ochranou pred búrkami sveta.

Čo ma najviac trápi, Otče, odohnal 
ma od Teba. Od Lásky. Od Lásky, ktorá 
ma vždy milovala, miluje a bude milo
vať. Od Pokoja, ktorý ma vždy napĺňal. 
Od Útočišťa, kde som sa mohol kedykoľ
vek ukryť ako dieťa u svojho otca. Od 
Ochrany, ktorá ma sprevádzala všade, 
kam som šiel. Od Slobody, ktorá ma 
vždy nechávala, aby som sa rozhodol, 
ako sám chcem. Od Večného život, ktorý 
ma čakal po časnom živote.

A ja? Ja som sa ním nechal viesť. 
Zavrhol som Ťa. Zavrhol som Ťa, lebo 
prišiel on a sľúbil mi čosi iné. Vlastne 
nie iné, ale inak. Sľúbil mi večný život 
v blahobyte, v majetku, v záhaľke. Sľú
bil mi slobodu, pomoc, ochranu... bez 
„obmedzovania" príkazmi. To všetko mi 
chcel dať, Otče, ale musel som sa zriecť 
Teba. Ty si vtedy nebol pri mne, Otče, a

ja som nemal silu a ani chuť odolať tým
to lákadlám. Prijal som ho. Prijal som 
ho, lebo som bol opojený životom bez 
príkazov. Opojený slobodou. Našiel som 
si nových priateľov. Priateľov, ktorí ma 
sprevádzali v novom živote. V živote 
s hriechom, v hriechu a pre hriech. Ten
to život ma začal opájať. Vyhovoval mi. 
Začal som ho žiť naplno a rýchlo som 
upadal do priepasti hriechu. Bolo mi to 
však jedno. Bol som šťastný, že žijem 
tak, ako žijem. Opustili ma moji praví 
priatelia a mne to neprekážalo. Rodičia 
ochabli v nádejí, že sa raz zmením. Nič 
sa však nedialo. Keď ma však opustili 
moji noví priatelia a on, ostal som úplne 
sám. Sám v prachu hriechov a zabud
nutia. Vtedy som začal rozmýšľať nad 
svojimi činmi a spomenul som si na 
Teba, Otče. Na život, ktorý som žil s Te
bou. Bol to život plný lásky, šťastia a naj
mä nádeje, že raz budem s Tebou na 
veky. Chcel som byť slobodný s ním 
a zriekol som sa Tvojich príkazov, ktoré 
ma malí vlastne podržať a usmerniť 
v živote. Boli to oporné body, ktoré som 
vtedy chápal ako bremeno. Chcel som 
sa ho zriecť. A Ty? Ty si ako láskavý Otec 
nechal mňa samého, aby som sa roz
hodol, čo chcem. Keď som sa rozhodol, 
trpezlivo si niesol moje rozhodnutie, sle
doval si moje počínanie a čakal sí. Čakal 
si, Otče, či nájdem silu skončiť s hrieš
nym životom.

Áno, Otče, ja chcem. Chcem s ním 
skončiť a hlavne chcem byť s Tebou na
veky. Je mi to ľúto, Otče, že som pohrdol 
Tvojou láskou, že som žil bez Teba, že 
som žil v hriechu. Prosím Ťa, Otče, od
pusť mi. Odpusť mi, Otče, a prijmi ma 
do svojho lona a už nikdy nedopusť, aby 
som sa odlúčil od Teba. Buď mi milosti
vý, Otče.

Martina Jacková

Hieromučeníci, ktorí zomreli pre Krista

OTEC
EMILIJAN

KOVC
Za blaženého bol vyhlá
sený aj mučeník nacis
tického prenasledovania, 
diecézny kňaz eparchie 
Stan islavov o. Emilian 
Kovč, otec šiestich detí.
Tento blahoslavený nám 
je blízky, pretože jeho 
syn, tiež gréckokatolícky 
kňaz, o. Sergej Kovč pô
sobil v našej eparchii.
Blažený otec Emllián Kovč sa narodil 20. augusta 1884 
v Kosmachu, región Kosiv na západnej Ukrajine. Jeho otec 
bol tiež kňazom. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval 
v Ukrajinskom Kolégiu Sv. Sergeja a Bakcha v Ríme (títo 
boli tiež mučeníci, prenasledovaní za čias Rímskej ríše) 
a Univerzite Urbaniana. Po kňazskej vysviacke roku 1911 
pôsobil najprv v eparchii Stan islavov (dnes Ivano- 
Frankivsk) v Haliči a neskôr dobrovoľne odišiel paste
rizovať do Bosny medzi ukrajinských emigrantov. V roku 
1919 sa stal vojenským kaplánom ukrajinskej armády. 
Od roku 1922 do 1941 bol farárom v Peremyšľanoch. Bol 
horlivým katolíckym kňazom. Pomáhal chudobným, ako 
len mohol. 0 jeho príbytku farníci hovorili: „Nad týmto 
domom lietajú anjeli” .
Na jar roku 1943 ho gestapo zatklo. Otec Emilijan Kovč 
bol 25. marca 1944 upálený v peci koncentračného tábora 
smrti Majdanek (Poľsko). 9. septembra 1999 mu Židovská 
rada Ukrajiny udelila titul „Spravodlivý Ukrajiny“ .
Počas nemeckej okupácie robil všetko preto, aby zmieril 
antisemitizmus. Všemožne pomáhal Židom, tiež ich krstil, 
ak ho o to požiadali. To sa stalo príčinou jeho zatknutia a 
uväznenia vo väznici v Lvove. V auguste 1943 bol preve
zený do koncentračného tábora Majdanek. Keď sa dozve
del, že jeho príbuzní robia všetko pre to, aby ho pustili, 
v jednom z posledných listov im napísal: „Prosím vás, 
nerobte to. Včera zabili 50 ľudí. Ak by som tu nebol, kto 
by im pomohol znášať toľké utrpenia” . 0 svojej skúse
nosti jednoty v utrpení z Majdanku písal: „Okrem neba je 
toto jediné miesto, kde by som chcel byť. Tu sme všetci 
rovnakí: Poliaci, Židia, Ukrajinci, Rusi, Lotyši a Estónci. 
Tu vidím Boha, Boha, ktorý je ten istý pre všetkých, bezo- 
hľadu na rozdiely náboženstva, ktoré sú medzi nami.”
V jednom zo svojich listov píše: „Modlite sa za tých, 
ktorí urobili tento tábor a tento systém. Jedine oni potre
bujú modlitbu. Pane zmiluj sa nad nimi” .
„Chápem, že usilujete o moje vyslobodenie. Prosím vás 
však, nerobte nie. Včera tu zabili 50 ľudí. Ak tu nebudem, 
kto im pomôže prejsť cez toto utrpenie? Ďakujem Bohu 
za jeho dobrotu ku mne. Okrem neba toto je jediné miesto, 
kde by som chcel zostať. Tu sme si všetci rovní, Poliaci, 
Židia, Ukrajinci, Husi, Lotyši i Estónci. Zo všetkých prítom
ných len ja jediný som kňazom. Neviem si predstaviť, čo 
by tu bolo bezo mňa. Tu vidím Boha i to, že je rovnaký ku 
všetkým, nezávisle od náboženských rozdielov, ktoré sú 
medzi nami. A ak sú naše cirkvi rozličné, vo všetkých 
kraľuje ten istý veľký a všemohúci Boh. Keď konám Božiu 
službu, všetci sa modlia. Nebudte ustarostenia nestrácajte 
dôveru kvôli mne. Namiesto toho sa so mnou radujte. 
Modlite sa za tých, čo vytvorili tento koncentračný tábor 
a tento systém. Jedine oni potrebujú modlitbu. Nech sa 
Boh zmiluje nad nimi. ”
(Z listov o. Emiliána z koncentračného tábora príbuzným.)

Mgr. Stanislav Gábor; o. Mgr. Marek Durlák

slovo - júl/2003 • 31



Odkrývanie dejín Cirkvi

Z acia ihy m níšskeho ž ivo ta  
a jeh o  ro zvo j 
na Východe a  Západe
Svätý Otec Ján Pavol II. pri príležitosti Svetového dňa zasväteného života počas slávnostnej liturgie 
v chráme sv. Petra vo Vatikáne dňa 1. februára tohto roku ocenil pôsobenie rehoľníkov v Katolíckej 
cirkví. Okrem iného povedal: „Rôznorodosť tejto s lužby sa u rehoľníkov p re javu je  v  spoločenstvách, 
ktoré sa venujú m od litbe  a š túd iu  a rovnako v  m nohých aktiv itách  v  ob lasti pastorácie, sociálnej práce  
a kultúry. V každej generác ii sú vždy znova ľud ia povo lávan í s lú ž iť Bohu tým to m im oriadnym  
spôsobom, a to podstatne prisp ieva k  obnove Cirkvi."

Podobne Katechizmus Katolíckej Cirkvi 
v kánone 926 píše: „Rehoľnýživot patrí 

k tajomstvu Cirkví. Je  to dar, ktorý Cirkev 
dostáva od svojho Pána a ktorý ponúka ako 
trvalý životný stav veriacemu, ktorého Boh 
povoláva na profesiu evanjeliových rád. Re
hoľný život má byť vo svojich rozličných 
formách znakom lásky samého Boha v reči 
našej doby."

Ak chceme hovoriť o zasvätenom živote 
a jeho pôvode, musíme vychádzať zo Svätého 
písma a Tradície Cirkví. Určitý príklad môžeme 
badať už v Starom zákone v Mojžišovi, Eliá
šovi či Elizeovi, ktorí viedli osobný a prísny 
spôsob života v ustavičnom dialógu s Bohom.
Ešte bližším vzorom takého života je sv. Ján 
Krstiteľ žijúci na Judskej púšti v prísnej aské
ze. Autentický prameň mníšského života 
a každej kresťanskej askézy musíme však 
vidieť predovšetkým v osobe a náuke samého 
Ježiša Krista. On hovorí: „Buďtedokonalí, ako 
je  dokonalý váš nebeský OteC [M t 5,48).
Kresťanská dokonalosť je vlastne nasledova
ním Krista. Známa je stať evanjelia, kde Ježiš 
mladíka, ktorý sa ho pýtal: „Čo mám robiť, 
aby som obsiahol večný život?", vyzýva:
„Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudob
ným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď 
a nasleduj m a!" (porov. Mk 10,17-21).

Evanjeliové rady sa stali ťundamentom 
a istou praktikou kresťanskej askézy. Kate
chizmus Katolíckej Cirkví ďalej v kánone 918 
píše: „Hneď od začiatku Cirkvi boli muži 
a ženy, ktorí si zaumienili zachovávaním 
evanjeliových rád slobodnejšie nasledovať 
Krista a bližšie ho napodobňovať a viedli, 
každý svojím spôsobom, život zasvätený 
Bohu." Svätý apoštol Pavol radil „užívaťtento 
svet, ako keby sme ho neužívalľ. Náuka sv.
Pavla s „umŕtvovaním vlastného tela" a „ne
sení v sebe Krista" viedla k ovládaniu vlast
ných žiadostivosti, teda k cvičeniu sa v aské
ze. Mnohí kresťania sa zasväcovali Bohu, 
zriekali sa manželstva a venovali sa modlitbe

Rehoľa sk Bažila Velkého je najstaršou mužskou rehoľou. Jej členovia pôsobia aj na Slovensku. Medzi 
najznámejších baziliánov patrí prešovský biskup blažený Pavol Peter Gojdič, OSBM. Snímka zachytáva 
skladanie večných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti práve jedného z baziliánov.

a odriekaniu aj keď žili vo svojich rodinách. 
Nazývali sa askéti. Postupom času vidíme 
určité „opustenie sveta", keď sa mnohí uchý
lili, napríklad v čase prenasledovaní za cisára 
Décia, na púšť, zvlášť v Egypte, a zostali tam 
aj po ich skončení, aby v samote smerovali 
ku kresťanskej dokonalostí. Pre svoju izoláciu 
sa títo askéti obyčajne nazývali mnísi (mona- 
ko\)-z gréckeho monos - sám alebo anacho- 
reti (anakoreis- utiahnuť sa) a neskôr eremeti 
(.heremos - púšť). Všeobecne ich nazývame 
pustovníkmi.

Za otca pustovníkov je pokladaný sv. 
Anton. 0 jeho živote sa dozvedáme z pera 
jeho priateľa sv. Atanáza, ktorý napísal jeho 
životopis. Svoju askézu založil na čítaní Sväté
ho písma, žil utíahnuto v egyptskej púšti, 
doporučoval aj ručnú prácu a našiel mnoho 
obdivovateľov, ktorí nasledovali jeho spôsob 
života. Každý z nich však žíl sám vo svojej 
pustovni, ale uznávajúc slovo a morálnu 
autoritu predstaveného. Takýto pustovnícky 
život mimo výhod, skrýval aj úskalia a začala 
sa rodiť nová ťáza mníšskeho života nazývaná

32 • júl/2003 - slovo Kódexy z Nag Hammadí- staré papyrusové rukopisy v kožených obaloch, snímka z roku 1949 bola



Ako to bude so SLOVOm ďalej?
Tak túto otázku si kladiem snáď desaťktát denne. A stále hľadám 
pravdivú odpoveď. Chcem vám však načrtnúť obraz SLOVA v roku 
2004, ako ho vidím ja ako šéfredaktor. Zároveň vás chcem informo
vať o určitých krokoch, ktoré sme museli podstúpiť v úsilí zachrániť 
vydávanie časopisu SLOVO.

cenobitizmus. (Koinos- bios-spoločný život). 
Jej zakladateľom sa stal sv. Pachomius. On 
zhromaždil okolo roku 340 pustovníkov do 
monastiera (kláštora) a komunite dal regulu, 
čiže pravidlo, ktoré určovalo spoločný spôsob 
života, normy pre modlitbu, oblečenie, ručnú 
prácu a disciplínu.

Mníšsky život vznikol teda v Egypte, kde 
boli výhodné klimatické a geografické pod
mienky, ale často sa veľmi rýchlo rozšíril 
v celom východnom svete. Okrem mužských 
kláštorov vznikali aj ženské. Odtiaľ sa mníš- 
stvo rozšírilo do Palestíny a Sýrie, kde jeho 
hlavnými predstaviteľmi sa stali sv Makários 
a Hilárion. Zvlášť v Palestíne vznikali tzv. 
lauiy. Mnísi totiž žili v osobitných celách v jed
notlivých samostatných kláštoroch, ale pod 
vedením jedného predstaveného z materské
ho kláštora. Vznikali aj osobitné formy mníš
skeho života, ako napríklad v Sýrii, tzv. stylití. 
Ich vzorom bol sv. Simeon Stylita, ktorý žil na 
veľkom stĺpe, aby strávil život v spojení s Bo
hom bez kontaktu s ľuďmi.

Za ďalšie obohatenie mníšskeho života 
vďačí Východ sv. Bazíloví Veľkému. Jeho 
zásluha je v tom, že vedel veľmi pekne zladiť 
kontemplatívny ideál s povinnosťou aktívnej 
lásky k blížnemu, ďalej spájať kultúrnu formá
ciu a teologické štúdium.

Na Západ priniesol prvé správy o mníš
skom živote sv Atanäz. Aj tu vzniklo nadšenie 
pre nový spôsob života. Ďalšími jeho šíriteľmi 
sa stali sv Augustín, sv. Hieronym, sv. Martin 
a ďalší. Opravdivým otcom západného mníš- 
stva sa stal sv. Benedikt z Nurzie. Ním zalo
žená rehoľa ovládla Západ a stala sa aj zákla
dom celej stredovekej kultúry. On zreformo
val a organizoval mníšsky život a prispôsobil 
ho mentalite „západného" človeka. Založil 
kláštor v Taliansku v Monte Casino. Základom 
jeho reguly bolo heslo „Ora et tabora - modli 
sa a pracuj". Podľa sv. Benedikta hlavný 
a podstatný cieľ spoločného života v kláštore 
bola oslava Boha a dôraz sa dával na boho
službu. Mnísi mali povinnosť okrem modlitby 
manuálne pracovať a boli viazaní záväzkom 
neopúšťať kláštor až do smrti. Predstavený 
mal byť pre všetkých autoritou, ale aj starostli
vým otcom. Neskôr pričinením vzdelaného 
Kasiodora sa mnísi venovali aj klasickým 
a teologickým vedám. Zaslúžili sa o to, že 
mnohé literárne poklady antickej klasiky 
a cirkevných otcov sa zachovali pred devastá
ciou, ktorú so sebou prinieslo sťahovanie 
národov.

Zasvätený život, hlboko zakorenený v prík
lade a slove Ježiša Krista, je darom Boha Otca 
Cirkvi prostredníctvom Svätého Ducha. Zacho
vávaním evanjeliových rád sa Ježišove cha
rakteristické črty - panenstvo, chudoba a pos
lušnosť - trvalým spôsobom zviditeľňujú po 
svete a pohľad veriacich sa tak obracia k ta
jomstvu Božieho kráľovstva, ktoré je už prí
tomné v dejinách, ale v plnosti sa uskutoční 
v nebi.

o. Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD.

Medzí najvážnejšie kroky patrili perso
nálne zmeny v redakcii. Doteraz sa priamo 
na tvorbe časopisu podieľali štyria redaktori. 
Od 1. júna 2003 grafickú úpravu SLOVA robí 
sám šéfredaktor. Od júla prestane v SLOVE 
pracovať aj jazyková redaktorka. Úprimne 
chcem poďakovať obom týmto spolupracov
níkom za ich nasadenie a vynaložené úsilie
o zlepšovanie kvality SLOVA. Kvôli jazykovej 
úprave sa snažíme nájsť človeka, ktorý by 
nám s tým pomohol, aby sme nestratili jazy
kovú čistotu. Jeho ohodnotenie však bude skôr 
v rovine morálnej ako materiálnej. V redakcii 
tak okrem šéfredaktora zostáva iba jedna re
daktorka, ktorá má na starostí okrem prípravy 
časopisu aj komunikáciu a distribúciu.

Prečo je tomu tak? Hlavným zdrojom všet
kých týchto problémov sú financie. Keďže 
SLOVO nepoberá prostriedky zo žiadnych fon
dov biskupstva (ani s masmediálneho, ktorý 
sa používa na financovanie iných médií), je 
potrebné, aby si na svoju činnosť zarobilo 
samo. Gréckokatolícke biskupstvo vychádza 
redakcii v ústrety nižším nájomným a platom 
šéfredaktora. V budúcností by malo na seba 
prevziať aj iné výdavky, ako je telefón, inter
net a podobne. Ostatné výdavky, ako aj plat 
ľudí pripravujúcich SLOVO je úplne vecou 
predplatného.

Ak ste tohto roku za SLOVO zaplatili 288 
Sk, tak ste vlastne za jedno číslo zaplatili 
namiesto 30 Sk iba 24 Sk. Z tejto sumy sme 
odviedli štátu na DPH 3 Sk. Poštovné za jeden 
kus SLOVA stojí 4 Sk, tlač stála 8,70 Sk, teraz 
iba 8 Sk. Na hrubom plate stálej redaktorky 
sa každé číslo podieľalo skoro 3 korunami. 
Viac než korunu stála aj jazyková úprava, ako 
aj graťické zalomenie. Štítok a sáčok stáli 
spolu okolo 50 halierov a rovnakú sumu sme 
platili aj za objednané príspevky v SLOVE. Ak 
si to spočítate, tak vám zostanú dve koruny. 
Z nich bolo potrebné zaplatiť elektrinu, teplo, 
vodu, nájom. Netreba zabudnúť na telefón, 
pripojenie na internet, poistné, opravy a iné 
prevádzkové náklady spojené s chodom časo
pisu. Tak, ak si to všetko spočítate, dostanete 
mínusové číslo. A dnes vám žiadna ťírma nič 
neurobí zadarmo.

Tak toto je pravda o hospodárení SLOVA. 
Keď v roku 1999 pracovalo na SLOVE dohro
mady päť osôb, dnes to budú dvaja. Za ich

čias malo SLOVO dvojnásobný náklad a aj 
ceny bolí o polovicu nižšie, ako je tomu teraz.

No a čo nám prinesie nový rok?
Z rozhodnutia konzília šéfredaktora na 

návrh vladyku Jána Babjaka, SJ, sa SLOVO 
znova stane dvojtýždenníkom. To sú znova 
vyššie výdavky, ale ako dúfame, časť z nich 
na svoje plecia zoberie aj samotné Gréckoka
tolícke biskupstvo. Pokúsime sa zachovať 
farebnú obálku, alebo aspoň dvojfarebnú. 
Zo 44 strán zostane 20. Cena klesne na 
polovicu, teda 15 Sk. Predplatné pre hromad
né objednávky (nad 10 kusov) bude 300 Sk. 
Pre individuálnych odberateľov (1-10 kusov) 
to bude 350 Sk. Zavádza sa možnosť polročnej 
objednávky. Vtedy je pred platné vo výške 160 
až 180 Sk. Zároveň znova ponúkame farnos
tiam možnosť priebežného odberu, keď tí, čo 
si nemôžu predplatiť SLOVO, si ho budú kupo
vať za 15 Sk a farnosti nám to uhradia stále 
v polročných intervaloch.

A čo bude časopis obsahovať? Samozrej
me, že to, na čo ste zvyknutí, ale v upravenej 
podobe. Navyše chceme predstavovaťjednot- 
livé farnosti. Začíname Bardejovským proto- 
presbyterátom. Niektoré rubriky zaniknú, ale 
podstata obsahu zastane zachovaná.

A ako to všetko chceme zvládnuť? No 
s Božou í vašou pomocou. Opakovane vás vy
zývam k rozširovaniu predplatiteľov časopisu. 
Ak kňazi v chrámoch hovoria o SIOVE málo, 
vy musíte naplno realizovať Kristove slová: 
„čo ste počuli do ucha, rozhlasujte zo striech" 
(porov. Mt 10,27b). Mnohé farnosti nám avi
zujú pokles odberu. Ak sa vám tento časopis 
nepáči, dajte nám vedieť a my sa to pokúsime 
zlepšiť. A ak sa vám páči, prosím, nech si 
zachová aj vašu priazeň. Zároveň vás chcem 
poprosiť o vaše modlitby a dary na jeho chod, 
zvlášť v čase, keď si ho predplácate. Vašich 
dvadsať, či päťdesiat korún navyše nám 
pomôže v hmotnej núdzí a vaše modlitby 
a obety nám dodajú silu znášať každé proti
venstvo a napriek neistote kráčať stále vpred
- za Kristom.

So srdcom plným vďačnosti a úcty 
ku každému z vás

o. Juraj Gradoš, šéfredaktor

Chcete aj vy pomôcť zachovať časopis gréckokatolíckej cirkví 
SLOVO? Alebo Vám na tom nezáleží?
Ak nám chcete pomôcť, objednajte si SLOVO aj na budúci rok 
a získajte ešte jedného nového predplatiteľa (suseda, syna, 
dcéru...). Tak sa aj Vy stanete „apoštolmi SLOVA".
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Čo nám hovorí príbeh o potope (Por. Gn
V poslednom čísle sme spolu uvažovali nad tým, ako začal bujnieť 
hriech. Najprv to bola neposlušnosť, potom bratovražda a dnes 
budeme rozprávať o ďalšom šírení tohto zhubného nádoru ako aj o 
tom, že hriech prináša smrť.

Text Svätého písma o potope začína taký
mito slovami: „Pán videl, že ľudská neresť 

na zemí je veľká a že všetko zmýšľanie ich 
srdca je ustavične naklonené na zlé. Zem bola 
plná nerestí... bola veľmi skazená a všetko 
ľudstvo blúdilo na svojej ceste." Už v týchto 
vetách vidíme použité veľmi silné výrazy. 
Neresť je veľká, všetko zmýšľanie je ustavič
ne naklonené na zlé. Práve z týchto výrazov 
môžeme vidieť zásadný rozdiel medzi biblic
kým textom a textami o potopách, ktoré sa 
nachádzajú u iných národov. Dnes poznáme 
68 textov z Ázie, Európy, Austrálie, Afriky 
a Ameriky o katastrofálnych potopách. Na
priek niektorým podobnostiam je text Svätého 
písma úplne iný. Inšpirovanému svätopíscovi 
nešlo o opísanie nejakej zaujímavej udalostí 
z dejín ľudstva. On si „vypožičal" vtedy vše
obecne známy príbeh o potope, očistil ho od 
pohanských predstáv o Bohu a vložil do tohto 
príbehu veľmi dôležitú pravdu. Za hriechy 
iudí príde trest, ale spravodlivý nezahy
nie s hriešnikom. Toto je nosná myšlienka 
celého príbehu.

Najprv budeme rozprávať o súde a treste.
V istom príbehu sa hovorí, ako boli v jednej 
farností misie a kňaz na kázní horlivo a šťav- 
nato opisoval Boží súd. Ľudia stáli mlčky, 
niektorí plakali, iba jeden veriaci pri dverách 
sa stále usmieval. Misionár ešte pritvrdil, ale

dotyčný sa usmieval naďalej. To kazateľ nevy
držal a povedal: „To platí aj o vás tam vzadu!" 
Avšak ten muž pohotovo odpovedal: „Pre mňa 
nie, ja som z inej farností." Tak ako dotyčný, 
aj mnohí ľudia dnes sa správajú tak, akoby 
sa ich súd netýkal. Mnohí ani neveria, že po 
skončení života bude súd. Rozmýšľajú, uvažu
júc nesprávne: „Krátky a ťažký je náš život 
a nieto lieku pre človeka na konci... len náho
dou sme povstali... neskôr sa aj na naše meno 
zabudne... nieto návratu, keď príde náš skon" 
(por. Múdr. 2,1-5). Z takéhoto zmýšľania, keď 
človek neverí, že posledné slovo bude mať 
Boh, vyrastá každý hriech, neresť i blúdenie,
o ktorých sme hovorili v úvode. Kto má nádej 
len v tomto živote a má pred sebou len niekoľ
ko rokov, nebude brať ohľad na nikoho. Kde 
niet bázne pred Bohom, tam niet bázne pred 
žiadnym hriechom. Aj v dnešnej dobe vidíme 
ako ľudstvo blúdi a zem je veľmi skazená. 
Preto je dôležité „zachrániť sa z tohto zvrhlého 
pokolenia" (por. Sk 2,40), „lebo je ustanovené, 
že každý raz zomrie a bude súd“ (por. Hebr. 
9,27) „Všetci sa musíme ukázať pred Kristo
vou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu 
za to, čo konal, kým bol v tele, čí už to bolo 
dobré a či zlé" (2Kor 5,10).

Je však veľmi dôležité zdôrazniť, že „Boh 
nemá záľubu v smrtí hriešnika, ale v tom, 
aby sa odvrátil od svojich zlých ciest a

žíl" (por. Ez 18,23). „Ani svojho syna neposlal 
na svet súdiť, ale spasiť" (por. Jn 3,17). „Boží 
súd spočíva v tom, že svetlo prišlo na svet, 
ľudia však milovali tmu viac ako svetlo, lebo 
ich skutky boli zlé" (por. Jn 3,19). V 5. kapitole 
knihy Múdrosti je znázornené, ako vyzerá 
večné odsúdenie. Tých hriešnikov neodsúdil 
ník, samí sa trápia nad sebou, ako to vidíme 
v knihe múdrostí. „V ten deň sa ich zmocní 
strašná hrôza, zmeravejú z nečakanej spá
sy ... zo skľúčenej duše horekovaí budú ... 
to my sme zišli z cesty pravdy, nám nesvietilo 
svetlo spravodlivosti... Čo nám pomohla na
myslenosť? Čo nám osožil majetok s vystato
vaním?" (por. Múdr. 5,ln). A tak vidíme, že 
ich trápia výčitky svedomia.

Číže príbeh o potope nám pripomína, že 
život človeka nie je iba hra a každý kto 
zavrhol Boha, jeho lásku í všetky ponuky 
milostí, zavrhol naveky aj seba samého.

Tento príbeh nám však hovorí aj o tom, ako 
môžeme byť zachránení. „Noe bol najspra
vodlivejší a najbezúhonejší muž medzi svo
jimi súčasníkmi. A viedol bohumilý život" 
(Gn 6).

Ak je.človek spravodlivý, a nehľadá čo je 
jemu milé, ale to čo je milé Bohu, bude za
chránený. „Od Pána je ďaleko, aby sa rovnako 
povodilo spravodlivému a bezbožnému" (por. 
Gnl8, 25).

Teraz však, drahý čitateľ, môže byť poveda
né o mne a o tebe, že sme spravodliví, bez
úhonní, a robíme to, čo sa páči Bohu? Je vôbec 
niekto taký? Na túto otázku odpovedá sám 
Boh: „Nik nie je spravodlivý, všetci poblúdili, 
ník nerobí dobre, celkom ník“ (por. Ž 14,3). 
Iba nad jedným človekom zaznel hlas: „Toto 
je môj milovaný Syn, v ňom mám zaľúbenie" 
(por. Mt 3,17). Tak ako sme vraveli minule, že 
Ábelová obeta sa páčila Bohu preto, lebo v nej 
videl obetu svojho Syna, nepoškvrneného 
baránka, tak aj Noe je predobrazom Ježiša 
Krista, ktorý bol zachránený z vôd smrtí. Ked 
však pozorne čítame príbeh o potope, vídíme, 
že bol zachránený nielen Noe, ale aj jeho 
manželka, traja synovia a ich manželky 
a k tomu množstvo zvierat každého druhu. O 
nich sa nehovorí, že boli bezúhonní, spravod
liví a bohumilí. Avšak boli zachránení pre 
Noemovu spravodlivosť. Podobne aj my, hoci 
sme slabí a biedni, ak prijmeme Ježišovo poz
vanie do „korába", budeme zachránení spolu 
s Ním a Jeho bezúhonnosť sa započíta aj nám.

Teraz môžeme vidieť, aký pravdivý je tento 
príbeh, ale iba za podmienky, že nebudeme 
špekulovať kedy a kde bola potopa, keď nebu
deme hľadať loď na vrchu Ararat, či krútiť hla
vou nad tým, ako sa do jednej lode dostalo 
toľko zvierat atd. Všetko, čo bolo napísané 
v Svätom písme, nebolo napísané pre ľudskú 
zvedavosť, ale na poúčanie, usvedčovaníe, na 
nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby 
bol Boží človek dokonalý a pripravený na 
každé dobré dielo (por. 2 Tím 3,16-17).

o. ThLic. Jozef Zorvan
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Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školv sv. Bažila Veľkého. 
Kmeťovo stromoradie 1.080 01 Prešov whlasuie podľa § 7a zákona 
č. 542/1990 Zb. a zákona č. 313/2001 Z. z. výberové konanie na 
obsadenie miesta zástupcu / zástupkyne riaditeľky školy pre 
výchovno - vzdelávací proces.

Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej 

a pedagogickej spôsobilosti
min. 5 rokov pedagogickej praxe 
absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky 
občianska bezúhonnosť
osobnostné predpoklady na výkon riadiacej funkcie 
práca s PC - používanie internetových služieb a e-mailu 
znalosť príslušnej školskej legislatívy.

Uchádzači spolu s prihláškou predložia: 
profesijný životopis
aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
kópie dokladov o vzdelaní
stručnú koncepciu riadiacej práce odborného zástupcu SZŠ.

Prihlášku a požadované doklady treba poslať na adresu školy 
s označením „Výberové konanie" alebo priniesť osobne do 15.07.2003. 
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádza
čom, ktorí spĺňajú predpoklady, písomne najneskôr 7 dní pred jeho 
začatím.

Gréckokatolícka diecézna charita. Hlavná 2, Prešov

hľadá registrované zdravotné sestry s možnosťou trvalého pracov
ného pomeru pre Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
„Charitas" pre okres Prešov a Sabinov.

Podmienky pracovného zaradenia:

sestra menežérka___________________________________
vysokoškolské odborné vzdelanie (Bc., Mgr. v odbore ošetrova

teľstvo + pomaturitné špecíalizačné štúdium), minimálne 2 ročná 
prax na lôžkovom oddelení

zdravotná sestra____________________________________
vyššie, prípadne vysokoškolské odborné vzdelanie (diplomovaná 

sestra, Bc., Mgr. v odbore ošetrovateľstvo + pomaturitné špecíalizačné 
štúdium), minimálne 4 ročná prax na lôžkovom oddelení

- odbornosť a organizačné schopnosti
- citová vyrovnanosť, empatia
- životné skúsenosti, komunikatívnosť
- pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom
- rešpektovanie ľudského života a dôstojnosti každého človeka
- zmysel pre duchovné hodnoty
- vodičský preukaz sk. B s praxou

Informácie: Mgr. Chanáthová Dagmar
Gréckokatolícka diecézna charita, Hlavná 2, Prešov 
č. tel. /fax: 051/ 7723 970

Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo 
pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý jediný je živou radosťou 
a potechou. / Sv. František Saleský

Veľkú silu má modlitba, ak sa človek modli tak, ako 
najlepšie môže. Zhorknuté srdce robí sladkým, smutné 
veselým, chudobné bohatým, nemúdre múdrym, skľúčené 
smelým, slabé silným, slepé vidiacim, chladné planúcim. 
Veľkého Boha vťahuje do malého srdca. / Sv. Gertrúda z Helfty

— ---------------------------------------

t r d B L * K R I S T U S☆ a zjednotenie Európy
— >---------------------------------------

Pri hľadaní modelu spolužitia Slovenska v spoločenstve európskych 
národov je potrebné prihliadnuť aj na rozdiely medzi životom v mestách 
a v obciach, vyplývajúce z prirodzených daností jednotlivého prostredia. 
Pokúsim sa niektoré typické rozdiely pomenovaťa stručne ich vyhodnotiť
S rozvojom veľkých miest, ktoré zahŕňajú niekoľko miliónov obyvateľov, 
je zjavné, že život sa točí viac v mestách ako na vidieku. V mestách je 
sústredený spoločenský, politický, kultúrny a intelektuálny rozmer života 
značnej väčšiny populácie. Konkrétne to znamená, že v mestách je viac 
pracovných príležitostí, v mestách je sústredená vysokoškolská mládež, 
v mestách je neporovnateľne bohatšia možnosť kultúrneho vyžitia 
a profesionálneho športovania. Vybudovaná sieť veľkých nákupných 
centier -  hypermarketov láka do mesta kupujúcich zo širokého okolia. 
To je danosť, na ktorej sa nič nezmení ani v blízkej budúcnosti. Na druhej

strane život v meste prináša so sebou aj úskalia, ktoré je potrebné nielen 
pomenovať, ale aj hľadať pre nich uspokojivé riešenie, aby sa život 
v meste stal bezpečným pre kresťansky orientovaných, poctivých 
a pokojamilovných ľudí. Aké sú to úskalia? Na prvom mieste v mestách 
je viac fyzického nebezpečenstva a ohrozenia rôzneho typu, ako nám to 
servíruje každodenné spravodajstvo v médiách. Človek veľkomesta má 
strach pred neznámym zlodejom, autičkárom, alebo aj zabijakom. Zo 
strachu rastie vzájomná nedôvera medzi obyvateľmi, a z nedôvery 
individualizmus. Takže, čím väčšie sú nástrahy ohrozenia v meste, tým 
je život jeho obyvateľov - zdá sa - poznačený väčším individualizmom 
a to je nie dobrá perspektíva do budúcnosti. Ďalším vypuklým 
ukazovateľom rozdielnosti mestského života od života v obci je jeho 
náročné finančné zabezpečenie. V meste je drahý nájom za byt, 
nehovoriac o podnájme. Rastúce ceny za energiu, vodu, telefón atď 
začínajú presahovať bežné finančné možnosti a učia obyvateľov mesta 
nutnej potrebe šetriť. V meste sa všeobecne nezarába veľa peňazí. 
Ekologická situácia veľkých miest je vdäka exhalátom z áut a fabrík čoraz 
hrozivejšia s čím súvisí aj nelichotivý zdravotný stav mestskej populácie.
Aby sa obyvatelia miest nemuseli báť naznačených ohrození, musia si 
osvojiť „čnosti veľkých miest“ . Hlavné z toho je, aby sa ľudia aj v mestách 
otvárali pre pomoc v každodenných problémoch a neuzatvárali sa do 
svojej ulity. Napríklad vzájomná solidárna výpomoc mladých mamičiek 
pri strážení detí na pieskovisku pri paneláku je svetlým zjavom takejto 
konkrétnej pomoci a spolupráce. Na takýto druh spolupráce netreba 
žiadny zákon, ale dobré srdce, ktoré formuje Kristovo evanjelium. Pritom 
štát by mal umožňovať a podporovať rodinnú politiku tak, aby mamičky 
mohli čo najdlhšie ostať so svojimi deťmi doma a venovať sa im.
Prečo zdôrazňujem myšlienky spolupráce, pomoci a solidarity len 
v mestách? Preto, lebo v obciach sú tieto zvyklosti u ľudí prirodzené 
a nemusíme ich natoľko zdôrazňovať
Čisto pragmaticky možno na záver konštatovať, že na Slovensku 
v európskom a svetovom význame veľkomestá nemáme. Najväčšie mestá 
Bratislava, Košice a Prešov sú v tomto kontexte len väčšie dediny. Úloha 
Cirkvi pri uskutočňovaní tejto kresťanskej perspektívy života v mestách
I dedinách je nezastupiteľná.

o. ThLic. Michal Hospodár
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Nao pravaami viery

Boh je všem ohúci
V  Bohu rozoznávame vlastnosti, ktoré 

nikdy úplne nepochopíme. Môžeme 
hovoriť, že je svojbytný, sebestačný, večný, 
trojjediný... Musíme však uznať, že týmto 
vlastnostiam úplne nerozumieme, pretože sa 
Bohu v žiadnej z nich nepodobáme. Jedno
ducho musíme si povedať, že on je Boh a my 
sme jeho stvorenie. Nekonečne presahuje 
naše poznanie, lebo je obmedzené a obme
dzená je aj naša reč o Bohu (porov. KKC 40).

Na druhej strane sú Božie vlastností, 
ktorým porozumieť môžeme, pretože sa

'aíĽa v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne.

v obmedzenej miere vyskytujú okolo nás. Platí 
to o väčšine Božích vlastnostiach: o múdrostí, 
milosrdenstve, spravodlivosti, hneve, dobrote, 
vernosti a í.

Zo všetkých Božích vlastností Vyznanie 
viery však spomína iba Božiu všemohúcnosť: 
„ Verím v Boha, Otca všemohúceho..." Spomí
na ju už Apoštolské vyznanie viery, ktoré 
siaha až do druhého kresťanského storočia 
(DS 30). Túto pravdu vyznáva Nícejsko- 
konštantínopolské vyznanie viery a po ňom 
ostatné vyznania ako článok viery.

Prečo práve Božiu všemohúcnosť, a nie iné 
atribúty, napríklad dobrotu, milosrdenstvo 
a predovšetkým lásku, ktorá je pre Boha taká 
charakteristická? Veďsv. Ján hovorí, že „Boh 
je  láska" (1 Jn 4, 8).

Katechizmus Katolíckej cirkvi venuje tejto 
Božej vlastnosti krátky, ale pre celok viery 
dôležitý odsek (porov. KKC 268-278). To preto, 
že „vyznávaťju má veľký význam pre náš 
život" [KKC 268). Museli by sme totiž povedať: 
ak neveríme, že Boh je všemohúci, tak 
neveríme ani v jeho existenciu.

Táto Božia všemohúcnosť sa prejavila 
menovite:

1. V tvorení viditeľného a neviditeľného 
sveta: „Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal 
a všetko bolo stvorené" (Ž 32, 9).

2. V prozreteľnom riadení všetkého stvore
ného: „Všetko to čaká na teba, že im dáš 
pokrm v pravý čas..." [t 103, 27).

3. V konaní zázrakov: „Ktorý Boh je  taký 
veľký, ako je  náš Boh? Ty si Boh, ty konáš 
zázraky, národom si dal poznať svoju moc" 
(Ž 76,14-15).

4. V rozšírení a zachovaní viery a Kristovej 
Cirkvi: „Postavím  svoju Cirkev a pekelné 
brány ju  nepremôžu" (Mt 16,18).

5. V konečnom a úplnom víťazstve Ježiša 
Krista nad zlom: „Lebo on musíkrál'ovať, kým 
mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy“ 
(1 Kor 15, 25).

Slovo „všemohúcnosť“ môže niekomu 
pripomínať despotizmus, slepú moc. Úplne 
inak vyznieva v biblických modlitbách 
a v modlitbách Cirkvi. Cirkev, verná svedectvu 
Písma, sa v modlitbe často obracía na „vše

mohúceho a večného Boha". Tí, 
ktorí sa modlia, obracajú sa na Boha 
plní dôvery práve preto, lebo je 
všemohúci a večný. U koho by malo 
byť útočisko, ak nie u toho, ktorý 
všetko môže urobiť (porov. Lk 1,37). 

liM ÍÉC ! Jób vyznáva: „Nuž dobre viem 
ŕ’igpK; . ja, že ty všetko urobíš, nijaký tvoj

1 zámer nemožno prekaziť" (Jób 42,
I  2). Táto moc však nenesie stopu 
{ násilia. Preto jeho moc nie je možné 
j oddeliť od jeho dobroty, spra

vodlivosti a zľutovania. „Bože, ty 
najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď 
sa zmilúvaš a odpúšťaš" (Rímsky misál, mod
litba dňa na 26. nedeľu „cez rok").

Veriť v Božiu všemohúcnosť je základom 
všetkého, čo vo Vyznaní viery ďalej vyzná
vame. Ako by sme mohli veriť, že Boh stvoril 
nebo i zem, keby nebol všemohúci, A ako 
veriť v Kristovo dielo: že sa stal človekom, že 
za nás zomrel a že skutočne vstal z mŕtvych? 
Ako uveriť, že nás Svätý Duch môže premeniť 
svojou milosťou, ak nepovieme s Bohorodič
kou svoje „áno" anjelovmu posolstvu: „Lebo 
Bohu nič nie je  nemožné" (Lk 1, 37).

Grécky cisár Teodoz rozkázal pri nejakej 
slávnosti otvoriť všetky väznice a darovať 
väzňom slobodu. Pri tejto príležitosti povedal: 
„Keby to bolo v mojich silách, dal by som 
otvoríťvšetky hroby a navrátil život mŕtvym."

To neurobí žiaden kráľ ani cisár. Jedine 
Boh, ktorému nijaká vec nie je nemožná. 
Svedčí o tom vzkriesenie Jairovej dcéry, 
Naimského mládenca, Lazára.

Nuž zapamätajme si, že Boh je Pánom 
neba a zeme a my sme jeho služobníkmi. 
Božia všemohúcnosť je pre nás dôvodom 
a pohnútkou k neohraničenej viere a dôvere 
v Boha, ktorý vládne nad všetkým svojou mo
cou (porov. KKC 269), a všetko riadi k dobru 
tých, ktorí ho milujú (porov. Rim 8, 28).

Preto „nič nemôže tak posilniť našu vieru 
a nádej, ako keď sme vo svojom srdci pevne 
presvedčení, že Boh môže všetko. Lebo keď 
ľudský rozum spozná, že Boh je  všemohúci, 
ľahko a bez zaváhania bude súhlasiť so 
všetkým, čo treba veriť, aj keby to bolo veľké 
a obdivuhodné a prevyšovalo by to poriadok 
a zákony prírody" (KKC 274).

o. ľlgr. František Dancák

LITURGICKÉ OKIENKO

Deviata hodinka

Podľa liturgickej tradície východných cirkví je 
táto hodinka prvou večernou bohoslužbou. 
Zodpovedá našej pätnástej hodine. Je  to čas 
Kristovej smrti na kríži. Cirkev nám pripomína 
úžasné súženie, ale súčasne spásou naplnenú 
udalosť, keď Jež iš Kristus po smrteľnom 
zápase odovzdal svoju dušu do rúk Boha - 
Otca. Takto priniesol úplnú žertvu za hriechy 
sveta, zničiac našu smrť a vyslobodil z moci 1 
pekla tých, ktorí sa v ňom nachádzali. Všetky j 
žalmy tejto hodinky nám pripomínajú Kristovo 
utrpenie na kríži a dielo našej spásy.
Túto hodinku sa modlíme spoločne v chráme 
pred večernou sv. liturgiou, alebo ako osobnú 
modlitbu po pätnástej hodine.
Po zvyčajnom začiatku nasledujú žalmy.
V pondelok a štvrtok sa modlíme 83. (podľa 
Neovulgáty 84.) žalm. Je  to pútnický žalm, 
ktorý vyjadruje veľkú túžbu po Božom chráme. 
V id iac na konci dňa krásu pozemského 
chrámu nás pozýva povzniesť svoje vzdialené 
srdce a myseľk bohu, na nebo, aby sme mohli 
prebývať v dome Pánovom v jeho nebeských 
príbytkoch. Po ňom nasleduje 84. (85.) žalm, 
ktorý sa modlíme v utorok a štvrtok. Tento žalm 
rozpráva o tom, ako sa Boh po čase svojho 
hnevu znova obrátil k svojmu ľudu a odpustil 
mu jeho previnenia a hriechy. Podobne i Kris
tus nám na kríži odpustil naše hriechy a svojou 
krvou zmyl našu vinu. Preto je naša spása 
blízko, na dosah. Posledný je 85. (86.) žalm. 
Ten sa modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. 
Žalmista na základe osobnej skúsenosti, keď 
ho Pán vytrhol z najhlbšej priepasti, i teraz 
plný nádeje prosí Boha o pomoc, hoci je 
obklopený nepriateľmi. Je  to krásna modlitba
o Božiu pomoc v čase súženia, ktorá prináša 
odpustenie.
Tropáre, ktoré nasledujú po žalmoch v čase 
veľkého pôstu (pondelok až piatok), opisujú 
Kristovo ukrižovanie a jeho spásonosnú smrť
M od litba  svätého Bažila Veľkého pred 
záverečným prepustením oslavuje trpezlivosť 
Ježiša Krista a jeho lásku k človeku, keď mu 
otvoril vstup do raja a smrťou zničil smrť 
Vyjadrujeme v nej túžbu po odpustení našich 
hriechov, aby sme odložili starého človeka, 
obliekli si nového a takto dosiahli večný pokoj.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
o. Emil Zorvan
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i ® l  SPOLOK SVÄTÉHO 
( g | | )  CYRILA A METODA

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

pripomínajú títo naši členovia:
Helena Bartáková z Košíc-Terasy, Emília 

Falatovičová z Čerhova, Oľga Janočková z Či- 
čavy, Marta Kľučárová z Čeľoviec, Slavomír 
Marcin z Vybuchanca, Michal Nacľ z Kysty, 
Ján Zubko z Vranova - Lomnice;

Mikuláš Čisárik z Košíc, Anton Erby z Mi
chaloviec, Vincent Horňák z Vysokej n. Uhom, 
Magdaléna Jenčíková zo Sečoviec, Helena 
Košlabová zo Zemplínskeho Jastrabia, Mária 
Lukáčová z Poše, lng. Ivan Želinský z Bratis
lavy;

Cyril Fetkovič z Poše, Ján Jusko z Kuzmíc, 
Veronika Kolesárová zo Sečoviec, Metod 
Stanko zo Strážskeho;

Alžbeta Barloková zo Slavkoviec, o. Vasil 
Fejda z Trebišova, Anna Galusová z Kožu- 
chova, Anna Gulovíchová z Popradu, Ľudovít 
Hlaváč z Jastrabia, Mária Komendátová 
z Veľkej Tŕne, Mária Mihaľová z Kačanova, 
Anna Rusínková z Vranova n. Topľou, Andrej 
Somoš zo Strážskeho;

Pavel Kačur z Košíc-Terasy, Ján Kaputa 
z Kružľova, Anna Pancuráková z Varhaňoviec, 
lng, Peter Paulína z Michaloviec, Helena 
Peržeľová z Rudlova, Ján Pristaš z Vranova n, 
Topľou

Jozef Tomáš z Vybuchanca, Mária Zlatníc
ka z Hriadok a Mária Tírpáková zo Sečoviec.

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Ďakujeme tým farským úradom, ktoré na 
našu výzvu reagovali a zaplatili členský 
príspevok. 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 a dary je 
potrebné poslať výlučne na účet: 5697345/ 
5200 v OTP banke.

Najlepšie je s mamou a otcom 
II. ročník novinárskej súťaže

Novinársku súťaž vyhlasuje Návrat, O. z. a Tchĺbo Slovensko, spol. s.r.o. 
v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov a Asociáciou náhradných rodín 
záštitu nad súťažou prevzala podpredsedníčka NR SR Zuzana Martináková

Podmienky:
Do súťaže sa môžu prihlásiť autori publikujúci v tlačových a elektronických médiách na 

Slovensku, ktorí publikujú svoje príspevky v období od 1. 11. 2002 do 21. 10. 2003. 
Uzávierka súťaže je 14.11. 2003.

Očakávame súťažné príspevky, ktoré sa kvalifikovane dotýkajú:
potrieb, práv, záujmov opustených detí a možností riešenia ich životnej situácie
sociálnej politiky štátu a legislatívy
rôznych foriem náhradnej rodinnej starostlivosti

Autor alebo konkrétne médium musí predložiť noviny či časopis s publikovaným článkom, 
prípadne audio či video kazetu s odvysielaným programom.

Každý príspevok musí obsahoval’ meno, adresu a kontaktné telefónne číslo.

Cieľom je:
oslovenie potenciálnych náhradných rodičov - manželov, partnerov, jednotlivcov, 

ktorí sú ochotní prijať do svojho domova niektoré z opustených detí
zvýšenie informovanosti verejnosti o skutočných potrebách detí žijúcich bez rodičov 

a skutočných riešeniach, ktoré sú pre tieto deti záchranou
zvýšenie tolerancie verejností voči rodinám, ktoré už prijali opustené dieťa alebo 

k rodinám, ktoré sa na tento krok pripravujú
ocenenie a motivácia novinárov, ktorí kvalifikovane a objektívne informujú verejnosť 

o pozitívach aj úskaliach náhradnej rodinnej starostlivosti

Hodnotiace kritéria:
objektívne informovanie o skutočných potrebách opustených detí 
presadzovanie zmien postoja k dieťaťu žijúcemu mimo rodiny alebo k rodine, ktorá 

takéto dieťa príjme
pozítívny a konštruktívny pohľad
konkrétne príklady a ich originálne novinárske spracovanie
nastolenie závažných problémov pre verejnú diskusiu

Kategórie: Tlačové médiá • regionálne periodiká
• denníky
• časopisy
• internetové médiá 

Rozhlas • spravodajstvo - publicistika
• interaktívne - programy 

Televízia • publicistika - dokument
• spravodajstvo
• interaktívne programy

Kontaktné miesto a miesto zasielania súťažných príspevkov:
Návrat, o. z.., Šancová 42, 811 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Alžebta Padyšáková, mob. 0908 - 20 13 15
Tel./fax.: 02/5249 9276
www.navrat.sk Infolínka nielen o adopcii: 0907 - 80 80 80

POĎAKOVANIE

Veriaci z Neresínca na Ukra
jine a redakcia časopisu SLO
VO vyslovujú úprimné Pán 
Boh zaplať veriacim z Vlače, 
ktorí darovali kňazské rúcha, 
pani Márií Závadskej zo Ša- 
mudovíec za oltárne plachty 
a pani Sučkovej z Lady, ktorá 
na obnovu cerkvi prispela 
finančnou čiastkou 100,- Sk.

Ďakujeme, že sí
Pred dvadsiatimi rokmi požehnal Boh rodine Zdra- 

veckých krásnu dcérku, Zuzku. Roky plynuli ako voda 
a Zuzkine kroky viedli čoraz častejšie do gréckokato
líckeho chrámu. Od Boha prijímala veľkú silu, ktorú vy
užívala pri budovaní zboru a pri kantorovaní. Robila to 
s veľkou láskou a s oduševnením. Do cesty jej však vstu
povalo í mnoho úskalí, ktoré však spolu s nami vždy 
prekonala. Angažujeme sa aj v rôznych podujatiach ako 
sú karnevaly, biblické súťaže, svadby... Príjemné chvíle 
trávime í v letných táboroch, kde prežívame kopec sran- 
dy".

Zbor prešiel rôznymi „renováciami," no vdaka Zuzke 
sme nezanikli a fungujeme až dodnes. Zuzka je našou 
veľkou oporou í kamarátkou, zároveň sme si mysleli, 
že sa nikdy nerozídeme, aspoň nie tak skoro. Áno, 7. jú
na 2003 sa vydáva. No napriek tomu sme šťastní spolu 
s ňou, lebo si berie zlatého chlapca, Rasťa, ktorý bude 
onedlho vysvätený za kňaza.

Touto cestou im obom chceme zaželať kvitnúce 
manželstvo, veľa Božích milostí. Rastoví veľa trpezli
vosti na kňazskej ceste a Zuzke zase v domácností. Zuz
ka, däkujeme tí za všetko: za lásku, trpezlivosť, vieru 
v naše schopností... No hlavne: däkujeme, že si!

za celý zbor z Košíc Lenka a Zdenka Haluškové
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SLOVNÍK

KNIHY Seba/
dôvera
Ako 
sa stať 
sám 
sebou

ffi
A 1*11 Un MČOmw

FILM
Alan Loy McGínnís:
Sebadôvera (Ako sa 
stať sám sebou) / 1A 
Úspech (Ako dosaho
vať maximálne výko
ny) / 1B 
Priateľstvo (Ako sa 
priblížiť k ľuďom, na ktorých nám záleží) 
/1C
Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 1995, s. 144, 
cena: 75,- Sk/ks.

V čom spočíva tajomstvo šťastia a úspe
chu? V sebadôvere a v presvedčení, že človek 
má svoju cenu! Prečítajte si, ako možno budo- 
vaťv sebe: vnútornú silu, vysporíadaťsa s od
mietnutím, rozvíjať svoju jedinečnosť, nájsť 
oblasť, v ktorej chcete vyniknúť, pomáhať 
iným, aby vzrástla ich sebadôvera. Sebadô
vera - kniha, pomocou ktorej sa stanete sami 
sebou.

V úlohe motívátora vystupuje doslova 
každý - čí už keď presviedčame priateľa, aby 
schudol, alebo burcujeme detí, či pomáhame 
športovcovi znovu nájsť stratenú formu. 
Dvanásť zásad, ktoré sú uvedené v tejto knihe, 
je jednoduchých a osvojiť si ich môže každý. 
Cieľom knihy Úspech je poučiť čitateľa 
o zásadách, ktoré mu umožnia, aby sa mu 
v tomto smere darilo.

Ako sa môžem priblížiť a ostať blízky 
ľuďom, ktorých mám rád? V čom spočíva kľúč 
k úspešnému manželstvu? Odpovede na tieto 
otázky, ale aj na to, ako sa stať srdečnejším 
človekom hodným lásky, ako lepšie komuni
kovať a uvoľňovať napätie vo vašich vzťahoch, 
nájdete v knihe Priateľstvo.

Françoise Vintrouová:
Matka Terézia
Lúč, Bratislava, 2003, 
s. 72, cena: 110,- Sk.

Matka Terézia - meno, 
ktoré určite nikomu nie je 
neznáme. Možno ste 
o tejto výnimočnej žene 
rozprávali aj svojím de
ťom. Alebo ešte nie? Čí už je to tak alebo tak, 
vydavateľstvo Lúč ponúklo na knižný trh 
novinku, prostredníctvom ktorej sa aj vaše deti 
môžu oboznámiť so životom Matky Terézie. 
Kde sa táto žena narodila? A ako sa dostala 
z Európy do Indie? Prečo sa venovala tým 
najbiednejším a najchudobnejším ľuďom? Čo 
ovplyvnilo mnohých mladých ľudí nasledovať 
životný vzor tejto ženy? Odpovede nájdete, 
ak sa začítate spolu s vašimi deťmi do tejto 
knihy. A určíte sa nemusíte báť, že tento 
príbeh vaše deti nezaujme. Jednoducho 
písaný text, doplnený farbenými ilustráciami 
vaše ratolestí určíte „zhltnú na posedenie". 
Tak neváhaj, čítaj a zoznám sa s Matkou 
Teréziou a jej dielom!
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Kolumbus - putovanie 
na kraj sveta
Štúdio Lux, 30. mín., fa
rebné, plne animované. 
Cena: 290,- Sk

Kreslených príbehov pre deti si dnes 
môžete pozrieť nespočetne veľa. A možno, že 
práve tento vás zatiaľ nezaujal ani len 
názvom. No iste zaujme vaše detí a určite sa 
zaradí medzí tie, ku ktorému sa budú 
s obľubou vracať. Stvárňuje časť histórie 
ľudstva pútavým spôsobom, spôsobom, kde 
vytrvalosť kráčať za svojím životným snom - 
í napriek prekážkam - sa považuje za 
hodnotu. Napínavý príbeh o tom, ako sny 
a odvaha jedného muža príbiížílí svetadiely 
a naveky zmenili históriu.

Je  niečo po polnoci 12. októbra 1492 
a práve sa rozhoduje o Krištofovi a jeho 
celoživotnom sne o objavoch. Po 37 dňoch 
plavby na západ po neznámych moriach musí 
nájsť zem, alebo sa na úsvite vrátiť naspäť do 
Španielska, ako to sľúbil svojej unavenej 
posádke. Ale on sa nechce vzdať Nebojí sa 
postaviť za svoje sny práve tak, ako sa nebojí 
morských príšer alebo pádu z konca sveta.

HUDBA
Môj najkrajší deň
MC, nahralo štúdio Pavlík 
Records, cena: 129,- Sk.

Detský hudobný súbor Melódia prichádza 
na trh s novým MC, kde naspievali 29 piesní, 
pre tých, ktorí radi spievajú piesne o Bohu, 
o láske k Ježišovi, o Bohorodičke a o všetkom, 
čo nás robí lepšími. Je to v poradí už ich 26 
album, ktorý sa objavuje na pultoch našich 
predajní.

Piesne sú upravené tak, aby sa ich mohli 
naučiť všetky vekové kategórie. Prvá polovica 
piesní je vhodná hlavne pre menšie deti 
a v druhej polovici sú piesne pre mládež.

K piesňam je možné si zakúpiť aj spevník 
Môj najkrajší deň (cena: 140,- Sk), v ktorom 
nájdete okrem textov piesní aj akordy pre 
gitaru a klavír a tiež modlitby pred a po 
svätom prijímaní, ranné modlitby a iné.

Klarisky -  príslušníčky rehoľného spolo
čenstva, ktoré založila s v. Klára pod vplyvom 
sv. Františka Assiského. Ide o kontemplatívnu 
rehoľu.
Kllrosa -  v bohoslužobnom zmysle je to 
miesto pre spevákov na severnej a južnej 
strane soley. Dávnejšie speváci viedli spev 
zhromaždenia v dvoch zborov -  klirosov.
Koadjútor (lat.) -  pomocník určený cirkev
nému hodnostárovi na pomoc pre jeho vysoký 
vek alebo chorobu; pomocný biskup.
Komunita (lat. spoločenstvo) -  kresťanskí 
bratia a sestry, ktorí spolu žijú a bývajú podľa 
istých pravidiel-regúl.
Kopia -  je dvojsečný kopijovitý nôž, ktorým 
kňaz počas proskomídie reže (pripravuje) 
zprosfor potrebné častice k svätej liturgii. 
Symbolizuje kópiu, ktorou vojak prebodol bok 
Ježiša Krista na kríži.
Kongregácia (lat.)-spoločenstvo s jednodu
chými sľubmi, môže byť aj spoločenstvo | 
s viacerými kláštormi tej istej rehole.
Kongregácia pre bohoslužbu a sviatosti -
pápežský úrad pre záležitosti liturgie
Konkordancia (lat. zosúladenie)- abecedný 
prehľadný zoznam slovne a vecne zhodných 
miest z jednej alebo niekoľkých kníh, napr. 
Biblická konkordancia.
Konkordát (lat. dohoda) -  zmluva medzi 
štátom a katolíckou cirkvou -  Svätou stolicou.
Konštitúcia (lat.) -  pápežský výnos majúci 
silu zákona
Kontemplácia (lat. pozeranie, uvažovanie) - 
ponorenie sa do spojenia s Bohom v modlitbe 
za vypnutia vnímania okolia.
Koruna -  dáva sa na hlavu mladomanželom 
pri sobáši. Má viacero symbolických význa
mov.

Spracovali: Mgr. A Ondovčíková 
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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Mgr. Anna Ondovčíková4
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I. T e le fó n
Nájdi odpovede na nasledujúce otázky podľa telefónneho kódu (každé číslo na 
telefóne má priradené písmeno). Mäkčene a dĺžne dopíš.
A) Kedy ti Boh pomôže? (0,1,3,4)
B) Kde ti Boh pomôže1 (0,2,6,3,5)
C) S čím ti Boh pomôže? (2,7, 0,2,5,8,9,4, *)

•o O m aíovačka
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Svätý Eliáš 
Tesban") na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

■o
¥ A

F
Ú

a

f K

2 .5 K R T 5 E M  -  šk r t  t a m
Prečiarkni každé druhé písmeno. Zakrúžkuj tie, čo ti ostali a prečítaj biblický verš:

P H Á D N V P E O L Č Á U R J G E F K I E C Ď B V M O A L Y Á  
KMPNU A ON I E J  HI O

3. Kt o  p r o s il  o  o d p u s ť e m ie ?
Nájdi toho sluhu, ktorý prosil o odpustenie svojho pána (hľadaj podľa čiar).

Riešenia pošli na adresu redakcie do 30. júla 2003 a môžeš vyhrať šatku na krk.
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KTO JE TVOJ PATRÓN? 

ANNA
meniny: 26. júla

Meno hebrejského pôvodu (channáh) zname
ná „milosť, milostivá, milostiplná“, „ľúbezná,

- milá“.

Patrónka: Sv. Anna

Svätých tohto mena je okolo tridsať. Jedna 
svätá je zvlášť výnimočná, lebo bola matkou 
Panny Márie. Podľa tradície sa narodila 
v Betleheme. Vraj ako 19 ročná sa vydala za 
Joachlmaz kráľovského rodu Dávidovho. Vyše 
dvadsať rokov nemali potomstvo, ale Boh 
vypočul ich vrúcne modlitby a narodilo sa im 
dievčatko, ktorému dali meno Mária. Je  zná
zorňovaná aj s malým Ježiškom na kolenách 
a stojacou Pannou Máriou vedľa. Je  patrón
kou zlatokopov, mlynárov, pekárov, kresťan
ských matiek a je vzývaná biednymi a chudob
nými. Cirkev byzantského obradu slávi jej 
liturgickú pamiatku 25. júla, 9. septembra a 8. 
alebo 9. decembra a cirkev latinského obradu 
26. júla.

JAKUB
meniny: 25. júla

Meno sa obvykle odvodzuje z hebrejčiny 
(z Jakagóbh) a najčastejšie sa vykladá ako 
Jen, kto sa drží za pätu", prenesene „druhoro
dený" (por. Gn 25,26). Rozšírilo sa prostred
níctvom latinských podôb Jacobus a Jaco- 
mus.

Patrón: Sv. Jakub starší Zebedejov, apoštol

Jakub bol apoštolom a mučeníkom. Narodil 
sa v čase Kristovho narodenia a zomrel okolo 
Veľkej noci v roku 44 v Jeruzaleme. Jakub 
starší bol synom rybára Zebedeja a Salome, 
jeho bratom bol Ján, apoštol a evanjelista. 
Spolu s Petrom a Jánom patril ku Kristovým 
obľúbeným učeníkom a doprevádzal Ježiša do 
Olivovej záhrady. Pre ich búrlivý temperament 
dal Syn Boží obom bratom priezvisko „synovia 
hromu“ . Niektorí hovoria, že hlásal Evanjelium 
po Ježišovom nanebovstúpení v Jeruzaleme, 
iní, že odišiel do Španielska a tam kázal. Na 
príkaz Herodesa Agrippu I. ho sťali. Často je 
znázorňovaný s knihou, objavuje sa s paličkou 
a klobúkom. Je  patrónom Španielska, Portu
galska a lekárnikov. Cirkev byzantského obra
du slávi jeho pamiatku 30. apríla a latinská 
cirkev 25. júla.

To, co vyspievať túžim
(T im o th y)

C G
To, čo vyspievať túžim, je nad rozum môj, 

a7 e7
preto v bázní sa skláňam a spievam svoj žalm,

Fmaj Dmí
veď pre mňa príbytok máš v nebi prichystaný 

G Gsus G
a prídeš znova vziať si ma a budem s Tebou naveky.

Nové nebesia stvoríš a tiež novú zem, 
nikto nebude staré už spomínať chcieť.
Baránok nás bude pásť, vodiť k prameňom vôd 
a nikdy viacej krik a plač už nezazneje večnosťou.

Malé chlapča povedie teľa aj lvíča, 
nič už neuškodí nám, smrť moc tam nemá.
Na lúke jahňa a vlk spolu budú sa pásť 
a sám Boh zotrie slzy nám a bude s nami prebývať!

Budem v zástupe, ktorý ník nevie sčítať, 
v bielom rúchu pred tvárou tam Baránka stáť, 
spievať Mu s palmou v rukách nový nádherný 
žalm a s ním a Jeho vernými na veky vekov kraľovať!

Z A S M E J M E  SA

- Na drôte visia tri netopiere, dva nor
málne hlavou dolu, ale tretí hlavou 
nahor. Tí dvaja hlavou dolu sa rozprá
vajú:
- Aha, nevieš, čo sa mu stalo?
- Omdlel, nevidíš?

Stavia sa traja netopierí, kto z niekoho 
vycicia viac krvi. Vzlietne prvý, po pol 
hodine sa vráti a papuľu ma celú od 
kivi. A vraví:
- Vidíte tamtoho psa? Tak toho som 
vycical.
Vzlietne druhý, po hodine sa vráti 
a má celú hlavu od krvi. A vraví:
- Vídíte tam tú kravu? Tak tú som 
vycical.
A tak vzlietne ten tretí, nevracia sa ho
dinu, nevracia sa 2 hodiny a nako
niec sa vráti až za 3 hodiny celý krva
vý. Ostatní netopíeri sa len čudujú:
- Kde si bol tak dlho?
A netopier na to:
- Vídíte tam ten stĺp? Tak ja som ho j 
nevidel! (

PUTOVANIE KRÍŽA SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE PO SLOVENSKU.

Vdňoch'30.06. - 12.07. 2003 bude prebiehať „Cesta Zmierenia" - Putovanie kríža 
Svetových dní mládeže po Slovensku. Toto putovanie kríža SDM po našej vlasti je zároveň 
duchovnou prípravou na návštevu Svätého Otca Jána Pavla 11., priateľa mladých, na 
Slovensku.

Pozývame vás preto, zvlášť mladých, na modlitby ku krížu Svetových dní mládeže, 
ktorý je symbolom putovania mládeže celého sveta s Jánom Pavlom 11. od roku 1985.

V Prešovskej eparchíi bude kríž počas dvoch dní. V nedeľu 06.07.2003 večer bude vo 
farností Snina a v pondelok 07.07. 2003 vo farnosti Prešov.

Program pri kríži SDM v Snine:
18:00 sv. liturgia v chráme Matky Ustavičnej Pomoci 
po sv. liturgií mládežnícky program

Program pri kríži SDM v Prešove v Katedrále sv. Jána Krstiteľa:
15:00 modlitba sv. ruženca
16:30 sv. liturgia za účastí vladyku Jána, prešovského eparchu 
18:00 sviečkový sprievod na prešovskú Kalváriu (počas sprievodu sa bude modliť 

krížová cesta). Na Kalvárii bude mládežnícky program.

Tešíme sa na stretnutie. -rv-

Ježíš sa delí o svoju radosť so svojimi učeníkmi: Aby moja radosť bola vo vás 
a aby vaša radosť bola úplná. / Jn  15,11

Naša radosť je dielom našej šľachetnosti, nesebeckosti a tesného spojenia 
s Bohom. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac, a Boh miluje radostného darcu. 
/ Matka Terézia

Ježíš je radosť, na ktorej máme podiel. / Matka Terézia

Kto pôjde na BYSTRÚ?
Správne odpovede na súťažné otázky: 1/2003 - C A B A B: 2/2003 - B B A C B: 3/20003 - B 

B C B A; 4/2003 - A A C B C: 5/2003 - B C A B C; 6/2003 - C B A A B

1. cenu - Pobyt na Bystrej - získala: LUCIA LUKÁČOVÁ, Poša
2. a 3. cenu - tričko z Bystrej získavajú: MUDr. Juraj Zelník, Banská Bystrica a Alžbeta 

Beličáková, Olšavíca.
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OSEMSMEROVKA Odkaz vierozvestcov Cyrila a Metoda

Legenda: ANJEL, ARCIBISKUP ARCHA, ÁRON, CENA, ELIÁŠ, FARÁR, 
HLAS, HOSTIE, HRIECH, CHRÁM, 1NRI, IZIÁŠ, IZÁK, KARMEL, LÉV1, 
MENO, MIER, MISIE, N1NIVE, OBETA, OBRÁTENIE, OFINA, OLTÁR, 
OMŠA, OPÁT, OTČENÁŠ, PATENA, PATRÓN, POKRM, PREMENENIE, 
RUŽENEC, SAMÁR1A, STVORENIE, ŠAVOL, TI ARA, TONA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Mgr. Marek Pataky, Bardejov 
Riešenie z minulého čísla znie:
„Zachovávaj Božie príkazy a budeš žiť."

K A Š M 0 A M 1 S 1 E Ž

H D R Á T L 0 0 1 Z 1 Á

l Č E C N l N 1 N A N S

A E 1 N -t: 1 E A H R 1 E CH

S 1 M 0 M B Č R 1 Á N R

T T R R B Á 1 T A Š E Á

L S K Á A E Á S 0 S M M

0 0 T K M K T B K R E A

/ P
H P V Š A R A Á U R P

Á R E ň 0 Á S A Z Ž P M
T E V F T R I N 1 E A í
V 0 1 E A E E L B N T A
L N N V 0 R N N E E R CH
A 1 I A É H Á A I C 0 R
E A N J E L U R C E N A

Pom ôcky: 
T erenos, 
A D N , ail

D áva do 
paliet

Stredná
škola,

skratka

O chlpenie 1. časť  
tajn ičky

Tnačka
e lek tro 
sp o tre
bičov

B oh po 
latinsky

Š P Z  P rahy

S taršie
nem ecké
platidlo

Em il po 
dom ácky

On, po 
nem ecky

2 . časť 
tajničky

Dom áce
m užské

meno

Autor krížovky: Vlado Komanícký z Humenného.
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie:....Kristových apoštolov".
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 30. júla 
2003 a môžete získať knihu nielen o vzťahu otca a drogovo 
závislého syna - ANJEL NARKOMANOV.

Vážená redakcia!

Chcem sa Vám 
poďakovať za 
príjemnú výhru 
v súťaži so SLO
VOM, ktorú som
od Vás dostala. Bolo to zaujímavé čítanie 
a veľmi som sa potešila. Do súťaže sa rada 
zapájam.

Aj naďalej Vaša verná čitateľka Božena 

Milá redakcia SLOVO!

Bože, Otče, dobrotivý, láskavý a milostivý, 
žehnaj všetkých, čo sú v redakcii.
Požehnaj ich krásne dielo,
aby sa im s Tvojou pomocou darilo.

Jana Sivá, Sterekovce

Vážená redakcia časopisu SLOVO!

Som Vašou čitateľkou a chcela by som sa Vám 
touto cestou poďakovať za Váš časopis, za jeho 
krásne články, ktoré obohacujú náš duchovný 
žíVvt a v mojom živote znamenajú veľmi veľa. 
Prajem Vám veľa Božieho milosrdenstva a nech 
Pán Boh Vám pomáha na Vašej ďalšej tvorivej 
a plodnej ceste.

Jarmila Gordanová, Šumiac 

Aj my Vám ďakujeme za Vašu priazeň.

„Za všetko ďakujte, lebo to je  vôľa Božia pri vás v Kristu Ježišovi!“
Áno! Ďakujeme Pánu Bohu za každý prežitý 

deň. Ďakujeme za ľudí, ktorých dennodenne 
stretneme, za prácu, ktorú vykonávame, za všet
ky dobrodenia, ktoré nám Pán Boh dáva. Robme 
všetko s láskou, s veľkou vďačnosťou sa modlime 
k nášmu Pánu Bohu za celý náš prežitý život.

Aj my ďakujeme neustále za všetko, čo nám 
náš Pán dáva. Ďakujeme mu za všetko, no v tejto 
chvíli sa chceme poďakovať Pánu Bohu a tiež 
nášmu otcovi Mons. ThDr. Jánovi Babjakoví, SJ, 
že máme nášho otca Jozefa Hromjáka.

Milý náš duchovný otec! Ďakujeme Vám, Vy 
ste zmenili náš duchovný život a ukázali nám tú 
krásnu Božiu lásku, Božiu cestu, akou sa máme 
uberať. Otec Jozef Hromják, ďakujeme Vám, 
lebo ste neožívilí len naše duše, a vdýchli ste do 
nich živého Pána Ježiša Krista, ale oživili ste aj 
náš Boží chrám, ktorý ste obliekli do úplne no
vého nebového šatu. On sa hrdo vypína a skráš
ľuje našu obec. Keď príde večer a náš chrám 
zahalí rúško noci, zas to bola Vaša snaha osvetliť 
a zviditeľniť náš chrám. On žiari v celej svojej 
kráse a Božou láskou sa k nám prihovára aj v tej 
nepreniknuteľnej tme.

Ďakujeme za krásne misijné dni, ktoré ste 
nám pripravili s drahými otcami misionármi, kto
rí svojimi prednáškami a duchovnými liturgiami 
vniesli do našich duší viac lásky, Božiu milosť, 
zblížílí naše srdcia v našich rodinách a umožnili 
nám prežívať nesmiernu radosť z Kristovho 
vzkriesenia v našich srdciach.

Mysleli sme si s mojím manželom, že najkrajší 
deň v našom živote bola naša svadba. Potom sme 
pokladali za najšťastnejšie dni narodenie našich 
detí. Keď sa v máji minulý rok svätil kríž, ktorý 
postavil môj milovaný manžel, malí sme obaja 
očí plné sĺz a boli sme presvedčení, že to je 
vrcholné naplnenie nášho duchovného života. 
Lenže prišla duchovná obnova a tá sa dotkla tak 
hlboko našich sŕdc, že zmenila celý náš doterajší 
život. Tie nádherné bohoslužby a prednášky, kto
ré si pripravili otcovia jezutíti, zanechali v našich 
srdciach živého Pána Boha. Vdäka misijným 
dňom sa naše srdcia úplne otvorili Pánu Bohu, 
vnieslo sa do nich viac lásky, porozumenia, od
pustenia a prežívanía nesmiernej duchovnej ra
dosti.

Ďakujeme Vám, náš dobrý otec Hromják, 
modlíme sa za Vás, vážime si Vás a Vašu nezištnú 
lásku a obetavú prácu, pretože za tak krátky čas, 
ako ste v našej obci Šumiac, ste urobili pre nás 
Šumiačanov obrovský kus práce.

Naše poďakovanie chcem zakončiť prvým 
listom apoštola Pavla Tesalonickým:

„Prosím Vás, bratia, vážte si tých, čo namáha
vo pracujú medzí vami a sú vám predstavení 
v Pánovi a počujú vás a nadovšetko ich milujte 
pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou. 
Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za 
všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri Vás 
v Kristu Ježišovi" (por. 1 Sol 5,12-13).

Ján a Jarmila Gordanovcí
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RÁDIO VATIKÁN ÚMYSLY  APOŠTOLÁTU MODLITBY - JÚ L S L O V E N S K Ý  R O Z H L A S
FM 93,3 MHz, MW1530-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

• Aby sa vládne organizácie a ľudia zodpovedníza hospodárstvo a financie 
vo svete usilovali objaviť spôsoby a podmienky pre zabezpečenie 
nevyhnutných prostriedkov dôstojného života všetkým národom.
• Aby všetci choríAfričania, obete AIDS a iných vážnych ochorení, pocítili 
Božiu útechu a lásku prostredníctvom služby lekárova tých, čo sa o nich 
s láskou starajú.
• Aby sme aj cez prázdniny kráčali pod ochranou Panny Márie s ružencom 
v ruke.

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

PONDELOK-PIATOK 
00.00—reprízy relácii; 05.00—Ranné 
spojenie; 09.00 -  TIP-TOP; 09.30 -  
Športecho; 10.00—TIP-TOP; 12.00— 
Hudobný aperitív; 13.00 -  TIP-TOP 
(regionálne témy); 14.00 -  Čo vy na 
to?; 14.30-TIP-TOP; 16.00- P o 
staré ale dobré Ut - Folkparáda St - 
Oldieparáda Št - Gospelparáda Pi - 
Auto moto klub 17.30 -  Infolumen;
18.00 -  Svätá omša - Emauzy; 19.00 
-Svetielko; 20.00-Infolumen; 20.15
-  Po - Počúvaj srdcom Ut - V modrom 
tieni St - Pohoda s klasikou Št - Mince 
na dne fontán Pi - Hudobné návraty;
21.00 -  Rádio Vatikán; 21.15 — Po - 

Študentské šapitó Ut - Duchovný obzor St - Lupa Št - História a my Pi - ÚV 
hovor; 22.30 -  Hlas Ameriky; 22.45 -  Po - Hudobné návraty Ut - Počúvaj 
srdcom St - Dvere dokorán Št - Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor; 23.45 — Po-Št - 
Pod vankúš Pi - ÚV hovor; 24.00 -  Správy
SOBOTA
00.00 -  Pod vankúš; 00.15 -  Auto moto klub; 01.45 -  Pod vankúš; 05.00 - 
Ranné spojenie; 09.00 -  Hodinka vášho štýlu; 10.00 -  Sportklub; 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;
20.00 -  Infolumen; 20.15 -  Ruženec pre Slovensko; 21.00 -  Rádio Vatikán;
21.15 -  Od ucha k duchu; 24.00 -  Správy
NEDEĽA
00.00 -  Pod vankúš; 00.15 -  Pohoda s klasikou; 01.00 -  Pod vankúš; 01.15-
V modrom tieni; 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 hosť; 22.30-Zamyslenie; 22 .45-Mince na dne fontán; 23.45-Pod 
vankúš; 24.00- Správy

Súťaž s Rádiom Lumen !
Rádio Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica s kresťanským 
zameraním. Svojím 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 fundo
vanými 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 Henryho Mortona Robínsona.
Správna odpoveď na otázku z minulého čísla znie:

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

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

1.7.13:30 Hudba v liturgickej obnove - Dokumentárny ťílm. - STV 
1/R
5.7.9:30 Počiatky kresťanstva na Slovensku - Dokumentárny film.
- STV 2/R
10:00 Priamy prenos sv.omše z Nitry pri príležitostí sviatku sv. Cy
rila a Metoda. Celebruje Ján Chryzostom kardinál Korec. - STV 2/P 
18:30 Jozef kardinál Tomko o sv.Cyriloví a Metodovi - Dokumen
tárny film, v ktorom kardinál Tomko interpretuje doteraz nezná
me historické fakty o misií solúnskych vierozvestov. - STV2/R 
21:05 Živé dedičstvo Nitry - Dokumentárny film o histórií a sakrál
nych artefaktoch nítiranskeho biskupstva. - STV 2/R 
19:00 Duchovné slovo - Príhovor MonsJána Sokola, arcibiskupa- I 
metropolitu k sviatku sv.Cyrila a Metoda. - STV1/R
6.7.12:00 Hľadanie srdcom - STV 2/R
21:30 Dušan Samo Jurkovič - Dokumentárny film. - STV 2/R
7.7.18:00 Božie deti - STV 2/R
21:30 Sféry dôverné - Diskusná relácia na tému: Svedomie, vina 
odpustenie. - STV 2/R
8.7.14:00 Sféry dôverné - Diskusná relácia na téma: Veda a viera.
- STV 1/R
9.7. 20:30 Štefan Moyses - Dokumentárny film. - STV 2/R
13.7.13:30 Umenie ako výraz viery 1/2 - Dokumentárny film. - 
STV 1/R
12:00 Sestry z Rohová - STV 2/R
16.7. 20:30 Ján Hlubík - Dokumentárny film. - STV 2/R 
17.7.13:30 Viera Žilinčanova - STV 1/R
20.7. 13:30 Umenie ako výraz viery 2/2 - Dokumentárny film.- 
STV 1/R
12:00 Vyznanie - STV 2/R 
19:54 Duchovné slovo - STV 2/R 
21:30 Básnik oravskej prírody R STV 2
22.7.14:00 Sféry dôverné - Diskusná relácia na tému: Má mládež 
v Cirkvi perspektívu? - STV 1/R
23.7. 20:30 Soľ a svetlo - Dokumentárny ťilm. - STV 2/R
24.7.13:30 Básnik oravskej prírody - STV 1/R
27.7.13:30 Ikony - znamenia zmierenia - Dokumentárny film. - 
STV 1/R
12:00 Toto je moja krv - STV 2/R 
19:54 Duchovné slovo - STV 2/R 
21:30 Oravská galéria - STV 2/R
30.7. 20:30 Ján Maliarik - Dokumentárny film. - STV 2/R

NABUDÚCE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

Vyhlásenie KBS k interupcíám 
Rok 2003 je rokom postihnutých 

Začíname duchovnú prípravu pred príchodom Svätého Otca 
a blahorečením božieho sluhu biskupa ThDr. Vasiľa Hopká.

SVET1 0  TVOJICH ONÍ

BANSKÁ BYSTRICA 102,9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠICE 94,4 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7 

LUČENEC 106,3 
MICHALOVCE 103,3 
NÁMESTOV0105,8

PREŠOV 92,9 
PRIEVIDZA 98,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽIUNA 89,8 

ČADCA 105,8
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BLAHOŽELANIA____________________
Dňa 28. apríla 2003 po rigoróznej skúške z his

tórie na Filozofickej Fakulte Komenského v Bratis
lave o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely, obhájil 
rigoróznu prácu na tému Cirkevno - spoločenský 
rozmer rusínskej otázky vo vzťahu gréckokatolíckej 
cirkvi a Slovenského štátu v r. 1939 - 1945 a tak 
splnil podmienky pre získanie akademického titulu 
doktor filozofie v odbore história. Blahoželáme!

Dňa 19. mája 2003 na Teologickej fakulte 
Katolíckej univerzity Petra Pázmánya v Budapešti 
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., obhájil prácu 
na tému Dr. Mikuláš Russnák, zástanca liturgickej 
reformy a strážca prešovskej liturgickej tradície 
a tak získal titul docenta v odbore Liturgiky. 
Blahoželáme!

Dňa 21. mája 2003 predniesol na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku o. ThDr. Peter Šturák, 
PhD., habilitačnú prednášku v odbore katolícka 
teológia na tému Katakombálna gréckokatolícka 
cirkev a získal titul vedeckopedagogickej hodnosti 
docenta v odbore Katolícka teológia. Blahoželáme!

Dňa U. júna 2003 o. ThDr. Miroslav Dancák
v Krakowe na Pápežskej teologickej akadémii 
obhájil svoju prácu na tému Epíkléza v súčasnom 
ekumenickom dialógu cirkvi Východu a Západu (Vo 
svetle dokumentov náboženského dialógu) a tak 
splnil podmienky pre získanie titulu vedeckopeda
gogickej hodností doktora v odbore Dogmatická 
teológia. Blahoželáme!

20. júna 2003 oslávil náš duchovný otec Maroš 
Prejsa 27 rokov. Pri tejto príležitosti mu želáme 
a u Všemohúceho vyprosujeme veľa Božích milostí, 
zdravie, lásku ochranu Mamky Božej a plnosť darov 
Svätého Ducha.

vďační veriaci z Ulič-Krivého
Z úprimných sŕdc vyslovujeme Vám, náš o. 

Florián Potočňák, k 30. narodeninám prianie 
všetkého dobrého v znamení vzájomného porozu
menia, úcty, trpezlivosti a dôvery, v objatí zdravia 
a lásky. Ďakujeme Pánu Bohu za kňaza, ktorý 
láskavým srdcom rozdáva denne Kristovo svetlo.
V našich modlitbách vyprosujeme Vám od Boha

veľa Božieho požehnania a milosti. Zároveň 
prajeme všetko najlepšie aj vašej dcérke Márii, k jej 
prvým narodeninám.

Vaši veriaci z farnosti Ďurdbš a filiálky Vlača
Drahý duchovný otec Ľubomír PetríK! Každé 

semeno zasiate do úrodnej pôdy vyklíči, zakorení 
sa a začne rásť. Rastie pomaly, až začne prinášať 
ovocie. Tak bolo zasiate semeno aj vo Vás. Pomaly 
rástlo, až ste sa stali z Božej milostí kňazom. Bolo 
to pred pätnástimi rokmi, 19. júna 1988, keď ste 
z rúk otca biskupa prijali kňazskú vysviacku a 26. 
júna 1988 ste slávili primičnú sv. liturgiu. To seme
no vo Vás ešte neprestalo rásť. Privádzali ste k oltáru 
roztratené, Vám zverené, ovečky. Pomáhali ste nám 
Božím slovom. Na Vašej tvári bol vždy úsmev, hoci 
Vás aj niečo trápilo. Teraz z Božej milosti ste sa stali 
riaditeľom Biskupského úradu. My veriaci sme na 
Vás, otče, veľmi hrdí, tešíme sa, že máme tak šikov

ného pastiera. V mene kaplána otca Petra lľka, 
hospodárskej a pastoračnej rady a v mene všetkých 
veriacich Vašej farností, Vám vyprosujeme veta 
Božích milostí od dobrotivého Boha, veľa síl, poro
zumenia a pokoja. Nech Vás Pán Boh žehná a my 
Vám budeme pomáhať modlitbami. Budeme Vám 
z drobných zrniek ružencových viť kytičky a priná
šať ich na oltár.

za farnosť Svidník Anna Vatraľová

ZOZNÁMENIE_______________________
Chcel by som sa zoznámiť s dievčaťom vo veku 

18 - 24 rokov, nábožensky založenou, štíhlej pos
tavy, hlavne z Prešova a okolia. Tel. 0902 -116 923 
+ SMS

Darovali na Slovo___________________
PhDr. Ján Hromý, Bratislava - 50 Sk; Margita

Šramková, Handlová - 360 Sk.

Slávnosť prvého svätého prijímania vo farností Sečovská Polianka______
Hovorí sa, že deň prvého svätého prijímania, 

je najkrajším dňom v živote človeka. Zamysleli 
ste sa už niekedy nad tým, prečo? Tretiaci, ktorí 
sa pripravovali na tento veľký deň, odpovedali: 
„ Preto, lebo sme prvýkrá t prijali do svojho života 
živého a pravého Ježiša v Najsvätejšej Eucharis- 
tii, ktorý je najlepším priateľom."

Všetci vieme, že dobré priateľstvo je veľmi 
vzácna vec a najkrajšou vlastnosťou dobrého 
priateľstva je vernosť. Ježiš Kristus sa ukázal ako 
najvernejší priateľ predovšetkým tým, že zobral 
na seba našu smrť a udelil nám svojho vlastného 
Ducha života (porov. KKC 713).

Dňa 1. júna 2003 vo farnosti Sečovská Polianka osem chlapcov tretiakov po prvýkrát prijalo 
Najsvätejšiu Eucharistiu, aby ňou posilňovaní, mohli zostať vernými priateľmi Ježiša Krista v celom 
svojom živote. „Čím väčšiu účasť máme na Kristovom živote a čím väčšie pokroky robíme v priateľstve 
s ním, tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom“ (KKC 1395).

Želám všetkým prvoprijímajúcim chlapcom a dievčatám na celom Slovensku, aby ste svojho 
najlepšieho priateľa Ježiša Krista nikdy nezradili. Ak ho nezradíte, budete šťastní, budete dedičmi 
nebeskej vlasti.

Milí rodičia! Pomáhajte svojim deťom, aby zostali verné. Vychovávajte ich k vernosti dobrým 
slovom a predovšetkým svojim dobrým príkladom.

o. ThLic. Marek Petro, 
správca farnosti Sečovská Polianka

Láska

Láska. Si iba blízky.
Nie sme ďaleko pre teba.
Láska. Ak je niekto hladný, 
dáš mu kus chleba.
Láska. To je aj keď 
dvaja môžu zdieľať jedno.
Láska. Ňou stále na zem 
sadíš to najlepšie - nebo.
Láska. Rozdávaj ju.
Je pre každého jej veľa.
Láska. Aj neznámemu 
povedz ľahko milé slová.
Láska. Dá rozpoznať sa.
Je od všetkého iná.
Láska. Tá najväčšia.
Boh dal nám svojho Syna.

Alena Geregová

Elektrická kosačka 
so zberným košom

iita - najlacnejšie ceny

Firma ¥ S iS S Í
» Á l M f .  Ul. HolléhG 7 (bývalý T u »x ), teí,: m . M l U W  

' ' mm, M.R. Štefánika 137 (u Čačka), ie l.: 057/ 443 1411,446 22 21 
Vranov) M ,  obchod, dom Centrum, tel.: 057/ 76« 55 26

U nás kúpite najlacnejšie 
ŠPECIÁLNA

AKCIA  
malotraktory 

s príslušenstvom
Píly STIHLPREDAJ NA SPLÁTKY:

Qm tm
ItíaHteif íUtsf at iflim

pílové brúsicf
h  1 2 9 0 ,-  Sk 4g Vŕtačky^

d l  190 ,-'

Elektrické vyžináče

i  nás záručný 
aj pozáručný 

SERVIS

M alotraktory 
s nosičom náraaia■Bicykle
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Odpust 
sv. Cyrila a Metoda 
a Matky Ustavičnej Pomoci 
Stropkov 4. VII. -  5. VII. 2003
Piatok 4. VII. 2003
17.00 hod. Veľká večíereň
18.00 hod. Moleben k blaženému o. Metodovi Dominikovi Trčkovi
19.00 hod. Sv. liturgia - slovenská
20.30 hod. Apoštoli Slovanov - pásmo mladých
21.30 hod. Akatist k Svätému Duchu
22.30 hod. Adorácia Najsvätejšej Eucharistie

Sobota 5. VIL 2003
00.15 hod. Panychída za zosnulých dobroc
05.30 hod. Svätý ruženec
06.00 hod. Sv. liturgia - slovenská
07.30 hod. Svätý ruženec
08.00 hod. Sv. liturgia - slovenská
09.30 hod. Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
10.00 hod. Archíjerejská sv. liturgia - staroslovienska

Na túto slávnosť Vás všetkých srdečné pozývajú redemptoristi.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV 
A SPOLOČENSTVO GRÉCKOKATOLÍKOV 

V SEČOVSKEJ POLIANKE

Vás srdečne pozývajú 
na eparchíálnu odpustovú slávnosť 

ku cti Panny Márie Karmeískej a sv. proroka Eliáša 
v dňoch 10. až 13. júla 2003

Štvrtok 10. júla 2003
17.30 hod.Sv. ruženec

18.00 hod. Sv. liturgia s duchovnou obnovou (téma: Ruženec Svetla)
- po sv. liturgii Moleben k prečistej BohorodičkeI ;

v I ' W T  Jm.

Piatok 11. júla 2003
17.30 hod. Sv. ruženec

18.00 hod. Sv. liturgia s duchovnou obnovou 
(téma: Svätý prorok Eliáš muž viery, muž činu)

-po sv. liturgii Moleben k blaženému Pavlovi P. Gojdičovi, OSBM

Sobota 12. júla 2003
17.00 hod.Akatist k presvätej Bohorodičke

18.00 hod.Sv. liturgia s duchovnou obnovou 
(téma: Mária vzor sociálnej lásky)

-možnosť zaobliecť sa do sv. Škajpuliara Panny Márie

NEDEĽA 13. júla 2003
8.00 hod. Sv. liturgia
9.15 hod. Sv. ruženec 

9.45 hod. Mládežnícka akadémia
10.30 hod. Slávnostná archíjerejská svätá liturgia

Prorok Eliáš, svätá hora Karmel a presvätá Bohorodička nech 
sa naveky tešia zbožnej úcte všetkých, ktorí budú prichádzať 

do tohto chrámu, aby oslavovali trojjediného Boha
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Polročné predplatné 1-10 ks: 180,- Sk za kus 
Polročné predplatné nad 10 ks: 160,- Sk za kus 
Celoročné predplatné 1-10 ks: 350,- Sk za kus 
Celoročné predplatné nad 10 ks: 300,- Sk za kus
Zľavy platia do 15.11.2003. Neváhajte a predplaťte si ho čím skôr!


