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Pondelok 18.8. -Svätí mučeníci Flórus a Laurus; 2 Kor 2,3c-15, zač. 171; Mt 23,13-22, zač. .•
94.
Utorok 19.8. -Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci; 2 Kor 2,14-17:3,1-3, zač.
172; Mt 23,23-28, zač. 95.
Streda 20. 8. - Svätý prorok Samuel; 2 Kor
3,4-11, zač. 173; Mt 23,29-39, zač. 96.
Štvrtok 21. 8. - Svätý apoštol Tadeáš; Svätá
mučenica Bassa; 2 Kor 4,1-6, zač. 175; Mt 24,1328, zač. 99.

Sobota 2.8. -Prenesenie pozostatkov svätého
prvomučeníka a archídíakona Štefana; Rúcho
svetlé. Menlivé častí zo soboty. Rim 13,1-10, zač
111: Mt 13,30-37, zač 47.

Piatok 22.8. -Svätý mučeník Agatonik a spo
ločníci; 2 Kor 4,13-18, zač. 177; Mt 24,27-33.4251, zač. 100.

Nedeľa 3.8. -Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici;
Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust;
Rúcho svetlé. Radový hlas je siedmy, radové
evanjelium je ôsme. Antífóny nedeľné. Tropár
z hlasu, Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu.
1 Kor 1,10-18, zač 124: Mt 14,14-22, zač 58.

Piatok 8.8. -Svätý Emilián Vyznávač, kyzický
biskup; 1 Kor 14,26-40, zač. 157; Mt 21,12-14.1720, zač. 83.
Sobota 9. 8. - Svätý apoštol Matej; Menlivé
častí ako v poprazdenstve. Tropáre: zo sviatku
Premenenia Pána a o Matejovi, Sláva: kondák
o Matejovi, 1teraz: kondák zo sviatku Premenenia
Pána. Prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku
Premenia a o Matejovi. Čítania radové: Rim 14,69, zač. 113: Mt 15,32-39 - zač. 64. Matejovi: Sk
1.12-17.21-26, zač. 2; Lk 9,1-6, zač. 40.
Nedeľa 10. 8. - Deviata nedeľa po Päťdesiat
nici; Svätý mučeník a archidiakon Vavrínec;
Rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, radové evan
jelium na utíerni je deviate. Antifóny predobra
zujúce. Vchod: „Poďte pokloňme sa... premenil si
sa na hore..." Tropár z hlasu a z Premenenia,
Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: kondák z Preme
nenia. Prokimen, aleluja a pričasten najprv
z hlasu a potom z Premenenia. 1 Kor 3,9-17, zač.
128; Mt 14,22-34, zač. 59.
Pondelok 11. 8. - Svätý mučeník Euplos; 1
Kor 15,12-19, zač. 159; Mt 21,18-22, zač. 84.
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Streda 13. 8. - Náš prepodobný otec Maxim
Vyznávač; V tento deň sa zakončuje sviatok Pre
menenia Pána. 1 Kor 16,4-12, zač. 165; Mt 21,2832, zač. 86.
Štvrtok 14. 8. - Predprazdenstvo Zosnutia
presvätej Bohorodičky; Svätý prorok Mícheáš;
Prenesenie úctyhodných pozostatkov prepodobného otca Teodóza, pečerského ígumena;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár
z predprazdenstva a o prepodobnom, Sláva: kondák o prepodobnom, 1teraz: kondák z predpraz
denstva. Prokimen, aleluja a pričasten zo štvrtku
a o prepodobnom. Čítania radové: 2 Kor 1,1-7,
zač. 167; Mt 21,43-46, zač. 88. Prepodobnému
Teodózoví: Hebr 13,7-16, zač. 334; Mt 11,27-30,
zač. 43.
Piatok 15.8. -Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny; Priká
zaný sviatok. Rúcho svetlé. Menlivé častí zo sviat
ku Zosnutia Bohorodičky. Myrovanie. Flp 2,5-11,
zač. 240; Lk 10,38-42; 11,27-28, zač. 54.
Poznámka: V poprazdenstve sviatku Zosnutia
menlivé častivo všedné dnidozakončenia sviatku
(23.8. včítane) sú zo sviatku. Čítania sú radové.
Sobota 16. 8. - Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista, t.j. svätého plátna, z Edesy do
Konštantinopolu; Svätý mučeník Diomédes;
Menlivé častí ako v poprazdenstve. Tropár z pre
nesenia Obrazu a sviatku Zosnutia Bohorodičky,
Sláva: kondák o prenesení Obrazu, 1teraz: kon
dák zo sviatku Zosnutia Bohorodičky. Prokimen,
aleluja a pričasten o prenesení Obrazu. Čítania
radové: Rím 15,30-33, zač. 119; Mt 17,24-27;
18,1-4, zač. 73. Preneseniu obrazu: Kol 1,12-18,
zač. 250 alebo 2 Kor 3,4-11, zač. 173; Lk 9,51-56;
10,22-24, zač. 48b.
Nedeľa 17. 8. -Desiata nedeľa po Päťdesiat
nici; Svätý mučeník Myron; Rúcho svetlé. Rado
vý hlas je prvý, radové evanjelium na utierni je
desiate. Antífóny predobrazujúce. Tropár z hlasu
a zo sviatku Zosnutia Bohorodičky, Sláva: kondák
z hlasu, 1teraz: kondák zo sviatku Zosnutia
Bohorodičky. Prokimen, aleluja a pričasten z hla
su a zo sviatku Zosnutia Bohorodičky. Namiesto

Pondelok 25.8.- Blažený hieromučeník Me
tod Dominik Trčka, protoígumen Michalov
skej viceprovincie redempťoristov; Vrátenie
pozostatkov sv. apoštola Bartolomeja; Rúcho
červené, menlivé časti o hieromučeníkovi. Čítania
híeromučeníkovi: Hebr 13,7-16, zač. 334; Mt
16,24-28, zač. 69. Radové: 2 Kor 5,10-15, zač.
179; Mk 1,9-15, zač. 2
Utorok 26.8.- Svätí mučenici Adrián a Natá
lia; Rúcho svetlé. Menlivé častí z utorka. 2 Kor
5,15-21, zač. 180; Mk 1,16-22, zač. 3.
Streda 27. 8. - Náš prepodobný otec Pimen;
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. 2
Kor 6,11-16, zač. 182; Mk 1,23-28, zač. 4.
Štvrtok 28. 8. - Náš prepodobný otec Mojžiš
Etiópsky; Náš otec svätý Augustín, hipponský
biskup; Rúcho svetlé. Menlivé častí zo štvrtku. 2
Kor 7,l-10a, zač. 183; Mk 1,29-35, zač. 5. (zo
štvrtku) a 2 Kor 7,10-16, zač. 184; Mk 2,18-22,
zač. 9. (z piatku).
Piatok 29. 8. -Sťatie úctyhodnej hlavy úcty
hodného a slávneho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána; Pôstny deň. Rúcho pôstnej
farby. Predobrazujúce antífóny. Tropár, Sláva:
kondák o státí, 1teraz: podlá predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o sťatí. Sk 13,25-33a, zač. 33.
Mk 6,14-30, zač. 24.
Sobota 30. 8. - Naši otcovia svätí Alexander,
Ján a Pavol Nový, konštantínopolskí patriar
chovia; Rúcho svetlé. Tropár, Sláva: kondá ako
včera o sťatí Jána Krstiteľa (alebo Tropár včerajší
o sťatí, Sláva: Kondák osobitný o sťatí z časoslova
z 30.8.), 1teraz: podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti zosoboty. 1 Kor 1,26-29, zač. 125b; Mt 20,2934, zač. 82.

v Poši. fOÍO: archív redakcie

Štvrtok 7.8. -Svätý prepodobný mučeník Domécius; 1 Kor 13,4-13:14,1-5, zač. 154: Mt 20,116, zač. 80. (zo stredy) a 1 Kor 14,6-19, zač. 155;
Mt 20,17-28, zač. 81. (zo štvrtku).

Utorok 12.8. -Svätí mučeníci Fótios a Aníkét;
1 Kor 15,29-38, zač. 161; Mt 21,23-27, zač. 85.

Presvätej Bohorodičky

Streda 6.8. -Sväté premenenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista; Rúcho svetlé,
menlivé časti z Premenenia. Myrovanie. 2 Pt 1,1019, zač. 65; Mt 17,1-9, zač. 70.
Poznámka: Vpoprazdenstve sviatku Premenenia
menlivé častivo všedné dni dozakončenia svia tku
(13. 8. včítane) sa berú takto: antifóny predobra
zujúce, Vchod: „Poďte, pokloňme sa... premenilsi
sa na hore..." Tropár, Sláva i teraz: kondák, prokimen, aleluja, pričasten, „Zvelebuj" a IX. irmos
zo sviatku Premenenia Pána. Čítania radové.
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Nedeľa 24. 8. - Jedenásta nedeľa po Päťde
siatnici; Svätý híeromučeník Eutychés; Rúcho
svetlé. Radoyý hlas je druhý, radové evanjelium I
na utierni je jedenáste. Antifóny nedeľné. Tropár I
z hlasu. Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: podľa ™
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu.
1 Kor 9,2b-12, zač. 141; Mt 18,23-35, zač. 77.

Narodenia

Utorok 5. 8. - Predprazdenstvo Premenenia
nášho Pána Ježiša Krista; Svätý mučeník
Eusigníos; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazu
júce. Tropár, Sláva i teraz: kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten z utorka. 1 Kor
12.12-26, zač 152; Mt 18,18-22; 19,1-2.13-15, zač.
76.

Sobota 23. 8. - Svätý mučeník Lupus; Svätý
híeromučeník Irenej, lyonský biskup; Zákon
čuje sa sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. 1 ,
Kor 1,3-9, zač. 123; Mt 19,3-12, zač. 78.

nhrámu

Pondelok 4.8. -Siedmi svätí mladíci z Efezu;
Svätá prepodobná mučenica Eudokia; Rúcho
svetlé. Menlivé časti z pondelka. 1 Kor 11,31-34:
12,1-6, zač 150: Mt 18,1-11, zač 74.

„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos zo
sviatku Zosnutia Bohorodičky. 1 Kor, 4,9-16, zač. 1
131; Mt 17,14-23a, zač. 72.

arónknkatnlínkfíhn

Piatok 1. 8. - Vynesenie úctyhodných driev
úctyhodného a životodarného Kríža; Siedmi
svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar; Rúcho pôstnej farby. An
tifóny predobrazujúce alebo každodenné. Tropár
0 Kríži a o mučeníkoch. Sláva: kondák o mučení
koch. 1teraz: kondák o Kríži. Prokimen, aleluja a
pričasten o kríži a mučeníkoch. Namiesto „Svätý
Bože..." sa spieva „Tvojmu krížu...". Krížu: 1 Kor
1,18-24, zač 125: Jn 19,6-11.13-20.25-28a.30b35, zač 60. Svätým: Hebr 11,33-40: 12,1-2, zač
330: Mt 10,32-33.37-38; 19,27-30, zač. 38. Alebo
dňa: 1 Kor 11,8-22, zač. 148; Mt 17,10-18, zač.
71.

Nedeľa 31.8. -Dvanásta nedeľa po Päťdesiat
nici; Uloženie úctyhodného pásu našej pre
svätej Vládkyne a Bohorodičky; Radový hlas
je tretí, radové evanjelium na utíerni je prvé.
Nedeľné antifóny. Tropár z hlasu a z Uloženia. o
Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: kondák z Uloženia. £
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a z Ulo- ■
ženia. Čítania radové: 1 Kor 15,1-11, zač. 158; |
Mt 19,16-26, zač. 79. Sviatku: Hebr 9,1-7, zač. §
320; Lk 10,38-42:11,27-28, zač. 54.
ŕ

Cirkev v tvojom dome

o. Mgr, Dávid Zorvan
podpredseda Spoločnej liturgickej komisie
farár farností Čelovce
Sme uprostred prázdnin, času dovoleniek
a oddychu. Mnohé rodiny majú konečne viac
času na spoločné chvíle. Detí sa tešia z do
volenky, či výletov, ktoré im rodičia pripravili.
Počas roka často počúvali slová: „Počkaj, cez
prázdniny sa tí budeme venovať". Hneď je
na mieste otázka, či desať dní spoločného
programu môže nahradiť celý rok, najmä ak
sú tie dni poznačené túžbou oddýchnuť si od
všetkých bežných povinností, teda i od rodiny.
Teraz sa však zamerajme nielen na priro
dzenú výchovu detí, ale na zodpovednosť ro
dičov o duchovný život svojich detí. Podľa skú
seností z mnohých farností sa dá konštatovať,
že prázdniny sú často obdobím dovolenky aj
v duchovnom živote. Deťom sa toleruje všetko,
sú odbremenené od školských povinností, na
ktorévieme veľmi prísne dohliadnuť a zároveň
im zabudneme pripomenúť, že voľný čas je
treba využiť na oddych, zábavu, ale i na čas
tejšiu návštevu chrámu, na modlitbu a skutky
lásky k blížnym. Počas školského roka býva
učenie častým dôvodom a niekedy i výhovor
kou, že nieto času na dennú modlitbu v chrá
me, na pravidelnú sviatosťzmierenia, na stret
nutia spoločenstiev mladých, na miništrova
nie, na akcie ponúkané kňazmi čí animátormí.
Cez prázdniny je času dosť, mnohokrát však
chýba zodpovedné rodičovské slovo a samo
zrejme vlastný príklad, ktorý by mohol vychovávať dieťa k rozumnému využívaniu voľných
dní, aby si vedelo rozdeliť čas pre svoj relax,
čas pre Boha i čas pre rodinu, pomoc a budo
vanie vzťahov s blízkymi. Toto obdobie je
skúškou, ktorá ukáže, či myslíme iba na seba,
svoj oddych, alebo vieme z množstva voľného
času venovať niečo i blížnemu a Bohu. Samo
zrejme nemôžeme chcieť, aby zamestnaní
rodičia nevyužili na výlety s rodinou soboty
a nedele, keď malú voľno, ale to neznamená,
že do programu na nedeľu nepatrí účasť na
liturgii. Práve naopak je to možnosť navštíviť
aj chrámy, ktoré bežne počas roka nemôžeme.

V listoch sv. Pavla i v dokumentoch Cirkvi
sa rodina mnohokrát nazýva malou cirkvou,
alebo cirkvou v dome kresťana. Je to krásny
a hlboký názov, ktorý nemá ostať iba frázou
zo Svätého písma alebo z úst pápeža, ale má
sa stať realitou v našich domovoch.
Kresťanská rodina je skutočne malou cir
kvou, v ktorej sa žije spoločenstvo podľa Kris
tovho evanjelia. Vzájomná láska a jednota,
ktoré sú pravými znakmi cirkvi, sa tu môžu
prežívať v malom spoločenstve, teda omnoho
intenzívnejšie ako vo veľkej mase ľudí v chrá
me, ktorí sa často vôbec nepoznajú. Teológia
často pripodobňuje rodinu k obrazu Božej
Trojice. Symbolicky môžeme aplikáciu roz
viesť tak, že otec rodiny je obrazom Boha
Otca, ktorý je hlavou rodiny. Nie ako diktátor,
ale ako ten, ktorý sa celý v láske daruje svojej
manželke a deťom. Otec má byť doma autori
tou a vzorom, má byť kňazom svojej domácej
cirkví, tým, čo vedie modlitbu, číta a vysvet
ľuje Božie slovo, stará sa o duchovný rast seba
a ostatných členov rodiny. Matka je obrazom
Boha Syna, lebo keď je s otcom v jednote
a láske, z ich spojenia sa rodia deti a duchov
ne rastú čerpajúc z ich vzájomnej lásky, takto
sa stávajú obrazom Svätého Ducha. Existuje
tiež iná aplikácia tohoto obrazu, kde matka
je v rodine obrazom Svätého Ducha, je zjedno
cujúcim prvkom, svojou láskou, nežnosťou
a materinskou starostlivosťou oživuje vzťahy
v rodine, je jej srdcom. Deti sú obrazom Syna
Božieho, majú byťobrazom svojho otca, napo
dobňovaného dobrý príklad, tak ako Boží Syn
robí to, čo vidí robiť Otca.
V kresťanskej rodine, domácej cirkví, majú
dôležité miesto tri oltáre, prestoly, posvätné
miesta rodiny. Prvým je miesto, kde sa rodina
schádza na modlitbu. U slovanských národov
byzantskej tradície sa v mnohých domoch na
chádzal „svätý kútik", kde bolí umiestnené
ikony, kríž, biblia, modlitebné knihy. Tu sa
rodina schádzala na modlitbu, tu uvádzali
kňaza, ktorý prišiel do domu vykonať obrady,
na tomto mieste sa poklonil každý hosť, ktorý
vstúpil do domu. Každá rodina má mať takéto
sväté miesto na spoločnú modlitbu a samo
zrejme ho aj denne využívať.
Druhým oltárom je jedálenský stôl. Miesto,
kde prijímame spoločne chlieb a ostatný
pokrm, ktorý nám Boh dáva pre posilu nášho
tela. Pri tomto stole sa má zísť, ak je to možné,
každý deň celá rodina a bez náhlenia s vďa
kou prežiť spoločnú chvíľu, porozprávať sa
a podeliť s ostatnými, nielen narýchlo, mlčky
nahádzať do seba jedlo, často v strese, posto
jačky alebo sám kdesi v kresle pred televízo
rom, či pri novinách, časopise. Tento stôl má
byť udržiavaný, čistý, aby bol príjemným
prostredím na spoločné stolovanie. Pri nedeľ
nom obede je vhodný čas na otázky spojené
s Božím slovom počutým na bohoslužbách,
či detí pochopili základné myšlienky homílíe.
Rodina si môže lepšie aplikovať tieto Božie
pravdy na svoju konkrétnu situáciu ako kňaz,

ktorý mnohokrát nemôže poznať všetky ich
problémy. Predpokladom je samozrejme
pozorná účasť celej rodiny na liturgii.
Tretím oltárom rodiny je manželské lôžko
rodičov. Pri sobáši sa modlíme, aby si man
želia zachovali toto lôžko čisté a nepoškvrne
né, aby im Boh pomohol dodržať sľub lásky
a verností, ktorý si dali. Dobrá kresťanská
rodina stojí na týchto prirodzených pilieroch
vzťahu, ktorými sú láska, vernosť a dôvera.
Manželské lôžko je miestom, kde sa výnimoč
ným spôsobom prejavuje manželská láska,
ktorá nemá byť egoistickým naplnením sexu
álnych túžob jednotlivca, ale láskyplným
darovaním sa druhej osobe.
Tieto tri oltáre sú miestami, na ktorých sa
v plností rozvíja život rodiny. V chráme je oltár
najsvätejším a najdôležitejším miestom, v na
šich rodinách sú veľmi dôležité spoločná
modlitba, spoločné chvíle pri stolovaní a otvo
renom dôvernom rozhovore a vzájomné daro
vanie sa druhému v láske.
Sv. Ján Zlatoústy porovnáva kresťanskú
rodinu s vtáčím hniezdom, kde rodičia kŕmia
mláďatká, aby im zmocneli krídla a naučili
sa bezpečne lietať. Potom už neostávajú
v hniezde, ale vyletia vysoko k nebu. Boh nám
ukázal cestu do neba, umiestnil nás na tomto
svete do rodiny, aby nám narástli mocné
krídla čností, na ktorých tam môžeme doletieť.
Vychovávať v čnostiach svoje deti je
prvoradou úlohou kresťanských rodičov. Keď
o tom rozprávam s rodičmi, často sa sťažujú,
že si nevedia samí poradiť so svojimi deťmi,
že dnešná mládež je nezvládnuteľná, aro
gantná, bez úcty k autoritám. Sú to slová, kto
ré hovorili aj o nás naši rodičia a o nich zase
ich rodičia. Pochopili však jednu pravdu, že
zmeniť človeka k lepšiemu nedokážu bez
Božej pomoci, a preto do výchovy svojich detí
vložili pôsobenie Boha cez účasť na živote
v Cirkví. Okrem dobrých napomenutí odo
vzdávali vieru, privádzali k modlitbe a do
chrámu.
Rodičovstvo je ťažká a zodpovedná úloha,
ale nemusíme sa báť, lebo Boh chce byť naším
spoluvychovávateľom. Ak s ním chceme
spolupracovať, treba mu to umožniť. On nám
ponúka Cirkev ako sprostredkovateľku spásy
pre nás i naše detí. Cez aktívny život vo svojom
farskom spoločenstve sa môže každá rodina
stať hniezdom, z ktorého budú vylietať dospelí
kresťania na mocných krídlach viery a lásky.
Chcem povzbudiť všetkých rodičov, aby
nezabudli na starostlivosť o svoju domácu
cirkev, aby rozvíjali domácu bohoslužbu na
oltároch vo svojom dome a s veľkou zodpo
vednosťou odovzdávali vieru svojim deťom
s pomocou všetkých milostí, ktoré im môže
ponúknuť život v Cirkví.
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Obe jubileá sa niesli pod heslom: „Budete
mi svedkami... až po samý kraj zeme" (por.
Sk 1,8). Toto heslo inšpirovalo účastníkov
k zamysleniu sa nad významom svedectva sv.
Jozafáta a mnohých iných bieloruských gréc
kokatolíckych mučeníkov, ktorí pôsobili na
ekumenickom poli medziobradového porozu
menia. Dnes sám Svätý Otec vyzýva k podob-

loruska. Božskú liturgiu slávil neopresbyter
z monastiera otcov Studitov v Polocku hieromonach Ljavonci (sám pochádza z Polocka).
Veriacim sa prihovoril apoštolský nuncius
Mons. Ivan Jurkowicz, ktorý im v jubilejnom
príhovore pripomenul úsilie pápeža za jed
notu všeobecnej Cirkvi.
Slávnosti sa zúčastnili nielen veriaci z Bie
loruska, ale aj skupiny pútnikov z Ukrajiny
a Poľska. Udalosti v Polocku započali v bielo
ruskej gréckokatolíckej cirkvi slávnosti jubilej
ného roku 380. výročia mučeníctva sv. Joza
fáta, ktoré potrvajú do 12. novembra, kedy
liturgicky slávime sviatok sv. Jozafáta. Grécko-

katolícka bieloruská cirkev má 20 farností
v hlavných mestách Bieloruska a stará sa
o 3000 veriacich. Približne 2000 veriacich sa
aktívne zapája v pastorácií tejto cirkvi.
Napriek nedostatočnému počtu kňazov sú
znakom životaschopností cirkvi kňazské
povolania. Dnes sa v rôznych seminároch na
Ukrajine a Poľsku formuje 15 bohoslovcov.
Ordinárom bieloruských gréckokatolíkov je
delegát Kongregácie pre východné cirkvi
v Ríme - vizitátor „ad nutum Sanctae Sedíš" ;
archimandrita Sergíus Gajek.
o. Andrej Ablamíejka
Preložil: o. Mgr. Juraj Gradoš
Snímky: Míkola Sharakh f

TRETIA PÁPEŽOVA
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Predbežný program pápežovej návštevy___________________________________
11. septembra (štvrtok) - podvečer prílet do Bratislavy
12. septembra (piatok) - dopoludnia svätá omša na Námestí SNP v Banskej Bystrici
13. septembra (sobota) - dopoludnia svätá omša v Rožňave
14. septembra (nedeľa) - dopoludnia svätá omša vBratislave-Petržalke s
blahorečením biskupa Vasíla Hopku a sestry Zdenky Schelingovej, popoludní návšteva
kostola v Marianke, odlet do Vatikánu

Príprava tretej pápežovej návštevy
Slovenska________________________

Pápež podpísal dekréty blahorečenia biskupa Hopku a sr. Zdenky

V
dňoch 6. - 9. júla 2003 bol na pracovnej
Návšteva pápeža Jána Pavla 11. je naplá
novaná na 12. - 14. septembra a už sa návšteve vo Vatikáne prešovský eparcha
pripravuje. Hlavný pápežský ceremoniár, bis Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, Spolu s protosynkup Piero Marini, postava, ktorá sa pri každej kelom (generálnym vikárom) o. Mgr. Vladi
pápežovej verejnej bohoslužbe objavuje tesne mírom Skybom a postulátorom procesu
o. ICMgr. Jánom Krehlíkom sa zúčastnil na
vedľa neho, strávil tri dni na Slovensku.
V
Bratislave sa 30. júna uskutočnilo stret-slávnostnom vyhlásení dekrétov Kongregácie
nutíe pápežského ceremoniára Mons. Piera pre kauzy svätých.
Dopoludnia 7. júla 2003 v Klementínskej
Maríniho, apoštolského nuncia v SR Mons.
Henryka Jozefa Nowackého, bratislavsko- sále za prítomnosti členov Kongregácie pre
trnavského metropolitu arcibiskupa Mons, kauzy svätých pápež Ján Pavol 11. podpísal
Jána Sokola, Mons, Jána Formánka, dekana desať dekrétov na blahorečenie. Medzi nimi
mesta Bratislava, správcu farnosti Svätej rodi- aj dvoch Božích služobníkov, ktoré chce vyko
nyJozefa Karáča a ostatných členov príprav nať pri svojej návšteve na Slovensku - grécko
nej komisie pre návštevu Svätého Otca Jána katolíckeho svätiaceho biskupa v Prešove VaPavla 11.v Bratislave, Na stretnutí sa zúčastnil siľa Hopku (1904-1976) a sestry Zdenky Sche
aj hlavný koordinátor liturgie pápežskej náv lingovej (1916-1955). Obaja bolí za komunis
tického režimu v bývalej Československej
števy na Slovensku Mons, Anton Konečný.
Priamo na mieste plánovej svätej boho republike väznení a mučení. Okrem nich sú
službyv Bratislave - Petržalke pri novostavbe to traja kňazi, tri ďalšie rehoľníčky - medzi
chrámu Svätej rodiny pápežský ceremoniár nimi Anna Katarína Emmericková, ťažko
predniesol svoje pripomienky k predložené postihnutá stigmatizovaná nemecká mystička
mu projektu pápežskej tribúny. Po konzultá - a dvaja laici.
ciách s Ing. Antonom Šafárikom, ktorý projekt
Dvoch z nich - biskupa Hopku a sr. Sche
pápežskej tribúny predložil, upresnil celú or lingovú -uznáva Cirkev ako mučeníkov viery.
ganizáciu príchodu pápeža ako aj samotného Obaja boli za komunistického režimu v býva
slávenia bohoslužby. Pri bohoslužbe pápež lej ČSR väznení a mučení. Keď komunisti
vyhlási za blahoslavených sestru Zdenku v roku 1950 násilne zlikvidovali Gréckoka
Schelingovú a biskupa Vasila Hopku. Biskup tolícku cirkev, Vasií Hopko bol internovaný.
Marini upresnil celý obrad blahorečenia. Na Po prepustení pracoval ako robotník a v pas
stretnutí sa zúčastnili aj bohoslovci Kňazského torácii pôsobil len tajne, V roku 1968 so 163
seminára sv. Cyrila a Metoda, ktorí budú kňazmi a 66 laikmi vytvoril Akčnývýbor a 10,
asistovať pri pápežskej bohoslužbe. Po skon apríla 1968 sa rozhodol zasa založiť Grécko
čení konzultácií v Bratislave sa Mons, Marini katolícku cirkev na Slovensku. Oficiálne bola
v sprievode apoštolského nuncia, arcibiskupa schválená 13. júna 1968, Sestra Zdenka zom
Sokola, tajomníka arcibiskupa Tibora Hajdu rela po svojom prepustení na následky kru
a hlavného ceremoniára pápežskej návštevy tého mučenia.
v Bratislave Daniela Diana odobrali do Ma-’
Pri vyhlasovaní nových svedkov viery pre
riánky kam Ján Pavol 11. príde na krátku fekt Kongregácie pre kauzy svätých José
návštevu pútnického Chrámu Narodenia Pan Saraiva Martins povedal: „Svojou spiritualitou
ny Márie v nedeľu 14. septembra popoludní. a iniciatívou na poli evanjelizácie a lásky
Privítal ich vojenský ordinár Mons, František k blížnemu uskutočňovali títo noví blahore
Rábek. Po krátkej konzultácii o návšteve čení v pozemskom spoločenstve základné črty
Svätého Otca v jeho sídle sa všetci odobrali nebeského spoločenstva. Tajomstvo ich života
do chrámu, kde sa stretli s predstavenými spočíva vo veľmi osobnom spôsobe, ako
Rehole tešiteľov Božského Srdca, ktorí spravu reagovali na svojej životnej dráhe na volanie
jú toto pútnické miesto, Mons. Marini v krát ku svätosti. Sú dôkazom toho, ako sa má
kosti predniesol program návštevy Jána Pavla každý kresťan, tak ako to pápež stále opakuje,
11. na tomto mieste a potom sa delegácia v každej fáze života, v jari mladosti, v zrelosti
vrátila na apoštolskú nunciatúru. V nasledu dospelosti, ale aj v jeseni staroby a vo smrtí
júcich dňoch Mons, Marini navštívil Rožňavu usilovať o svätosť."
a Banskú Bystricu.
ThLic. Daniel Dian
TK KBS, 1SPB
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Slávnosť prenesenia (
hieromučeníha Teodora Koií
V
dňoch 26. - 27. júna 2003 prežívalanie mučeníckou smrťou, ale vernosťou
farnosť Sobrance veľký sviatok. Chrám svätých kresťanským princípom a postojom vo svojom
Sedmopočetníkovv Sobranciach sa stal mies živote.
tom zastavenia a prebývania pozostatkov
Po svätej liturgii sa zhromaždenie pápež
blaženého biskupa-mučeníka Teodora Romžu, skou hymnou zjednotilo so Svätým Otcom
biskupa Mukačevskej gréckokatolíckej epar- a po nej krátkym príhovorom vladyka Milan
chie so sídlom v Užhorode.
šášík odovzdal relikvie blaženého hieromučeToto podujatie bolo súčasťou veľkej sláv níka Teodora Romžu - časť z lebky, pre sobranosti, ktorá začínala v Budapešti, pokračovala necký chrám, ktoré sú uložené v prestole
cez Mariapócz do Sobraniec a vyvrcholila 28. chrámu.
júna 2003 v Užhorode slávnostnou archijerejPo skončení sv. liturgie program slávnosti
skou liturgiou, ktorej predsedal pápežský le pokračoval svedectvom otca Masleja z Košíc,
gát Svätého Otca Jána Pavla 11. J. E. kardinál jediného žijúceho priameho svedka a trpiteľa
Etchegaray Roger.
útoku na biskupa Romžu. Vo svojom príhovore
živo priblížil udalostí bez
prostredného útoku na bis
kupský kočiar. Bol to záz
rak, ako on hovoril, že
z toho vyviazli živí. Pomoh
la tomu aj skutočnosť, ako
sa neskôr ukázalo, že pri
náraze auta na kočiar sa
z kolesa kočiara odlomil
kus železa, ktorý prerazil
chladiča poškodil ventilá
tor, takže auto zostalo stáť
a útočníci ho nevedeli zno
va naštartovať a dokončiť
Vladykovia Juraj Džudžar, Milan Šášik a Milan Chautur počas programu útok na kočiar. Preto sa po
pri rakve blaženého biskupa Teodora Romžu.
kúsili tyčami usmrtiť bisku
pa, ale nevedeli v tom
Slávnosť v Sobranciach začala veľkou zmätku, kde sa pod troskami koča presne na
večierňou o 18. hod. Po nej nasledovala sláv chádza. Preto ich útok bol bezcieľny a minul
nostná archijerejská liturgia, ktorej predsedal sa účinkom. Dopomohla k tomu aj skutočnosť,
hosť -Mons. Milan šášík, apoštolský adminis že na ceste sa objavilo poštové auto. Útočníci
trátor gréckokatolíckej mukačevskej eparchíe, všetko nechali a nastúpili do pripraveného
spolu s ním slávili Mons. Juraj Džudžar, po osobného auta, ktoré ich sprevádzalo a ušli
mocný biskup mukačevskej eparchie a Mons. z miesta činu. Doráňaného biskupa, aj ostat
Milan Chautur, CSsR, košický apoštolský ných z doprovodu, poštové auto previezlo do
exarcha a za prešovskú
eparchíu bol prítomný protosynkel o. Vladimír Skyba.
Významnými hosťami boli
o. János Szóke, postulátor
a o. Lászlo Puskas, promo
tor procesu blahorečenia,
obaja z Maďarska.
Účasť skoro 90 kňazov
oboch obradov a biskup
stiev, bohoslovecký zbor,
ktorý svojím spevom doprevádzal liturgiu, zbor z Koromle, mládež zo Sobra
niec, rehoľné sestry a vyše
tisíc veriacich zo Sobraniec
ale i pútnikov vytvorili sku
točne slávnostnú atmosféru.
Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur, ktorý
pripomenul, že aj dnešná Vladyka Milan Šášik odovzdáva sväté relikvie blaženého Teodora
doba potrebuje kresťanov, Romžu vladykovi Milanovi Chauturovi.
ktorí vydávajú svedectvo
A -
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Otcovia Michal Maslej, priamy svedok tragédie,
a Lászlo Puskas, promotor procesu blahorečenia.
nemocnice v Mukačeve. Tam však bol útok
dokonaný tak, že biskupa Teodora Romžu
otrávili.
Po príhovore o. Masleja sa ujal slova o.
Lászlo Puskas, promotor procesu blahore
čenia, ktorý priblížil spôsob, akým našli hrob
biskupa Romžu v krypte katedrály. Pri vstupe
do nej bolo vidieť kostí z mnohých hrobov
pohádzané na hromade v strede krypty.
Tabule jednotlivých hrobov bolí porozbíjané,
iba k hrobu biskupa Bačinského sa vandali
nedostali - doska jeho hrobu bola bronzová.
Hrob biskupa Romžu nebol označený, pô
sobil ako prázdny, lebo jeho náhrobné doska
nebola označená nápisom (pohreb prebehol
vo veľmi rušnej a napätej atmosfére). Bola
však prasknutá, čo umožnilo aké -také vetranie, takže telesné pozostatky biskupa Romžu
sa vo vlhkom prostredí zachovalí lepšie ako
ostatné. Kedže hrob sa javil ako prázdny, uni
kol pozorností vandalom. V tomto hrobe sa
našla rakva s pozostatkami. Odev charakte
rizoval biskupa: solídeo (malá čiapočka, akú
nosia biskupi), ktoré sa našlo pri lebke,
biskupský odev, aký si pamätajú pamätníci,
že ho nosil on (typické výšivky), tiež blombovaný zub a krížik z ruženca, na ktorom sa
vždy modlieval. Všetko toto boli dôkazy, že
v tomto hrobe sa nachádzali skutočné a pra
vé pozostatky biskupa Romžu.
Na záver sa prihovoril vladyka Milan šášík.
Pripomenul, že antropologický výskum, ktorý
robili v Budapeští, potvrdil tieto predchádza
júce índícíe, že ide o pozostatky biskupa Rom
žu. V kostiach bola preukázaná prítomnosť
arzénu, čo nasvedčuje tomu, že bol otrávený,
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pzostahov blaženého
zu v>Sobranciach a Užhorode
Potom už program v Sobraneckom chráme
pokračoval pobožnosťami. Najprv o 22.30
hod. bol sv. ruženec svetla, ktorý viedli otcovia
redemtorísti, Akatist k blaženému biskupovi
Teodorovi, ktorý spieval zbor bohoslovcov
a nočný modlitbový program ukončil o biskup
Milan Chautur eucharistickou pobožnosťou
s požehnaním so sviatosťou o 23.30 hod.
Chrámbol otvorený celú noc, pretože niekoľko
pútnikov zostalo cez noc v chráme v modlit
bách, pri pozostatkoch blaženého híeromučeníka až do ranného programu. Ten začal
o 7.00 hod. Molebenom k blaženému hieromučeníkoví Teodorovi. Potom sprievodom za
účasti vladyku Milana Chautura, kňazov, bo
hoslovcov a veriacich, sme odniesli sväté
ostatky na hranicu mesta, odkiaľ boli preve
zené na hraničný prechod vo Vyšnom Nemec
kom.

Ikona prenesenia ostatkov blaženého Teodora
Romžu s chrámami, kde sa sprievod zastavil.
Veríme, že udalosť prenesenia ostatkov
blaženého biskupa Romžu natrvalo zasiahla
do života našej farností. Zaiste priniesla
bohaté duchovné dary a milostí.
Prítomnosť ostatkov svätého, žijúceho len
nedávno medzí nami, so sprievodným slovom
jeho súčasníkov, priblížila ideál svätostí veľmi
konkrétnevšetkým účastníkom tejto slávnosti.
Slová oboch biskupov, ale aj hostí nadchli
a pohli naším vnútrom. Touto oslavou sa ne
chceli vyvolávať a jatriť staré rany, ani pokoro
vať nepriateľov cirkvi, je však potrebné, aby
sa očisťovala pamäť národa aj takýmto spôso
bom. Je dôležité nezabudnúť a zároveň vzdať

úctu verným vyznávačom Krista. Oni nesmú
upadnúť do zabudnutia. Prítomnosť relikvií
dáva sobraneckému chrámu pútnický charak
ter. Ludía tu môžu prichádzať a v modlitbách
spočinúť v rozhovore a prosbách k blaženému
biskupovi-mučeníkovi Teodorovi za sprostred
kovanie milostí a duchovných darov potreb
ných k spáse.
Zároveň to však zaväzuje farnosť Sobrance
stať sa prameňom šírenia úcty k tomuto svä
tému biskupovi, ako aj jeho duchovných
odkazov.

Užhorod
„Blaženíbudete, keď vás budú ľudia nená
vidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potu
pia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna
človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo
máte velkú odmenu v nebi!" (Lk 6, 22-23).
Celá Mukačevská eparchía prežívala
v dňoch 27.-28.6.2003 mimoriadnu radostnú
udalosť. Ráno už od 9. hod. miestneho času
bola na slovensko-ukrajinských hraniciach
Spievod s ostatkami sa zastavil aj na Užhorodv Užhorode neobyčajná atmosféra. Množstvo skom zámku, kde bola podpísaná únia.
ľudí, duchovenstva, seminaristov, rehoľníkov
a rehoľníc domácich a zahraničných hostí, pri domáci a emerítní biskupi, aj západného
chádzalo v procesiách, aby vzdali úctu bla obradu, biskupi z Maďarska, Slovenska,
ženému mučeníkovi Teodorovi Romžovi, kto Poľska, USA, veľkého počtu kňazov aj
rého telesné ostatky z Budapeští cez Sloven západného obradu, seminaristov, rehoľníkov,
sko sa vrátili späť do vlasti, kde žíl pracoval rehoľníc a veriacich.
a položil svoj život za ver
nosť katolíckej Cirkvi a Svä
tému Otcovi.
V
doprovode vladyku
Mukačevskej eparchie Mi
lana šášíka, pomocného
vladyku Juraja Džudžara a
vladyku košického exarchátu Milana Chautura,
CSsR, a všetkých prítom
ných, boli prenesené ostat
ky blaženého biskupa mu
čeníka Teodora Romžu uli
cami Užhorodu do krásne
a dôstojne pripraveného
priestoru na nádvorí kňaz Slánostný spievod ulicami Užhorodu, na ktorom sa zúčasnili tisíce
veriacich počas cesty ku kňazskému semináru.
ského seminára.
Až do 8.00 hod. nasle
dujúceho dňa sa tam slávila sv. liturgia,
Po skončení sv. liturgie bolí ostatky blaže
večíereň, utíereň a iné pobožnosti, ktoré viedli ného biskupa Teodora Romžu uložené v boč
seminaristi, rehoľníci a jednotlivé dekanáty. nej kaplnke Katedrálneho chrámu.
Potom telesné ostatky uložené v sklenej
Máme nádej, že prítomnosť telesných os
truhle, bolí prenesené na územie užhorod- tatkov blaženého biskupa mučeníka Teodora
ského zámku, kde 24.4.1946 bola podpísaná prinesie bohaté duchovné plody nielen
Užhorodská únia. Na slávnostnej sv. liturgii, veriacim Mukačevskej eparchie, ale všetkým
ktorá začala o 11.00 hod. predsedal špeciálny tým, ktorí budú prosiť o jeho príhovor.
vyslanec pápeža Jána Pavla 11. Kardinál Roger
Svjaščennomučeníče Teodore,
Echegaray, Mons. Lukian Lamža, predstaviteľ
modlí sa za nás!
Kongregácie východných cirkví, arcibiskup
spracovali sr. Teodózia Vírová, OSBM
Mikuláš Eterovič, apoštolský nuncius na
o. ThLíc. Jozef Kelló, farár Sobrance
Ukrajine, vladyka mukačevský Milan Šášík,
Snímky: Z. Dzurjanik,
pomocný vladyka Juraj Džudžar a ďalší
archív GKE v Užhorode
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Číčarovce -9.6.2003 na sviatok Najsvä
tejšej Trojice slávil košický exarcha Milan
Chautur, CSsR, archíjerejskú sv. liturgiu
v Chráme Ochrany presvätej Bohorodičky
v Čicarovciach. Popoludní sa zúčasnil fut
balového turnaja.
Rím, Košice - V dňoch 10. -13. 6. 2003
sa vladyka Milan Chautur, CSsR, zúčastnil
4. stretnutia biskupských Rád pre rodinu
a život Európy v Ríme.
Michalovce - Dňa 14. 6.2003 v chráme
otcov redemptoristov zasvätenému Zostú
peniu Svätého Ducha udelil košický exar
cha 8 kandidátom diakonské svätenie.
Rozhanovce - V nedeľu 15. 6. 2003 po
čas archijerejskej svätej liturgie v prenaja
tom chráme v Rozhanovciach udelil vla
dyka Milan sviatosti myropomazania 14
čakateľom z blízkeho okolia. Po slávnosti
nasledoval futbalový turnaj v Zdobe a ne
skôr posedenie pri táboráku, ktoré zorga
nizovali Rozhanovčanía.
Prešov -Pri príležitosti 140. výročia zalo
ženia Červeného kríža a 10. výročia vzniku
Národnej spoločnosti Slovenský Červený
kríž sa 16. 6. 2003 v sále Čierneho Orla
PKO v Prešove uskutočnilo slávnostné
zhromaždenie a slávnostné odovzdávanie
bronzových, strieborných, zlatých a dia
mantových plakiet prof. MUDr. Jana
Janského. Tejto slávnosti sa ako čestný
hosť zúčastnil biskupský vikár Pavol Peter
Haľko, OSBM, a prešovský emeritný bis
kup Mons. Ján Hirka.
Prešov - Dňa 16. 6. 2003 sa vladyka
Milan Chautur, CSsR; a vladyka Ján Babjak, SJ, zúčastnili prijímacích pohovorov
kandidátov bohoslovia na Gréckokato
líckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove.
Spišská Kapitula - V dňoch 17.-18. 6.
2003 sa obaja naši vladykovia zúčastnili
45. riadneho zasadania Konferencie bis
kupov Slovenska.
Prešov - V stredu 19. 6. 2003 sa Mons.
ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha
zúčastnil na oslave 1. výročia založenia
Klubu KAHAN pri Resocialízačnom systé
me „Cesta k domovu". Výročné stretnutie
sa uskutočnilo v priestoroch resocializačného strediska Dom Charitas na Jarkovej
ulici 79 v Prešove.
ILutína -V sobotu 21. 6. 2003 sa v bazi
like mínor v Lutine uskutočnilo stretnutie
prvoprijímajúcich detí s vladykom Jánom
Babjakom, SJ, prešovským eparchom,
ktoré bolo súčasťou projektu „Stredoeu
rópske katolícke dní". Program začal
archíjerejskou sv. liturgiou. Po nej nasledo
vala krátka prestávka na občerstvenie.
Následne sa detí mali možnosť stretnúť
s vladykom Jánom na besede v bazilike.
Po nej nasledoval program plný športo-
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„Chodte do celého sveta...“ (Mk 16,15)
V
súčasnosti je medzi mladými veľmi časPo liturgií, ak bol záujem a v mnohých z nav
tou témou stretnutie gréckokatolíckej mládeže štívených farností bol, sme vonku mladých
a detí v Bystrej. Napriek tomu je mnoho detí naučili „ukazovačku“ a úplne na konci sme
a mládeže, ktorí sa do Bystrej hanbia, alebo sa spolu zahrali ešte nejakú hru. Už po poz
boja ísť, alebo nie sú
vaní v prvej farnosti
o nej dostatočne obo
sme boli veľmi nad
známení. Tieto a ďal
šení a povzbudení do
šie dôvody nás prinú
pozývania v ďalšej
tili, aby sme detí a mla
farností.
dých Bardejovského
Za mesiac sme
dekanátu trochu po
navštívili 13 farností.
vzbudili a porozprá
Pozývali sme najmä
vali ím niečo o tomto
v nedeľu, keď bolo
stretnutí. Všetko to za
v chrámoch najviac
čalo približne v mar
ľudí, mladých a detí.
ci, keď sme sa my,
Aj keď „rožkatý" ne
animátorí Bardejov
ustále pracoval a dá
ského dekanátu, roz
val nám do cesty rôz
hodli trochu evanjeli
ne prekážky, najmä
zovať. Dohodli sme sa
s dopravou, Boh sa
na pozývaní mladých
staral o toto, ani nie
a detí na Bystrú 2003.
tak naše, ako jeho
Všetci animátorí, aj kňazi to ochotne prijali.
pozývanie. Boh sí nás použil ako nástroje vo
Celú „šou" sme odštartovali v piatok 16. svojich rukách, aby maličkí prišli k nemu (por.
mája 2003 prvou farnosťou. Pozývanie spo Mt 19,14). Boh bol pri nás a žehnal našu
čívalo v našej účastí na sv. liturgii, na ktorú prácu (por. Mt 28, 20b) a vždy sa staral a my
sme dopredu upozornili kňaza, aby vyhlásil sme videli aj v tejto práci jeho moc.
a pozval mladých svojej farnosti na túto
Teraz nám už zostáva iba modlitba za
výnimočnú liturgiu. Tú sme doprevádzali spe všetkých mladých a deti. Veríme, že toto
vom mládežníckych piesní a zavŕšenie bolo pozvanie bolo povzbudením pre všetkých,
po skončení sv. liturgie, keďjeden z nás osob ktorí ho počuli a aj pre všetkých iných
ne pozýval a oboznamoval všetkých prítom anímátorov. A čo pre tých, ktorí čítajú tento
ných s Bystrou. Lenže o Bystrej sa ťažko roz článok? „Uvidíme sa v Bystrej!"
práva. Bystrú treba zažiť. Preto sme chceli,
aby mladí a deti aspoň trochu z nej okúsili.
animátorí Bardejovského dekanátu

Slávnostné chvíle v Matiaške
V
posledný májový pondelok 26. mája proti susednej - Remeninám. A hoci vladyka
2003 navštívil vladyka Milan Chautur, CSsR, hral za domácich, aj tak sa im nepodarilo
košický apoštolský exarcha farnosť Matiaška. vyhrať tehnto zápas.
Táto neveľká dedinka
mala v tento podvečer
sviatok.
Slávnostnej archijerej.skej liturgie sa
zúčastnili o. Ján Pavlík, správca farnosti,
ktorý mal veľkú záslu
hu na tejto slávností,
o. Florián Potočňák,
správca farností Durdoš, o. Maroš Ríník,
farár v Zemplínskej
Teplici a veľký počet
veriacich aj z okoli
tých obcí. Vo svojej
homílii vladyka Milan
zdôraznil potrebu
modlitby v živote človeka. Liturgiu spestril
Chceme poďakovať všetkým, ktorí akým
Zbor svätého Demetra. Po skončení liturgie koľvek spôsobom prispeli k tejto významnej
a poďakovaní sa vladykovi za návštevu, udalosti vo farnosti Matiaška.
nasledovalo ešte neformálne požehnanie
mládeže. Večer si obyvatelia Matiašky mohli
Evka Sukovská
pozrieť futbal, v ktorom hrala domáca obec
Snímka: p. Brežňaková

Kaplnka svätého Juraja v Jakovanoch
Mariánsky mesiac máj je krásny mesiac
nielen rozkvitnutou prírodou, ale aj modlit
bami k Panne Márii. V Jakovanoch bol 18.
mája o niečo slávnostnejší. Naša kaplnka zas
vätená svätému veľkomučeníkoví Jurajovi
bola zrekonštruovaná a posvätená.
Kaplnka stojí v polí, a tak sa z miestneho
chrámu, ktorý je zasvätený Ochrane Panny
Márie vybrala o 10. hodine procesia. Na čele

Celé desaťročia sa u nás oziminy svätili
práve tejto kaplnke. Počas prenasledovania
gréckokatolíckej cirkvi sa tento pekný obrad
zrušil. Obrady sa znovu začali konať až začiat
kom deväťdesiatych rokov. Medzitým bola
kaplnka udržiavaná iba sporadicky. Väčšia
rekonštrukcia sa uskutočnila až v lete v roku
2002, keď bola úplne opravená podlaha
a urobila sa odvodnenie priestorov kaplnky.
Touto cestou chceme poďakovať nadácii
EKOPOL1S - TVOJA ZEM, ktorá nám v rámci
grantu poskytla finančnú pomoc, Urbanskej
spoločnosti v Jakovanoch za finančný dar,
obecnému úradu za poskytnutie mechani
zácie na terénne úpravy, manželom Chovanovcom za prípravu a realizáciu projektu,
spoluobčanom, ktorí sa zúčastňovali brigád
pri opravách a všetkým, ktorí rôznou formou
prispeli k realizácii projektu.

SPRÁVY Z DOMOVA
vých súťaží a hier, ktorý viedli anímátorí
a kňazi. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako
300 detí prešovskej eparchie, ktoré tohto
roku prvýkrát pristúpili k svätému prijíma
niu. V homílii í počas besedy vladyka Ján
upozorňoval detí na veľmi dôležitú skutoč
nosť, a to, aby sa chránili hriechu. Pretože
hriech bráni stretnutiu s Kristom, ktorý je
nádejou pre nás všetkých.
Prešov -V druhú nedeľu po Päťdesiatnici
22. 6. 2003 v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove počas archíjerejskej sv. liturgie udelil prešovský eparcha
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, kňazské
svätenie šiestim diakonom: Danielovi Dzurovčinoví, Martinovi Gergelčíkovi, Ľubomí
rovi Karaťoví, Slavomírovi Palfimu a Miku
lášovi Tatárovi. Celú túto slávnosť obohatil
svojím spevom bohoslovecký Zbor sv.
Romana Sladkopevca.
Michalovce - V nedeľu 22. 6. 2003 vo
farskom Chráme sv. archanjela Michala
v Michalovciach -Topolänoch udelil košic
ký exarcha čakateľom sviatosť myropomazania.

kráčali biskupský vikár Mgr. Pavol Haľko,
OSBM, v sprievode kňazov Mgr. Petra Milenkyho a Mgr. Petra Geletku. Za spevu veriacich
obce a hostí sme prišli ku kaplnke, kde sa
začala slávnostná sv. liturgia, počas ktorej
biskupský vikár Mgr. Pavol Haľko, OSBM,
posvätil nový oltár a zreštaurovaný vnútrajšok
kaplnky.
Niečo z histórie kaplnky: podľa povesti sa
vraj z prác z Ameriky vracal domov Juraj
Dujava. Počas plavby na mori ho zastihla
búrka. Po celý čas jej trvania sa modlil
k svojmu patrónovi, svätému Jurajovi, a prosil
ho o ochranu. Po návrate domov ako poďako
vanie za záchranu života a šťastný návrat
domov postavil v roku 1877 kaplnku a dal ju
zasvätiť svätému Jurajovi.

Prostredie okolo kaplnky je krásne. A tak,
keď pôjdete okolo nej, zastavte sa na chvíľu,
poobzerajte sa okolo seba a podäkujte nášmu
Pánovi za tento krásny svet a za šťastný život
v ňom.
Alžbeta Chovanová
autor fotografie: Zuzana Tomková

76 deti prijalo Eucharistiu vo Svidníku

V nedeľu 18.5.2003 bola v gréckokatolíc
kej farnosti vo Svidníku slávnosť prvého
svätého prijímania, pred ktorou si 76 detí ob
novilo krstné sľuby. Slávnosť sa už po dvanástykrát uskutočnila na svidníckom amfiteátri.

Deti sa pripravovali počas celého školského
roka na piatich základných školách vo Svid
níku pod vedením katechétov a katechétíek.
V sobotu 17. 5.2003 po prvýkrát prijali svia
tosť zmierenia.
1SPB

Vydraň - Vo štvrtok 26. 6.2003 zomrel
vo veku 76 rokov o. Mikuláš Janočko, titulárny arcidekan. Narodil sa 6. júna 1927
vo Vydraní, okr. Medzilaborce. Ordinovaný
bol 9.12.1973 v Prešove. V rokoch 19901999 pôsobil ako správca farností ladomírova. V roku 1999 bol na odpočinku
v Bratislave. Pohrebné obrady 2. júla 2003
vykonal Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ,
prešovský eparcha, v Chráme Povýšenia
sv. kríža v Bratislave.
Telgárt - V dňoch 1. - 6. júla 2003 sa
uskutočnila 12. pešia púť mládeže Muraň
- Levoča. 3. júla bola pre účastníkov púte
slávená sv. liturgia sv Jána Zlatoústeho
vo farností Telgárt. Hlavným celebrantom
bol o. Mgr. Jozef Maxím, spirituál kňaz
ského seminára blaženého P P. Gojdiča
v Prešove.
Velehrad -V dňoch 3. - 5. júla 2003 sa
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský
eparcha zúčastnil na plenárnom zasad
nutí Českej biskupskej konferencii na Velehrade ako zástupca KBS. V rámci Stredo
európskych katolíckych dní sa 5. júla 2003
zúčastnil Národnej púte-Velehrad 2003.
Na slávnostnej bohoslužbe, na ktorej mali
účasťčeskí biskupi ako aj biskupi zo Stred
nej Európy, poniesli v obetnom sprievode
symbolické dary aj traja mladí ľudia v kro
joch ako zástupcovia Slovenska.
Terchová - V dňoch 3. - 6. júla 2003 sa
uskutočnil 14. ročník Cyrílometodských
dní v Terchovej. V rámci týchto dní v sobo
tu 5. júla v Chráme sv. Cyrila a Metoda
slávil sv. liturgiu sv. Jána Zlatoústeho o.
Mgr. Vladimír Skyba, protosynkel (gene
rálny vikár) prešovskej eparchie. Svätú
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liturgiu svojím spevom doprevádzal Zbor
Chryzostomos z Vranova nad Topľou.
Snina - Prešov -V dňoch 6. - 7. 7.2003
sa konala púť kríža Slovenských dní mlá
deže (SDM) v prešovskej eparchíí. V nede
ľu 6. 7. 2003 o 18.00 hod. bola sv. liturgia
v gréckokatolíckom Chráme Matky Usta
vičnej Pomoci v Snine. Po nej nasledoval
program mladých pri kríži. V pondelok 7.
7. 2003 sa kríž SDM presúval spolu
s mladými pútnikmi do Katedrály sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Slávnosť sa začala
o 15.00 hod. ružencom mladých a pokra
čovala archíjerejskou sv. liturgiou o 16.30
hod., ktorú celebroval vladyka Milan
Chautur, CSsR, košický exarcha a o. Mgr.
Vladimír Tomko, protosynkel košického
apoštolského exarchátu. Bohoslužby sa
zúčastnil aj pomocný biskup košickej
arcidiecézy Mons. Bernard Bober. Po sv.
liturgii nasledoval sprievod na prešovskú
Kalváriu s jednotlivými zastaveniami krí
žovej cesty. Púť na Kalvárii ukončili mladí
svojím programom.
Prešov -Dňa 7. jú la 2003 sa v Katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
uskutočnilo stretnutie mládeže, duchoven
stva a veriacich. Dôvodom bola prítomnosť
svätého kríža a ikony Panny Márie na úze
mí Prešova, ktoré daroval Svätý Otec Ján

z>oz>

Z piatku nedeľa
Dňa 20.06.2003 zavítali do našej farností
v Sečovskej Polianke vzácni hostia, grécko
katolíci z Vojvodiny zo Srbskej republiky.
Vzácni hlavne preto, lebo ich predkovia po
chádzali z nášho Zemplína, a z „hornej zeme"
pred mnohými rokmi odišli na „dolnú zem".
Sú to teda naši pokrvní príbuzní, ktorí si dote
raz zachovalí zemplínske nárečie ako svoj
materinský jazyk.
Po celodennej dlhej a namáhavej ceste
vystúpili z autobusu rovno do cerkvi. Pred vom otca Chološňaja í celého zboru Rozanov.
začatím sv. liturgie ich privítal o. Marek Petro, Slávnosť skončila pápežskou hymnou a mnosprávca farnosti. O 18.30 hodine začala holitstvíjem.
v gréckokatolíckom Chráme sv. proroka Eliáša
Po ukončení slávností bola v kultúrnom do
Božská svätá liturgia, ktorú slúžil Vdo. Joakim me pre hostí podávaná večera, kde boli
Chološňaj, generálny vikár a koncelebrovali prítomní poslanci obecného zastupiteľstva na
- domáci správca farností o. Marek Petro, o. čele so starostkou obce a spevácky súbor
Ján Kmec, farár z Dvorianok a o. Blažej Reb- Bukovina zo Sečovskej Polianky. Po večerí
ják, kaplán z Vranova n/T. S otcom Chološňa- speváci z Bukoviny zaspievali niekoľko zemp
jom prišiel i jeho syn, kňaz Michail, ktorý línskych ľudových piesní. Hostia sa nedali
spieval v zbore.
zahanbiť, a tak sa piesne striedali, raz Buko
Celú liturgiu viedol chrámový zbor Roza vina, raz Rozanc/. Aj keď spievali raz jedni
nov z farnosti Ďurd'ov vo Vojvodine, pod a raz druhí, vždy to bolo rovnako, zemplín
vedením Márie Chološňajovej, ktorá je tiež skym nárečím. Niektoré piesne sme si zaspie
dcérou otca Chološňaja. Svojim krásnym vali spoločne.
Všetko sa tu na zemi začína, ale i končí.
spevom nás všetkých ako keby povzniesli do
neba a určíte v tej chvíli každý zabudol na 1my sme, aj keď neradí, museli skončiť. Pri
svoje pozemské starosti. Vo svojom príhovore rozlúčke pani starostka povedala: „Vy sce nám
nám otec Chološňaj priblížil ich domovinu zrobíli z piatku nedzeľu." Rozlúčka bola plná
a veľmi zdôrazňoval naše spoločné korene cez nádeje, lebo sa vytvorili nové priateľstvá
predkov. Po skončení liturgie sa zemplínskym a pozvanie do Vojvodiny nás zaväzuje, aby
nárečím prihovorila starostka obce pani Mária sme sa stretli aj v ich domovine. Radi prídeme.
Jarošová, ktorá za všetkých prítomných vyjad
o. ThLic. Marek Petro, správca farností
rila poďakovanie a obdiv nad krásnym spe-

Slávnosť v starých Valaškovciach
Dňa 22. 6.2003 sa za účastí vojakov, oby
vateľov starých Valaškovíec, veriacich z Humenného, Hažína, Kamenice nad Cirochou,
slávila už po šiestykrát po
obnovení chrámu sv. Petra
a Pavla odpustová slávnosť vo
vojenskom výcvikovom pries
tore Kamenica nad Cirochou.
Slávnosť sa začala sv. litur
giou, ktorú celebroval emerítný prešovský biskup Ján
Hírka spolu so svojím tajom
níkom o. Andrejom Rusnákom, vojenským kaplánom o.
Jozefom Michalovom, správ
com farnosti na sídlisku Humenné pod Sokolejom o. An
tonom Uhrínom, správcom far
ností Humenné - Dubník o. Luboslavom Pulščákom, správ
com farnosti Hažín o. Jánom
Rusnákom a správcom rím
skokatolíckej farnosti Kame
nica nad Cirochou o. Štefanom Gáborom.
Z významných hostí sa na odpustovej sláv
nosti zúčastnili: plk. gšt. lng. Miroslav Kováč,
veliteľ 1. mechanizovanej brigády v Prešove
s manželkou, pplk. lng. Ján Magura, pred
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nosta vojenského obvodného úradu v Kame
nici nad Cirochou s manželkou, pplk. vo
výslužbe Andrej Piatka s manželkou, maj. vo

výslužbe Dušan Babínecs manželkou, staros
ta Kamenice nad Cirochou Štefan Kapuscínskýs manželkou a ďalší.. Hlavným organizá
torom odpustovej slávností už tradične je
vojenský duchovný o. Jozef Michalov a o. An-

ton Uhrín správca farností v Humennom pod
Sokolejom. O. biskup v homílíi všetkých
povzbudil ku konaniu dobra.
Po skončení sv. liturgie si položením venca
ku sv. krížu na miestnom cintoríne veliteľ
brigády uctil pamiatku všetkých tam pocho
vaných a padlých vojakov.
Panychídou za zosnulých
Valašovčanov a vojakov
skončila tohtoročná vojenské
odpustová slávnosť vo VVP
Kamenica.
Popoludní si každý mohol
„na sucho" vyskúšať vojen
skú techniku. Túto možnosť
ocenili najmä detí a muži.
Aj touto cestou chceme
vyjadriť úprimné Pán Boh
zaplať o. biskupovi Jánovi
Hírkoví, že ani tento rok
nezabudol na vojakov a Valaškovčanov. Veľká vďaka
patrí aj o. Antonovi Uhrinovi,
jeho manželke, farskej rade
Pod Sokolejom, že i popri
starostiach pri príprave po
sviacky nového chrámu sa postarali o krásny
priebeh 6. odpustovej slávností vo vojenskom
výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou.
príslušníci OS SR
Miroslav Chalachan

Tri dni s Máriou v Malcove

*

--

í

Už druhýkrát dostali deti a mládež z Mal- lejšie mala doň obliecť jedného súťažiaceho.
cova Božiu milosť, ked'v dňoch 23. - 25. mája A tak po krátkej chvíli sa pred nami zjavili
bol v tejto farnosti zorganizovaný trojdňový štyri šikovné gazdinky, ktoré si ešte naviac
tábor, pod vedením sestier bazíliánok pripravili ľudovú pieseň sprevádzanú taneč
z Prešova a animátoríek zo SZŠ sv. Bažila nými výkonmi svojich spoluhráčov. Porota
Veľkého. Mottom celého stretnutia boli slová a diváci takto získalí hodnotný umelecký
z kríža: „Hľa tvoja matka!" (Jn 19,27). A tak zážitok.
Popoludní nasledovala dlhšia pauza, aby
všetci, ktorí prišli dostali šancu lepšie spoz
si vedúci a detí oddýchli a nabrali čerstvých
nať mamku Ježiša Krista.
Program začal v piatok večer tým najsláv- síl na „opekačku" a finálový futbalový zápas.
nostnejším úvodom -liturgiou, kde o. Štefan Samozrejme, vyhrali tí najlepší.
Večer nás čakal
Pacák, správca far
sviečkový sprievod po
nosti, všetkých srdeč
obci, kde sa spievali
ne privítal a povzbu
piesne vzkriesenia.
dil. Na homílii, skrze
Deti všetkým hlásali:
pantomímu nám ani„Nebojte sa, veseľte
mátorky zobrazili scésa, Kristus slávny Ví
nu z Golgoty, kedy
ťaz zmŕtvych vstal."
Ježiš odovzdal Máriu
Záver patril mod
Jánovi ako jeho mat
litbe a poďakovaniu
ku. Pozvali nás dôveza prežitý deň.
rovaťMárii ako tej, čo
Nedeľa sa začala
vždy stála pri svojom
synovi a robí tak aj
„stretkom" „V NÁRU
dnes. Potom nasledo
ČÍ MÁRIE" a spoloč
valo rozdelenie do
ným sv. ružencom. Po
skupiniek a krátka
sv. liturgii nasledova
„zoznamovačka".
lo
kým, ktorí svojou troš
Téma prvého „stretku prispeli k uskutoč
ka" bola NÁVRAT. Vrá
neniu tohto Božieho
tili sme sa do minulé
ho roku a rozoberali, čo sa za ten čas zmenilo diela pre najmenších, no a samozrejme, ešte
v našich životoch. Kedže večer čas už pokročil, zopár spoločných záberov na pamiatku.
Slová vďaky týmto spôsobom v prvom rade
zakončili sme tento deň spoločnou modlitbou
a odprevadili tých najmenších do svojich patria Stvoriteľovi, ktorý nám daroval tieto
domovov. Mládež a animátorky čakala ešte dní, sestrám Emanuele, OSBM, a Damiáne,
spoločná adorácía. V modlitbe a piesní sme OSBM, animátorke zo SZŠ sv. Bažila Veľkého
Ježišovi povedali všetko, čo každý jeden z nás v Prešove a tým, ktorí svoje modlitby priniesli
prežíva a dali sme mu šancu, aby zmenil to, za požehnanie tejto akcie a za dobré počasie.
čo v nás nie je správne. A nastal deň druhýsobota. Začali smejú sv. liturgiou so scénkou
Mária Molčanová
o
uzdravení slepého pri Jerichu, na ktorej do
neskorej nočnej hodiny všetci pomáhali. Tento
príbeh z evanjelia mal poukázať na to, ako
Ježiš chce, aby sme mu verili a preto sa nás
stále pýta: „ČO CHCEŠ, ABY SOM TI UROBIL?"
(Mk 10,51).
Po raňajkách nasledovalo športové a sútážné dopoludnie. V pivej častí sa hral vzru
šujúci futbalový zápas, ktorý pre krátkosť času
museli organizátori odložiť na popoludňajšiu
hodinu, aby sme sa mohli venovať priprave
ným súťažiam.
V prvom kole v hre „Vilomeníny" sa deti
zahrali na rodinky a spoločne mali priniesť
požadované veci. Zobrali to vážne a už
v priebehu niekoľkých minút tí najrýchlejší
Otcovia bazílíáni v Prešove už obnovili
tlačili pred sebou fúrik s naloženými vecami.
mnoho ukrižovaní a robia to s láskou
Keksík, alebo vajíčko v niektorých prípadoch
a zadarmo. Na túto výzvu otcov bazineboli pôvodným majiteľom vrátené. Ani sa
liánov reagovali aj obyvatelia v obci
nečudujme, veď bolo pred obedom. Druhé
Lačnov. Doniesli teda ukrižovanie do
kolo patrilo kvízu, kde okrem správnych odpo
prešovského monastíera na obnovu a sa
vedí boli pripravené aj chytáky no šikovnosť
motný kríž obnovili svojpomocne. Aj tou
mladého ducha sa nenechala zahanbiť.
to cestou ďakujú otcom bazíliénom za ich
Zlatým klincom programu bolo tretie kolo
ochotu takto nezištne pomáhať len za
zahalené do rúcha folklóru a tradícií. Každá
odmenu v nebeskom kráľovstve.
skupinka dostala miestny kroj, a čo najrých

SPRÁVY Z DOMOVA
Pavol 11. mládeži celého sveta, a ktoré ma
jú za sebou púť po významných mestách
sveta. Videli ich milióny ľudí. Všetci títo
ľudia si uvedomili, že kríž je súčasťou živo
ta a že Bohorodička je tá, cez ktorú máme
komunikovať s Bohom.
„Boli sme v chráme medzi prvými. Naša
poklona patrila blaženému o. biskupovímučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičoví,
OSBM. Ešte stále sme nevenovali pozor
nosť sv. krížu. Mysleli sme si, že je súčasťou
chrámu. Až zo slovvladyku Mons. Milana
Chautura, CSsR, sme sa dozvedeli, že
Svätý Otec ho posiela mládeži Slovenska
ako posolstvo pred svojou návštevou.
Svätý ruženec, svätá liturgia a krížová
cesta - to sú mocné hlasy, ktoré Boh ne
odmieta. Tak to cítime aj my zo spevác
keho zboru Zoe en Chrísto zo Sabinova.
Svojím spevom sme sprevádzali sv.
liturgiu, čo pokladáme za veľkú česť. Sve
domito sme sa pripravovali a námaha
stála za to. Veľká vďaka patrí našej vedúcej
- stredoškoláčke Mirke Kočiščákovej
a všetkým členom zboru za to, že v tento
deň neprázdninovali. Otec dekan Doc.
ThDr. Peter Šturák, PhD., nás v tom
poďakovanie všet
podporoval. Na prítomných sme urobili
dobrý dojem. Najmä tí starší sa pýtali,
odkiaľ sme a bolí z nášho vystúpenia
dojatí. Myslím, že to platí aj o ostatnej
zúčastnenej mládeži. Byť soľou zeme je
veľmi vážna vec a my to napĺňame tak,
že spievame Bohu na slávu, učíme sa,
chceme byť tam, kde sa niečo deje. Spie
vali sme na stretnutí prvopríjímajúcích s o.
biskupom Mons. ThDr. Jánom Babjakom,
SJ, v Lutine na primíčnej slávnosti v Sabi
nove a v našom chráme spievame pravi
delne.
Nezabudnite na nás, keď na čisté hárky
bude mládež Slovenska prepisovať Nový
zákon ako dar Svätému Otcovi. Keď sme
sa podvečer vracali domov, v „našom"
vozni znel „náš" spev. Bože, iste si to
počul!"
L. Marčáková, D. Sedláková,
Zoe en Chrísto, Sabinov
Prešov -Dňa 13. júla 2003 bol posvätený
nový chrám zasvätený blaženému biskupovi-mučeníkoví Pavlovi Petrovi Gojdičoví,
OSBM, na Sídlisku 111. v Prešove. Posviac
ku vykonal a archijerejskú svätú liturgiu
v slovenskom jazyku slávil prešovský
eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ.
Výstavba chrámu sa začala v máji 2002.
Nová cerkov na Sídlisku 111. v značnej
miere napomôže pastorácií v Prešove. Za
pivého farára tejto farnosti bol ustanovený
o. Mgr. Marek Kolesár, doterajší správca
farnosti Kapíšová v dekanáte Svidník.
Blaj, Prešov - Dňa 12. jú la 2003 sa
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Bab
jak, SJ, zúčastnil slávnostnej sv. liturgie
v Katedrálnom metropolitnom chráme
o o o
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SPRÁVY Z DO M OVA
Najsvätejšej Trojice v rumunskom meste
Blaj pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia
Gréckokatolíckej eparchie so sídlom v Blaj
za arcíeparchiu a metropoliu. Táto historic
ky významná udalosť sa uskutočnila 15.
decembra 1853 Bullou Ecclesiam Christí
pápeža Pia IX.
Ruské Pekľany -V sobotu 19. jú la 2003
sa v Ruských Pekľanoch uskutočnila
slávnosť blaženého biskupa-mučeníka
Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Program sa
začal o 9. hod. rozjímavým ružencom,
ktorý sprevádzal mládežnícky zbor R R
Gojdiča z Lubovca. O 10. hod. slávnosť vy
vrcholila archijerejskou svätou liturgiou,
ktorú slávil Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ,
prešovský eparcha, vladyka Milan Chautur, CSsR, košický exarcha, prešovský emeritný biskup Ján Hirka, o. Mgr. Vladimír
Skyba, protosynkel prešovskej eparchie,
o. Mgr. Vladimír Tomko, protosynkel košic
kého apoštolského exarchátu, o. Mgr. Ľu
bomír Petrík, riaditeľ biskupského úradu
v Prešove a viceprovincíál michalovskej
viceprovincie redemptoristov o. Jozef
Jurčenko, CSsR. Po sv. liturgii sa program
ukončil Molebenom k blaženému bískupoví-mučeníkovi R P. Gojdičoví, OSBM,
a myrovaním.
Vyšná Olšava - „Centrom chrámu a li
turgie je prestol - oltár, sv. stôl, ktorý je
symbolom trónu Božieho a Baránkovho.
Je miestom, kde je koncentrovaná Božia
prítomnosť najsilnejšie. Na ňom je posta
vený bohostánok (kivot), v ktorom je ucho
vávaná Eucharístía. Pred bohostánkom je
uložená kniha evanjelií - Evanjeliár. Teda
Kristus je tu prítomný v dvoch spôsoboch
-v tajomstve Tela a Krvi a vo svojom Slove
v evanjeliu. Prestol sa preto stáva najsvä
tejším miestom v chráme a centrom
všetkých bohoslužieb. Rovnako to opisuje
kniha Zjavenia, že v nebeskom Jeruzale
me nie je chrám ako centrum oslavy Boha,
lebo chrámom je všemohúci Boh a Bará
nok sediaci na cherubínskom tróne." Tieto

z>z>z>

I. ročník eparchiálno - exarchatného kola
biblickej olympiády
V
dňoch 29. - 31. 5.2003 sa v priestoroch II. kategória (stredné školy) - 1. Gymná
chaty U PJŠ a PU na Zemplínskej Šírave zium Medzilaborce, 2. Gymnázium Sečovce
uskutočnil 1. ročník eparchiálno - exarchátIII. kategória (MŠ, 1. a 2. roč. ZŠ) -1. ZŠ
neho kola biblickej olympiády pre žiakov Choňkovce, 2. CZŠ Svidník
základných a stredných škôl pri predmete
IV. kategória (3. a 4. roč. ZŠ) - 1. ZŠ
náboženská výchova, ktorý zorganizoval Novosad, 2. ZŠ Fulíanka
Diecézny katechetický úrad Prešovskej epar
Popoludní po slávnostnom odmenení ví
chie v spolupráci s Katechetícko-pastorač- ťazov zo sponzorských darov nasledovalo
ným centrom pri Gréckokatolíckom apoštol športové popoludnie pri futbale, volejbale,
skom exarcháte.
badmintone na ihrisku. Večer bol venovaný

Spolu sa tu stretli víťazné družstvá vo zábave, kde si každé družstvo pripravilo
všetkých 4 kategóriách oboch našich grécko krátky program.
V
sobotu nahradil výstup na Víniansky
katolíckych biskupstiev, čo bolo pre nich
vyvrcholením celoročnej snahy v biblickej hrad výlet na Medvediu horu a prechádzka
olympiáde. Výlet bol v prvom rade odmenou v okolí Zemplínskej Šíravy. Popoludní sa
pre víťazov, avšak ani tu sa nevyhli súpereniu. účastníci, ktorých bolo za obe biskupstvá
Vo štvrtok sa všetci súťažiaci s dozorom spolu 36, pobrali domov.
Súťaž prispela nielen k prehĺbeniu pozna
stretli v chráme v Kaluži na sviatočnej liturgii.
Po nej bolo ubytovanie a „opekačka" spojená nia Božieho slova, ale aj k vytvoreniu spolo
čenstva detí a mládeže s katechétmi a kňazmi
so zoznamovacím večerom.
V
piatok po rannej liturgii v Klokočové, oboch biskupstiev, ktorí boli ochotní otvoriť
ktorá bola spojená s oboznámením s históriou srdcia a lepšie sa spoznať v krásnom prostre
pútnického miesta, si zmerali vedomosti dí, ako sa aj spoločne modliť v našich chrá
družstvá reprezentujúce obe biskupstvá. A tu moch v Kaluží a Klokočové.
sú výsledky:
Mgr. Ján Ducár, riaditeľ KPC
L kategória (5. - 9. roč. ZŠ) -1. ZŠ Havaj,
2. ZŠ Vinné

Vítanie prázdnin s Rádiom Lumen
Rádio Lum en - jediná slovenská
kresťanská rozhlasová stanica privítala
prázdniny netradične - požehnaním no
vého vysielača v Čadci, na kopci Drahošanka.
Hlavným celebrantom sv. omše 28.júna
2003 o 8.30 hod. vo Farskom kostole sv.
Jozefa robotníka v Čadci - Kýčerke bol
PhDr. Peter Brisuda - správca farností
Oščadníca, ktorý bol delegovaný na túto
príležitosť Jánom Chryzostomom kardi
nálom Korcom - nitrianskym diecéznym
biskupom.
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Homíliu predniesol ThLíc. Vladimír Slovák
- riaditeľ Rádia Lumen.
Na záver sa veriacim prihovoril správca
farností Čadca - Kýčerka Mgr. Peter Smatana.
Po sv. omši sa peší turisti, cykloturistí i mo
torizovaní účastníci presunuli k vysielaču
Rádia Lumen, vzdialenému asi 8 km. Na kopci
vysokom 629 m. PhDr. Peter Brisuda požehnal
stožiar a vysielacie technológie. Nechýbal ani
chutný guláš, občerstvenie a zábavný prog
ram pre deti í dospelých, ktorých bolo niekoľ
ko stoviek.
Poslucháči Rádia Lumen sa môžu tešiť
novému - 14. vysielaču v Čadci, ktorého
vysielacia frekvencia je 105,8 MHz.
Marta Drotárová

IX. Gorazdov ekumenický festival
sakrálnych skladieb Trebišov 2003
cirkvi v Michalovciach združuje členov piatich
vierovyznaní: pravoslávneho, rímskokatolíc
keho, gréckokatolíckeho, reformovanej kres
ťanskej cirkvi a. v. Hlavným poslaním Klubu
je šírenie cyrilometodských tradícií a vplýva
predovšetkým na mladých ľudí, ktorí hľadajú
duchovnú orientáciu a dajú sa zviesť nekres
ťanskými vplyvmi. V ich podaní znelí cirkevné
piesne v latinčine a staroslovenčine.

V tomto roku sa už po 9.-krát zišli v Trebíšove priaznivci duchovnej piesne, aby si pri
pomenuli prvého po mene známeho učiteľa,
biskupa, svätca a diplomata sv. Gorazda
a potešili sa sakrálnymi skladbami cirkevných
zborov.
IX. Gorazdov ekumenický festival sakrál
nych skladieb sa konal v Mestskom kultúrnom
stredisku v Trebišove v nedeľu 15. júna 2003
so začiatkom o 15.
hod. Predstavilo sa na
ňom 6 zborov v rámci
Prešovského a Košic
kého kraja.
Na príprave a za
bezpečení festivalu sa
podieľali títo organi
zátori: Regionálne os
vetové stredisko Tre
bišov, Mestský úrad,
Cirkevné spoločen
stvá, Cyrilometodská
spoločnosťa Národné
osvetové centrum
Bratislava.
V úvode zaznela Komorný súbor sakrálnej hudby CREDO -ZUŠ Sečovce.
báseň na oslavu sv.
Gorazda v podaní štu
dentky Združenia strednej školy v Trebišove
Záverečné vystúpenie gréckokatolíckeho
- Mrázovej.
zboru sv. Michala z Trebíšova bolo na vysokej
Nezabudnuteľný zážitok u prítomných umeleckej a interpretačnej úrovní. Svojím
zanechalo vystúpenie Komorného súboru spevom pod vedením dirigentky Renáty
sakrálnej hudby CREDO pod vedením Ing. Bartkovej odkrýva krásu a duchovné bohat
Jána Buzinkaia zo ZUŠ v Sečovciach. Speváci stvo byzantského obradu.
a hudobníci sečovského CREDA zveľaďujú
Medzi vystúpeniami zborov sa uskutočnilo
duchovné bohatstvo v podobe prekrásnych vyhodnotenie 7. ročníka okresnej výtvarnej
hlasov sólistov, celého súboru a tónov hudob súťaže „Sväté Trojhviezdie - Cyril, Metod,
ných nástrojov. Tento komorný súbor účinkuje Gorazd". Do súťaže sa zapojilo 8 základných,
v spolupráci s Rímskokatolíckym zborom pri stredných a umeleckých škôl. 11 víťazných
chráme Nanebovzatia Panny Márie v Sečov prác postupuje na Gorazdovo výtvarné
ciach.
Námestovo. Súťaž je zameraná na poznáva
Z neďalekého Nižného Žipova naplniť nie našich národných dejín, ktorých korene
odkaz sv. Gorazda v podaní duchovnej piesne spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho
„Teba Bože chválim" prišiel Rímskokatolícky prvoučitelä a pivosvätenca Gorazda a byzant
zbor pri kostole Povýšenia sv. kríža. Pod ských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda,
vedením dirigentky Mgr. Tatiany Majcherovej apoštolov Slovenska.
sa zbor zúčastnil aj májovej prehliadky cirkev
Vo svojom vystúpení PaedDr. Miroslav
ných speváckych zborov v Slivníku.
Holečko vyzdvihol význam konania 9 roční
Z evanjelických zborov mal na festivale kov ekumenického festivalu v Trebišove
zastúpenie Spevokol pri Evanjelickom cirkev v rámci XIV. Svätogorazdovských dní na
nomzbore a. v. v Bystrom. Pod vedením vedú Slovensku. Trebišovský festival sa stal pilierom
ceho Milana Kentoša spievali... v blízkosti svätogorazdovskej tradície u nás.
Ježiša šťastný som..."
IX. Gorazdov ekumenický festival sakrál
Peknými viachlasnými skladbami potešil nych skladieb sa konal s finančným príspev
prítomných Rímskokatolícky zbor pri chráme kom PROGRAMU PRO SLOVAKIA. GorazďovSedembolestnej Panny Márie vo Vojčicíach. ských slávností sa zúčastnil aj protopresbyter
Bol účastníkom Gorazdových slávností aj gréckokatolíckej cirkvi v Trebišove o. Mgr.
v minulom roku. Ich úspešné vystúpenie diri Dušan Seman a duchovní otcovia cirkevných
guje MUDr. Mária Gofusová. „Ó, Pane, teba spoločenstiev z okolia. Potešujúcim faktom je
milujem, Toto je deň, Ó, Mária, matka naša" skutočnosť, že v tomto roku sa nám podarilo
- zazneli piesne v podaní spomínaného zabezpečiť zastúpenie zborov všetkých cirkví.
zboru.
Tešíme sa na jubilejný X. ročník.
Klub byzantskej kultúry sv. Cyrila a Metoda
K. Porhinčáková
pri Úrade eparchiálnej rady pravoslávnej
foto: G. Cíbáková

SPRÁVY Z DOMOVA
slová z katechézy o. Mgr. Dávida Zorvana
osobitným spôsobom prežili veriaci
gréckokatolíckej farnosti Vyšná Olšava
v nedeľu 20. jú la 2003.
V Chráme sv. Jána Krstiteľa pred slávnost
nou archijerejskou liturgiou posvätil Mons.
Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, nový
prestol, bohostánok, zaprestolný kríž
a ripídy. V homílii upozornil prítomných
na deštruktívne následky hriechu a po
vzbudil v horlivému pestovaniu duchov
ného života. Prestol - Boží trón je srdcom
farského spoločenstva, z ktorého máme
čerpať živú vodu Svätého Ducha, aby sa
život každého stal svätým, radostným
a plným lásky.
Slávnostnou posviackou prestola bola
ukončená rozsiahlejšia oprava Chrámu sv.
Jána Krstiteľa vo Vyšnej Oľšave, ktorá sa
začala v máji t.r. V závere slávností správ
ca farnosti o. Miron Keruľ-Kmec podäkoval
všetkým, ktorí mali účasť na tejto oprave
a pripomenul, že ukončené dielo je odra
zom obnovy toho duchovného - neviditeľ
ného chrámu v srdciach veriacich farnosti
Vyšná Olšava.
Olejníkov - Dňa 27. jú la t.r. sa konala
slávnostná posviacka nového gréckokato
líckeho chrámu blaženého biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdíča v Olejníkove. Akt
posviacky vykonal prešovský eparcha
ThDr. Ján Babjak SJ, ktorý bol zároveň aj
hlavným celebrantom archíjerejskej svätej
liturgie, ktorá nasledovala po obrade po
svätenia. Slávnosť sa konala za účasti bis
kupského ceremonára o. Jozefa Urvinitku,
okresného dekana Doc. ThDr. Petra Šturáka, PhD., miestneho farára o. Petra Milen
kého, kňazov - rodákov z tejto obce o. Mi
roslava Bartoša, o. Pavla Semana a ostat
ných kňazov zo sabinovského dekanátu.
Samotnej vysviacke predchádzal slávnost
ný sprievod od Obecného úradu k chrámu,
kde otca biskupa, hostí a všetkých prítom
ných privítala starostka obce p. Eva Bartošová. Kazateľom bol otec biskup Ján, ktorý
vo svojej homílii vyzdvihol túžbu človeka
po príbytku živého Boha, no predovšet
kým nevyhnutnosť Božej prítomností v je
ho duši. Svätá liturgia sa ukončila mnoholistvíjem, myrovaním a slávnostným obe
dom v miestnom kultúrnom dome.
Na tejto oslave nového Božieho stánku sa
zišlo vyše 500 ľudí z blízkeho aj širokého
okolia: Lutiny, Jakovan, Červenej Vody,
Pečovskej Novej Vsí, Hanígoviec, Sabi
nova, Drienice a ostatných. Nech heslo
blaženého o.biskupa P R Gojdíča „Boh je
Láska - milujme ho" zostane v srdciach
všetkých ľudí, ktorí prišli alebo prídu tento
nový „príbytok Boha" navštíviť.
Veriaci obce Olejníkov
Neoznačené správy
sú z 1SPB a GKAE.
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIV OT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Láska nerobí zle blížnemu
ristove príkazy o „láske k nepriateľovi"
a „neodporovaní zlému" zdajú sa istotne
na prvý pohľad škodlivými. Ak mám milovať
toho, čo mi krivdí a nebrániť sa zlu, ktoré mi
spôsobuje, nezväčší to ešte jeho drzosť a
opovážlivosť? Čí sa týmto spôsobom zlo ešte
viac nerozšíri? A okrem toho, dá sa takáto
etika uplatníťvšeobecne? Možno ju dosiahnuť
ľudskými silami?
Prvé storočia kresťanstva nám dávajú
veľmi veľa príkladov neodporovanía zlu a lás
ky k nepriateľom. Pozrime sa na jeden z nich.
Terénom, na ktorom sa uchytila Ježišova
náuka a kresťanstvo, bola Rímska ríša. Ona
nanútila celému okolitému civilizovanému
svetu svoju vládu. Prvé kresťanské národy žili
vo veľmi nespravodlivom politickom poriad
ku, v neslobode a museli znášať rímsku dikta
túru. Spoločenské zriadenie bolo ešte horšie,
bolo to otroctvo. Malá skupina slobodných
ľudí bola absolútnym pánom života a smrtí
obrovského počtu otrokov, ktorí ani neboli
považovaní za ľudí, ale za veci. Keby sa čosi
také dialo dnes, všetci by sme si považovali
za povinnosť poučiť otrokov o ich právach
a podporovať ich odpor a vzburu proti tak ná
padnej krivde. Prvotná cirkev však hovorila
otrokom, najmä tým, ktorí sa obrátili na kres
ťanstvo, niečo úplne iné:
„Otroci, podriaďujte sa so všetkou bázňou
pánom, a nielen dobrým a miernym, ale aj
zlým " (lP t 2,18).
„ Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo
všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa

K

ho uvedomenia tamtých čias. A že dnes by
Pavol hovoril niečo iné. To je lož! Pavol,
a s ním aj ostatní apoštoli by aj dnes, na naše
veľké pohoršenie, ohlasovali to isté. Prečo?
chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, Pretože motívy etiky, ktorú učili zostávajú
v bázni pred Pánom!" (Kol 3,22).
večné: „Kto je povolaný v Pánovi ako otrok,
„Otroci, poslúchajte pozemských pánov s je Pánov oslobodenec. Podobne, ktoje povo
bázňou a chvením z úprimného srdca ako laný ako slobodný, je Kristov služobník [ot
Krista" (Ef 6,5).
rok1" (IKor 7,22). Tým výslovne potvrdil svoj
V
spoločenstvách, ktoré založil sv. Pavol saodmietavý postoj k vykupovaniu kresťanov
často stávalo, že bohatí členovia cirkvi otrokov Pavlova myšlienka je táto: Spoločen
poskytli prostriedky
na vykúpenie otro
kov, najmä kresťan
ských bratov. Samo
zrejme, že otrokom
sa to veľmi páčilo. A
prispievalo to k po
četným obráteniam
z ich radov. Keď sa
však o tom Pavol
dozvedel, okamžite
protestoval. V Liste
Korinťanom píše:
„Nech každý zosta
ne v tom stave, v kto
rom bol povolaný.
Bol si povolaný ako
otrok? Nerob si z to
ho starosti. Ale ak
by si sa aj mohol
staťslobodným, rad
šej to využi [svoj Personifikovaná láska k blížnemu je vyobrazená na tomto sklenenom okne
sŕavľ (lKor7,20n). slávnej katedrály Notre-Dame v Paríži. Táto láska podáva záchrannú palicu
Odkiaľ pochádza nešťastníkovi, ktorý sa topí vo svojej biede. Snímka: Jely
toto konzervatívne
stanovisko sv. Pavla a vo všeobecností aj celej ské zriadenie nerozhoduje o šťastí človeka,
prvotnej Cirkví? Dnes počúvame hlasy, že to ani jeho vonkajšia sloboda alebo nesloboda.
vraj vyplývalo z nízkeho stupňa spoločenské Je ňou iná sloboda: vnútorná! Sloboda od ot
roctva egoizmu, sloboda dobrovoľného pod
riadenia sa zákonu lásky. A túto slobodu
priniesol Kristus, aby tak zbúral všetky vnú
torné bariéry, ktoré otrokov í slobodných od
seba oddeľovali. V Kristovi sa všetko relativizuje, lebo v ňom človek nachádza nový pra
meň života. Pre obráteného otroka už prestáva
byť fyzická sloboda otázkou života a smrtí.
A obrátený otrokár zas vidí v otrokovi brata,
a teda ani na um mu nepríde, aby ho vykorisťoval a týral. Takto kresťanstvo z vnútra ničí
všetky nespravodlivé politické a spoločenské
zriadenia, tým, že ich zbavuje satanského
žihadla, ktoré v utláčateľoch aj v utláčaných
zabíja ľudskú dôstojnosť. Pod vplyvom tohto
postupu kresťanstva, bolo v 6. storočí otroctvo
oficiálne zrušené v celej Byzantskej ríši.
A nebolo treba revolúcií, nebolo treba
organizovať odboj, nemuseli sa rozoštvávať
jedni proti druhým, alebo ustavične udržiavať
atmosféra vzájomnej nevraživosti a napätia.
To všetko urobila láska. Láska, ktorá neodpo
ruje zlému, a miluje nepriateľov!

Matka Terézia s malomocnými v Kalkate v roku 1979. Snímka: Laffont/ Sygma / Grazia Neri.

14 • august/2003 - slovo

p. Alfréd Cholewinskí, SJ
Preložil: o. PaedDr. Peter Rusnák

Tých, čo uveria, budú
sprevádzať tieto znamenia
nes zakončíme naše úvahy na tému
vzťahov kresťana k verejnému životu.
Téma zaiste objektívne ťažká a zložitá. Počas
nich sme si však chceli ukázať, ako sú
častokrát naše názory a programy činností
vzdialené od ducha skutočného Kristovho
náboženstva. Videli sme, že v jeho centre je
prikázanie lásky, ktorá objíma všetkých, i
nepriateľov. Lásky, ktorá ide až do takej
krajnosti, že nevzdoruje zlu, s ktorým sa
stretáva.
Teraz si povieme
ešte o jednej dôležitej
skutočností, bez ktorej
by zostala táto radi
kálna Kristova etika
iba utópiou a na zemí
neuskutočniteľnou.
Podľa všeobecnej
ľudskej mienky, kres
ťanstvo, tak ako všet
ky iné náboženstvá,
spočíva na istom poč
te pevne definova
ných abstraktných
právd, ktoré vyjadru
jú existenciu Boha
a náš vzťah k nemu.
Z týchto definícií, kto
révoláme dogmy, vy
plývajú potom aj isté
nemeniteľné požia
davky morálne, ktoré
nám dávajú smernice
pre konanie vo všetkých oblastiach nášho
života. Podlá toho celý problém potom spočíva
v tom, dobre vedieť tieto dogmy a prikázania,
chápať ich nakoľko sa dá, a potom sa usilovať
preniesf ich do života. V tomto smere všetko
závisí od našej dobi ej a pevnej vôle. Hovorí
sa síce, že Pán Boh nám pomáha, ale pre
väčšinu krestänovje to prázdne slovo. Praktic
ky túto skúsenosť nemáme. Musíme sa trápiť
sami a dennodenne prichádzame k poznaniu,
že Ježišove požiadavky, najmä tie z Reči na
vrchu, nemožno brať doslovne, lebo sú ťažké,
nereálne a neuskutočniteľné.
Táto schéma však nie je kresťanstvom! Na
najvýš tak jeho mizernou karikatúrou. Kres
ťanský život to nie sú vedomostí o dogmách
a smernice, ako si máme počínať. Kresťanstvo
je na prvom mieste skúsenosť o mocí
vzkrieseného Krista, a cesta, ako to zakúsiť,
sa volá viera! Skúsim to vysvetliť jasnejšie.
Normálny, zdravý kresťanský život musí
mať najprv svoj východiskový bod v ohlaso
vaní Radostnej zvestí Ježiša Krista. Centrom
tohto evanjelia zas nemôže byť nič iné ako
kríž. Lebo kríž nás súdi, ukazuje našu slepotu
a zvrátenosť. Naše myslenie a postoje sa tak
vzdialili od Boha, že keďsa zjavil medzi nami,
zbavili sme sa ho a odsúdili na potupnú smrť.
Kríž je však aj demonštráciou Božej lásky

D

k nám. Ježiš na ňom robí iba to, čo nás celý
život učil. Dovolí, aby ho rozmliaždila naša
slepota a hlúposť, nebráni svoj život, nevzdo
ruje zlu a umiera tak, že miluje svojich nepria
teľov a vrahov. A to sme my! Na kríži sa modlí:
„Otče, odpusť im, lebo nevedie, čo robia."
V zmŕtvychvstaní Kristovom potom Boh potvr
dí, že jediným zmyslom života je takáto láska,
že ona je jedinou pravdou, ktorá môže spasiť
človeka! Ježiš, ktorý zomrel za nás na kríži a
vstal z mŕtvych, sa
takto stáva Pánom,
ktorému bola daná
všetka moc, aby nás
vyrval z nášho blud
ného kruhu logiky
a inteligencie, ktorý
mi sa riadime deň čo
deň, a previedol nás
od nášho egoizmu
k možnosti opravdi
vej lásky. S ohlasova
ním takejto možností
potom poslal apoš
tolov do celého sveta.
Kto uverí, a to í dnes,
dostane v krste od
vzkrieseného Krista
záloh jeho nového
života. Života, ktorý
však musí dozrievať
v cirkevnom spolo
čenstve vďaka usta
vičnej katechéze, po
krmu Božieho slova a účastí na sviatostiach.
Tento život spočíva na pozvoľnej vnútornej
premene človeka. Hnacím motorom tejto
premeny je skúsenosť so živým Bohom. Boh
sa nám dá spoznať, ako ten, čo skutočne exis
tuje, ten ktorý je o nás ustarostený, miluje nás
aj napriek našim slabostiam a hriechom, ako
jediný, kto chce naše skutočné šťastie. A vlast
ne pod vplyvom tejto skúsenosti začína človek
ináč rozmýšľať, ináč reagovať, ináč konať
a stáva sa kresťanom. Teraz už nemusí za kaž
dú cenu brániť svoj život pred nespravodlivos
ťou. Nemusí hľadať istotu v peniazoch, v uz
naní od druhých, v láske od človeka. Kresťan
našiel iný zdroj života a šťastia, stokrát čistejší
a mocnejší, a tým je Boh! Toto je pravdivá
schéma!
Táto skúsenosť viery je základom, na kto
rom pochopíme a prijmeme Kristovu etiku
a budeme ju žiť ako svoju prirodzenosť. Bez
tejto skúseností sme stále v pokušení znehod
notiť a prekrúcať a minimalizovať a obstrihá
vať celú Reč na vrchu a prispôsobovať ju
nášmu zvrátenému mysleniu a našim úbo
hým, čisto ľudským schopnostiam.
p. Alfréd Cholewinski, SJ
Preložil: o. PaedDr. Peter Rusnák
Ilustračná snímka: archív redakcie

M O D LITBA OTCOV P Ú ŠT E

PODMIENKY MODLITBY
Modlite sa neustále (1. diel)
Ďalším charakteristickým prvkom modlitby
Otcov púšte je jej dĺžka, o ktorej pekne hovorí
jeden z výrokov: „Toto je dokonalým dielom
mnícha: mať pozornosť neustále obrátenú
k Bohu, bez roztržitosti.“
Modlitba v tomto poňatí akoby prekračovala
hranice času a stojí mimo neho. Ked’sa venu
ješ modlitbe, pros o oslobodenie od starého
Adama, alebo vyslovuj modlitbu Pána, alebo
oboje dohromady, potom sa opäť venuj práci
svojich rúk. Čo sa týka dĺžky modlitby, vravím
ti: ak sa „modlíš bez prestania“ (1 Sol 5,17),
ako vraví apoštol, potom dĺžka času nehrá rolu.
Neustála modlitba však nie je u Otca vnímaná
ako výsledok ľudského snaženia, ale ako dielo
Svätého Ducha. Otec Poemen hovoril: „Ak sa
vzdiali duša od kohokoľvek, s kým rada hovorí,
i od ľudského zmätku i rozrušenia, Boží Duch
ju navštívi, a vtedy môže rodiť tá, ktorá je
neplodná.“
Aké ovocie prinesie taká modlitba, popisuje
sen jedného z Otcov: Z jeho úst vychádzala
réva a naplňovala celú zem a bola obsypaná
hroznom. A prileteli všetci nebeskí vtáci a jedli
z plodov révy. Ale čím viac jedli, tým viac jej
pribúdalo hrozna. Pretože práve tu sa podivu
hodným spôsobom napĺňajú slová Pána: Kto
má, tomu sa pridá a bude mať hojne. (Mt
13,12)
Podrobné vysvetlenie toho, čo to znamená
modliť sa bez prestania, nájdeme v jednom
dialógu medzi Otcami:
„Ako je možné stále sa modliť? Pri liturgii sa
telo unaví.“
„Modlitba nie je len stáť vzpriamený počas
nej, ale vždy.“
„Ako vždy?”
„Nech už ješ, alebo piješ, či ideš po ceste,
alebo vykonávaš akúkoľvek prácu, nezanechá
vaj modlitbu.“
„Ale ak niekto hovorí s druhým človekom, ako
môže naplniť požiadavky neustálej modlitby?“
„Preto apoštol povedal: proste a modlite sa
(Ef 6,18). Ak však nie si celkom slobodný,
aby si sa mohol modliť, prečo hovoríš s dru
hým, modli sa prosbou.“
„Ako sa mám modliť?“
„Modli sa Otče náš, ktorý si na nebesiach a tak
ďalej.“
„Akú mieru je potrebné zachovať pri mod
litbe?“
„Miera nám nebola daná. Výrok, že sa máme
m odliť vždy a bez prestania, nemá mieru.
Skutočne, ak sa mních modlí len vtedy, keď
je vzpriamený k modlitbe, potom sa nemodlí.“
Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš
Preložené z titulu: BonaventuraJ. Štivar, OFM
Cap., Modlitba Otcúpoušte, Matice cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998, s. 8-9.
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Rodina9je j hríza
a budúcnosť
Rozhovor s košickým exarchom Milanom Chauturom, CSsR
Každý štát, každá spoločnosť pokladá rodinu za svoj základný
kameň. Rodina je tou najmenšou spoločnosťou, z ktorej sa skladajú
ulice, obce či mestá, regióny, či nakoniec štáty. Ak však ochorie táto
časť spoločností, je potrebné sa zamyslieť, kam celá spoločnosť
smeruje. Rozpad rodinných hodnôt a tým aj samotnej rodiny pred
znamenáva rozpad celej spoločnosti. Ich napĺňanie je zasa hlavným
predpokladom rozvoja každej kultúry života, každej komunity a aj
samotné jedinca - člena spoločnosti.
Otec biskup, ste predsedom Rady pre
rodinu a mládež Konferencie biskupov
Slovenska už niekoľko rokov. Ak sa ob
zriete dozadu, ako vním ate vývoj rodiny
na Slovensku?
Rodina vždy mala svoje problémy, no zdá
sa, že rýchla zmena spôsobu života u nás,
rodinám na Slovensku neprospela, o čom
svedčia aj štatistické ukazovatele. Rozvodo
vosť je vysoká, množia sa voľné zväzky mu
žov a žien, manželstvá na skúšku, „homo
sexuálne manželstvá" a uvoľňuje sa morálka
v chápaní mladej generácie. K tomu ešte
pridáva protirodinná politika v spoločnosti,
ktorá nevie zabezpečiť mladým rodinám po
trebné minimum prácou, bývaním, ekono
mickým zvýhodnením viacdetných rodín,
takže dochádza k triešteniu rodiny v dôsled
ku hľadania pracovných príležitostí v zahra
ničí.
Boh pre Vás pripravil cestu spásy skrze
celibát. Ako si spomínate na manželstvo
Vašich rodičov?
Rozhodnutie pre rehoľné kňazstvo vo mne
vzbudili kňazi, ktorých som vnímal ako veľmi
obetavých a oddaných misionárskemu dielu.
Rodina, v ktorej som ja vyrastal, bola jedno
duchá dedinská rodina, v ktorej platia jasné
pravidla. Takto som vnímal aj manželstvo
svojich rodičov. Každý mal svoju prácu, svoj
diel zodpovedností, ale spoločne vytvárali
ucelenú rodinu, v ktorej sme sa my ako detí
vždy cítili bezpečne. A keď prichádzali prob
lémy, ako všade, vždycky tu bol Boh a mod
litba k nemu, ktorý riešil to, na čo človek
nestačí.
Ako vním ate manželstvo v kňazských
rodinách? Ako napomáhate k tomu, aby
kňazi prežívali svoje povolanie v man
želstve naozaj v plností?
Vždycky zdôrazňujem, že kňazské man
želstvo je špecifické, lebo v ňom otec rodiny
je zároveň duchovným otcom farností a to si
musí uvedomiť tak on, ako aj jeho manželka.
Jedno druhé nevylučuje, ale šťastie v takom
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to manželstve je možné len vtedy, keď jedno
druhému ani neprekáža, aleje zapojené do
tej istej oslavy Boha, ktorý ustanovil aj man
želstvo aj kňazstvo. Z mojej strany vždy na
koľko môžem vychádzam v ústrety kňazským
manželstvám pri ustanovovaní do jednotli
vých farností, tiež dbám o to, aby materiálne
podmienky pre bývanie bolí aspoň na prie
mernej úrovní, všímam si problémy v rodi
nách a aspoň radou chcem byť pri nich
a veľmi túžim po prehlbovaní duchovného
života v kňazských manželstvách, k čomu
zabezpečujem aj duchovné cvičenia pre
kňazov a ich manželky cez otcov redemptorístov.
Čo podľa Vás kedysi m anželia m ali
a dnešným manželským párom chýba?
Mali viac zodpovednosti za to, čo na seba
prijali sviatosťou manželstva. Dnes nie jeden
mladý človek ľahkomyseľne povie: „Ak sa mi
znepáči, tak od neho, či nej odídem". To nie
je zodpovednosť za lásku, ale čosi nezrelé.
Veď už samotné chodenie chlapca a dievčaťa
musí dať jasný postoj k tomuto druhému,
s kým chcem žiť do smrti, mať spoločne deti
a usporiadať si stabilnú domácnosť.
Kde vid íte prvotnú príčinu vysokej
rozvodovostí na Slovensku?
Prvotnou príčinou je vždy človek so svo
jimi zlyhaniami a nie vonkajšie podmienky,
na ktoré sa mnohí vyhovárajú. Štatistický
temer polovica rozvedených uvádza ako
dôvod rozdielnosť názorov a pováh, ja by som
povedal, že tu skôr ide o nevyváženosť osob
ností človeka a o problém triezvej komuni
kácie medzi manželmi. To však dosť jasne
poukazuje na nedôslednú prípravu pre man
želský život a tiež na absenciu kresťanského
života viery v rodine.
Ako sa Cirkev stavia k snahe Európskej
únie o zákonnú legalizáciu partnerských
zväzkov osôb rovnakého pohlavia a ich
postavenie na rovnakú právnu í spolo
čenskú úroveň ako sú klasické rodiny?

To, čo je proti ľudskej prirodzeností, je aj
proti ľudskému šťastiu a životu človeka vô
bec. Ak je Círk2v Matkou, ktorá sa stará
o svoje detí, potom nemôže chcieť to, čo im
ubližuje, hoci si detí chcú trucovito presadiť
svoje. Boh požehnal zväzok muža a ženy,
preto sa nedá očakávať jeho požehnanie na
inom spôsobe vzťahov, ale len kliatba. Spo
meňme si na slova o stvorení: „A stvoril Boh
človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho
stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich po
žehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte
a naplňte zem" /Gn 1,27-28/. Snaha Európ
skej únie o zákonnú legalizáciu partnerských
zväzkov osôb rovnakého pohlavia je proti
zákonná, lebo nie je možné tvoriť také spo
ločenské zákony, ktoré odporujú prirodzeným
zákonom. Ak človek fyzicky nie je schopný
zmeniť prírodné zákony, ktoré ustanovil Boh
- napr. aby slnko vychádzalo na západe a nie
na východe - potom by mal byť aj morálne
na výške a nemal by chcieť meniť to, čo Boh
ustanovil v oblastí vzájomných vzťahov.
Problém je v nás ľuďoch, že už od počiatku
človek siaha po zakázanom ovocí, aby si
dokázal, že môže byť ako Boh, lenže vždycky
to končí tragédiou ľudstva a kliatbou. A pred
týmto chce Cirkev ako dobrá Matka uchrániť
všetkých ľudí.
Nedávno ste v Košiciach rokovali
o budovaní malých spoločenstiev rodín
vo farnosti. Aký význam má takéto spo
ločenstvo?
Rodina je spoločenstvo osôb, ktoré vy
tvárajú jednotu a jeden druhého ovplyvňujú.
Ak je viac rodín pospolu, je tu možná komu
nikácia na širšej úrovni, takže sa jeden od
druhého môže mnohému naučiť. Kedysi
takéto spoločenstvá vo farnostiach vyrastali
spontánne, lebo vyplývali z potreby človeka
spolčovať sa a nájsť radu u toho druhého.
Dnes sí človek radí rozličnými príručkami
a umelo komunikuje cez internet a získava
potrebné informácie cez masmédia, takže sa
mu zdá, že význam osobnej komunikácie je
umenšený. Pritom je opak pravdou - čím viac

príde, do rokov, kedy zistí, že iní sa takto voči
rodičom nesprávajú, a vtedy si mladý človek
musí okrem dôvodov srdca uvedomiť aj
vážnosť Božieho nariadenia a z neho vyplý
vajúceho požehnania.

a slzy pre plač a predovšetkým Božia kliat
ba. Ak to podporujú ľahkomyseľní veriaci, to
nie je norma, ale žalostný obraz ich pomýle
nej morálky, no žiaden úprimne zmýšľajúci
kresťan to nemôže ani ľudský schvaľovať.

Témy „rodina" sa bytostne dotýka aj
otázka interrupcii. Podľa prieskum ov
mnohí veriaci podporujú zákonnú mož
nosť interrupcii. Ako vním ate tento ich
postoj?
Osobne vnímam tento postoj veriacich ako
V dnešnej dobe je vidieť krízu autority zmanipulovaný a rozporuplný. Neverím to
aj v takej základnej spoločenskej bunke, tiž, žeby triezvo rozmýšľajúci človek dokázal
ako je rodina. Ako si majú dnešní rodičia roztrhať živé šesťmesačné dieťa, ktoré by bolo
zachovať autoritu a zároveň sa priblížiť schopné sa narodiť. Buď je tu úžasná nezna
losť biológie ľudského plodu, alebo trestu
viac k deťom?
Jednoduchým princípom pre zachovanie hodné násilie politikov na verejnosť, ktorí si
autority u dieťaťa je zásada - zostať pre dieťa z ľudského života robia predvolebnú kam
v každom ohľade rodičom. Naoko sa to zdá paň. O tom, že niet vážneho uvedomenia si
jednoduché, ale mnohí rodičia sa oproti tejto skutočností potratu, svedčia ťažké depresívne
zásade rozlične prehrešujú. Najviac je to stavy tých, ktorí neskôr do dôsledkov pocho
viditeľné v pomýlenom „rodičovskom priateľ pia krutosť svojho počínania voči životu, nad
stve" s dieťaťom, ktorému dovolia klásť si ktorým človek nemôže byť pánom, lebo ho
svoje podmienky a rodič sa stáva iba vykoná nestvoril. To nie je len tzv. postabortívny
vateľom detských požiadaviek. Tak má rodič syndróm, ale je to ťažká trauma na duši,
„autoritu" len dovtedy, dokedy je schopný ktorú žiaden politík nemôže vymazať zo
vyhovieť nárokom dieťaťa. Ono totiž ešte ne svedomia tých, ktorých oklamali. A práve
chápe, že niektoré jeho túžby sú nesplniteľné, v tomto ich zľahčovaní problému je vážna
nakoľko u dospelých predpokladá „všemo- trestuhodnosť, ktorá keď nebude zaktualihúcnosť". Váha rodičovskej autority je závislá zovaná na zemí, tak hrozí večným trestom na váhe rodičovského slova a jeho naplnenia škoda len, že tak dáleko oní nerozmýšľajú.
v realite. Pod rodičovským slovom chápem
jednotnosť vo vyjadrení otca i matky. Ak sa
Prečo sa Cirkev tak snaží o zákonný
postoje rodičov pred dieťaťom rozchádzajú, zákaz interrupcii.
je koniec rodičovskej autorite - tu musí byť
Otázka by sa dala postaviť aj opačne:
úplná zhoda otcovho i matkinho slova, aby Prečo sa politici tak veľmi snažia o uzákone
ich dieťa nezačalo zneužívať. Táto
nie interrupcii? Lebo štátny zákon je to,
ich autorita musí byť opretá
čo ovplyvňuje myslenie a konanie
o autoritu Boha, lebo dieťa
celej spoločností. Mnohí i veriaci si
potom zľahčia svoju zodpovednosť
výrokom: „Veď zákon nám to
dovoľuje." Nemôžeme chcieť,
aby sa dôležité skutočností
zľahčovali, lebo nakoniec
nám zostane už len
prázdna kolíska

Cirkev je zásadne proti interrupciám,
alebo je možné aj nepriamo dovoliť smrť
nenarodeného dieťaťa pri záchrane ži
vota matky?
Každý človek má právo sa brániť, ak je
jeho život ohrozený. Vtedy nie je nemorálne
a ani protizákonné spôsobiť aj smrť pre
záchranu svojho života, ktorý je neprávom
ohrozovaný. Ak tento postoj prenesieme do
prípadu ohrozenia matky, potom je jasné, že
jedine mama má právo povedať či chce
chrániť svoj život, alebo život dieťaťa - na
toto netreba ani štátny zákon, ale rozhodne
tu zákon lásky k životu.

človek je pretechnizovaný, tým viac potre
buje srdce a cit. Tento zmysel pre druhého
získava cez malé kresťanské spoločenstvá,
ktoré ho formujú v duchu náboženských zá
sad, preto zvlášť v súčasnom svete je potreb
né hľadať takéto formy vo farnostiach, ktoré
nespôsobujú separáciu, ale sú otvorené pre
všetky rodiny bez obmedzenia. V takomto
prípade tieto malé spoločenstvá rodín môžu
maťveľký význam pre napomáhanie kresťan
ského života rodín.

Ak si žena dá vykonať potrat, ako je
to s jej rozhrešením ? Hrešia aj osoby,
ktoré ju k tomu nútili, či navádzali pria
mo alebo nepriamo?
Matka a všetky osoby, ktoré sa podieľali
na uskutočnení potratu podliehajú pod cir
kevný trest-cenzúru, a rozhrešenie je možné
dosiahnuť len s dovolením biskupa, ktorý
toto právo môže dať svojím kňazom.
Čo by ste povedali rodičom, ktorí riešia
neželané tehotenstvo z materiálnych dô
vodov (istý komfort bývania, alebo bez
bytu, nízky príjem a pod.) potratom?
V
každom prípade sa dá povedať len to,
že prikázanie „Nezabiješ" je stále platné
a len pri jeho zachovaní môžeme dúfať, že
Boh aj nás zachová v šťastí. Dnes sa už ne
želané tehotenstvá dokonca riešia náhrad
ným rodičovstvom, alebo charítnými ustano
vizňami, ktoré prijmú dieťa, ak jeho vlastným
rodičom ono prekáža. Je to anomália, že to,
čo je ovocím lásky muža a ženy níeje chcené,
ale zároveň je to upozornením na fakt absen
cie skutočnej lásky u tých, ktorí intímny pre
jav neberú dosť vážne, ale len ako sebecké
naplnenie svojich túžob.
Ako k obrode rodín na Slovensku mô
žu prispieť naši veriaci?
Najdôležitejším spôsobom pomoci rodi
nám na Slovensku je kresťanský život v rodi
nách našich veriacich, lebo takýto život vy
tvára akúsi priaznivú atmosféru pre myslenie
iných. No samozrejme je dôležité aj na
verejností dostačujúco sebavedome vystupo
vať so svojimi kresťanskými postojmi, aby nás
nekresťanskí „krikľúni" neprehlušili svojim
neustálym napádaním kresťanskej morálky.
Pri všetkom tomto ľudskom snažení je treba
mať na zreteli to, že takéto úsilie je nadľud
skej povahy, preto sú dôležité modlitbové
stretnutia rodín vo farností, lebo jednota
a modlitba vytvárajú silu, ktorú ani diabol
nedokáže premôcť.
Rozhovor pripravil o. Mgr. Juraj Gradoš
Ilustračné snímky: archív redakcie

silnení Svätým Duchom sa už viac neboja
a konečne pozdvihujú svoj hlas. „Keď Krista
začali ohlasovať toľké hlasy, more sa začalo
vzdúvať." „V rozbúrení mora sa zdalo," po
znamenáva sv. Augustín, „že sa loďka Cirkvi
v strachu kolíše, lebo je ohrozovaná a prena
sledovaná. No Pán na výsostiach - mocnejší
nad mohutné morské príboje -kráčal po mori
a upokojil ich" (Esposízioni suí salmí, 111, Rím
1976, s. 231).
Boh, ktorý je všemohúci a nepremožiteľný,
je vždy blízko svojho ľudu a dáva mu svoje
ponaučenia. To je myšlienka, ktorú ponúka
93. žalm v poslednom verši. Po najvyššom tró
ne na nebesiach nasleduje trón Archy zmluvy
v Jeruzalemskom chráme, po Božom hlase
kozmickej sily prichádza jeho sväté a neomyl
né slovo. „Veľmi vierohodné sú tvoje svedec
tvá: tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta
po všetky časy“ (verš 5).

i.

Ozvena tohto žalmu v Apokalypse
Takto sa končí tento hymnický žalm, ktorý
Svätý Otec Ján Pavol II. počas historickej návštevy hlavného centra gréckokatolíkov na Slovensku Prešova 2. júla 1995.
je síce krátky, aleje veľmi hlbokou modlitbou,
vzbudzujúcou dôveru í nádej u veriacich, ktorí
sa neraz cítia stratení a boja sa, že ich pohltia
dejinné búrky a zasiahnu hroziace temné sily.
Istú ozvenu tohto žalmu môžeme vidieť
v Zjavení apoštola Jána, kde inšpirovaný au
Podstatný obsah 93. žalmu, pri ktorom sa dnes pristavíme,
tor opisuje veľké nebeské zhromaždenie osla
vujúce pád utláčajúceho Babylona: „Potom
je pôsobivo vyjadrený niekoľkými veršami hymnu:
som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako
„Stvoriteľneba nesmierny, tvoj svet je súhrou zázrakov:
hukot mnohých vôd a ako rachot mocného
pramene, moria, potoky sa napájajú z oblakov ."
hromobitia, ktorý volal: .Aleluja! Začal kra
ľovať Pán, náš všemohúci Boh’" (Zjv 19, 6)."
rv, než vojdeme do srdca, tohto žalmu, dvihuje oveľa väčšiu Pánovu moc. Trojnásob
Ján Pavol 11
kde prevláda obraz vody, chceli by sme nému opakovaniu výrazu: pozdvihujú rieky
audiencia 3.7.2002
si najprv uvedomiť literárny druh a jeho zá (por. Ž 93, 3), zodpovedá trojnásobné potvr
upravila redakcia
kladný tón. Odborníci definujú náš žalm -ako denie vyššej moci Boha.
Ilustračná snímka: archív redakcie
aj žalmy 96. až 99. - ako „spev Pánovi, ktorý
je Kráľom". Žalm oslavuje Božie kráľovstvo Komentáre 93. žal
ako zdroj a prameň pokoja, pravdy a lásky, mu u Cirkevných
podobne, ako pri modlitbe Otčenáša: „Príď otcov________________
t v c w \ je lU A m /
Cirkevní otcovia radi ko
kráľovstvo tvoje!"
Žalm 93 sa začína radostnou správou: „Pán mentujú tento žalm ap
kraľuje" {verš 1). Žalmista oslavuje Božie likujúc ho na Krista, Pá
Pravda nekvapká olej na rany, aby ťa priveľmi nepálili,
kraľovanie, teda jeho účinnú spásonosnú, na a Spasiteľa. Orígenes,
nevysadí
ťa na osla, ktorého potom vodia po uliciach stvoriteľskú a vykupiteľskú činnosť pre svet ktorého do latinčiny pre
i pre človeka. Pán nie je násilný panovník, ložil sv. Híeronym, hovo
pravda ťa musí bolieť a skrývať sa.
bývajúci vo vzdialenom nebi, ale prítomný rí: „Pán kraľoval, odel sa
uprostred svojho ľudu ako mocný a zároveň slávou, teda ten, čo sa
V mozgu sa napínajú konštrukcie, keď sa čosi vychyľuje
kedysi triasol v biede
láskavý Spasiteľ.
ako stavba
tela, teraz žiari v Božom
Obrazy Božej moci a slávy______________
majestáte." Ďalej hovo
postavená v človeku - všetci uvažujú, ako vyrovnať
V prvej časti je stredom pozornosti Pán ako rí, že rieky a vody, ktoré
nie jej priečelie, ale hlbinný základ, lebo práve ten
kráľ. Ako panovník sedí na pevnom a slávnom pozdvihujú svoj hlas,
kladie odpor ako vlny lodí.
tróne (por. verš 2). Jeho plášť je jasom nad- predstavujú významné
prirodzenosti, pás jeho šiat tvorí všemohúc- postavy prorokov a apoš
nosť (porov. verš 1). Stredobodom žalmu je tolov ohlasujúcich Páno
Pravda pozdvihuje človeka. Ak človek seba nepozdvihne,
teda zvrchovaná moc, silnejšia ako morské vu chválu a slávu a zves
oná stavba sa vlastne dvojnásobne zaťaží,
príboje. Žalmista viackrát zdôrazňuje hlas tujú celému svetu jeho
všetci to máme v sebe ako tajomný obsah riek, teda hukot ich vôd. V skutočností hukot súdy (por. 74 omelie sul

Každodenná antifóna (Ž 93)

P

veľkých vodopádov spôsobuje nepríjemné
pocity a chvenie celého tela. Hovorí o tom aj
Žalm 42: „Hlbina hlbine sa ozýva na hukot
vodopádov: všetky tvoje krútňavy a prívaly
prešli ponad mňa" (verš 8). Voči tejto sile
prírody sa ľudská bytosť cíti malá. Žalmista
to však použije ako odrazový mostík a vyz
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libro deí Salmi, Miláno
1993, s. 666 a 669).
Sv. Augustín symbol
prívalov a morí rozvíja
ešte viac. Podobne ako
rieky plné tečúcich vôd,
apoštoli naplnení a po

beháme po prekvapených uliciach, ktorými vedú osla.
(Je čoraz menej pravdy na týchto uliciach? Alebo čoraz viac?)
Pokojne pozerám pred seba, strach nás neovláda.
Karol Wojtyla

Svätý apoštol Titus (25. august)
ítus sa narodil na ostrove Kréta v Stredo
zemnom mori, a to pravdepodobne v ro
ku 7po Kristovi. Pod vplyvom svojich rodičov,
ktorí pochádzali z rodu tamojších kráľov, slúžil
modlám a zaoberal sa helénskou filozofiou
i umením. Úprimne však túžil viesť nábožný
život, takže postupne dospieval k presved
čeniu o márností pohanstva.
V dvadsiatich rokoch počul hlas, ktorý mu
hovoril: „Títus, je potrebné, aby si odtiaľto
odišiel a zachránil si dušu, pretože helénska
náuka nevedie k záchrane!" On však vedel,
že hlasy a vnuknutia môžu byť falošné, preto
čakal, kým sa hlas neozve znova. A naozaj,
po roku mal sen, v ktorom dostal od Boha
príkaz prečítať si hebrejské knihy, teda Sväté
písmo Starého zákona. Keď našiel knihu
svätého proroka Izaiáša (liturgická pamiatka
9. mája), otvoril ju na štyridsiatej prvej
kapitole, ktorá sa začína slovami: „Počúvajte
ma, ostrovy!“. Pri jej čítaní objavoval množ
stvo vecí, ktoré ho oslovovali a definitívne
dospel k názoru, že jestvuje iba jeden Boh
a že pohanstvo sa mýli.
V tom čase sa doniesla na Krétu zvesť o Je 
žišovi z Nazareta, ktorý údajne koná v Pales
tíne veľké divy a znamenia. Vladár sa poradil
s poprednými mužmi a rozhodol sa vyslať do
Jeruzalema svojho vnuka Títa, aby preskúmal
pravdivosť týchto chýrov. Vdäka tomu sa Títus
osobne stretol s Ježišom Kristom, počúval jeho
náuku, videl jeho zázraky a smrť na kríži,
presvedčil sa o jeho zmŕtvychvstaní a stal sa
svedkom toho, ako po zostúpení Svätého
Ducha rozprávali apoštoli cudzími jazykmi,
okrem iného tiež po krétsky (porovnaj Sk 2,
9-11).
V nasledujúcom období Títus pomáhal svä
tým apoštolom, no nebol pokrstený, pretože
odmietal prijať obriezku, čo vtedy mnohí po
važovali za podmienku krstu. Keď však svätý
apoštol Peter pokrstil stotníka Kornélia (porov
naj Sk 10,1-48) a apoštolský snem v Jeruza
leme rozhodol, že pohania sa pred vstupom
do Cirkvi nemusia dať obrezať (porovnaj Sk
15, 6-29), svätý krst prijal aj Títus. Vtedy ho
dvanásti svätí apoštoli (liturgická pamiatka
30. júna) pripočítali k zboru sedemdesiatich
menších apoštolov (liturgická pamiatka 4.
januára) a poverili ho misijnou prácou.
Títus sprevádzal svätého apoštola Pavla pri
ohlasovaní Božieho slova medzi pohanmi, no
občas od neho dostával poverenie pracovať
na evanjelizovaní aj samostatne, napríklad v
Dalmácii (porovnaj 2 Tím 4,10), alebo doru
čovať jeho listy, trebárs kresťanom žijúcim
v Korinte (porovnaj 2 Kor 12,18). Je pochopi
teľné, že medzi svätými apoštolmi Pavlom
a Títom sa postupne vyvinulo hlboké priateľ
stvo.
Spomínaní dvaja muži navštívíli pri ohla
sovaní evanjelia aj ostrov Krétu, kde v tom
časevládol Rustil, manžel Títovej sestry. Rustíl
sa spočiatku dobrej zvestí o Kristovi posmie
val, keď však svätý apoštol Pavol vzkriesil

T

z mŕtvych jeho syna, uveril a spolu so všet
kými domácimi prijal svätý krst. Jeho príklad,
pochopiteľne, nasledovali viacerí obyvatelia
tejto krajiny. Vtedy svätý apoštol Pavol vysvätil
Títa na biskupa a zveril mu Krétu í okolité
ostrovy, sám odišiel ohlasovať evanjelium do
ďalších krajín.
Po príchode do Níkopola (mesto v západ
nom Epire na pobreží Jadranského mora)
svätý apoštol Pavol napísal Títoví list, v ktorom
ho oslovuje ako syna. Na základe prosby
uvedenej v predmetnom liste (porovnaj 3,12)
pricestoval Títus na nejaký čas za svätým
apoštol Pavlom do Níkopola, potom sa vrátil
na Krétu.

Keď sa Títus dozvedel, že svätý apoštol Pa
vol bol v Jeruzaleme zatknutý a poslaný do
Ríma (porovnaj Sk 21,27-28,31), išiel za ním.
Po Pavlovom sťatí zobral jeho telo, s úctou ho
pochoval a vrátil sa na Krétu, kde mal svoje
biskupské sídlo v meste Gortyna. Mnohých
pohanov priviedol k viere v Krista, okrem iné
ho aj konaním zázrakov, keď napríklad na
slová jeho modlitby spadla na zem uctievaná
modla alebo sa dokonca zrútil chrám pohan
ského boha Dia.
Títus zomrel pokojnou smrťou vo veku
deväťdesíatštyrí rokov. Náš otec svätý Ján
Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup (litur
gická pamiatka 13. novembra, 27. januára
a 30. januára), v jednej zo svojich kázní
hovorí, že Títus predstavoval najskúsenejšieho
zo všetkých Pavlových spolupracovníkov.
o. Mgr. Marcel Gajdoš

SČÍTANIE ĽUDU - PROTOPRESBYTERÁTY SVIDNÍK A MEDZILABORCE
Farnosť

Počet gréckokatolíkov podľa národností
slovenská nad’a rská rómska rusínska ukrajinská
iná

spolu

Bodružal
Cernina
Dubová
Fijaš
Giraltovce
Hrabovčík
Kapišová
Kečkovce
Krajná Bystrá
Kružlová
Ladomirová
Medvedie
Mlynárovce
Nižná Pisaná
Okrúhle
Pstriná
Stročín
Svidník
Šarišský Štiavnik
Šemetkovce
Štefurov
Vápenŕk
Vyšná Jedľová
Vyšný Mirošov
Vyšný Orlík

447
613
123
254
602
407
389
70
404
16
594
45
486
84
178
42
269
4251
400
87
274
11
22
72
226

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
37
0
0
12
0
24
0
28
1
22
0
34
0
0
0
38
58
0
0
0
0
0
0
0

41
127
25
12
14
40
34
24
92
4
28
19
98
30
4
0
1
671
71
7
12
7
4
18
78

4
23
7
0
4
10
5
2
5
1
3
0
2
4
2
0
0
108
5
0
1
0
1
1
19

0
3
0
1
2
1
3
5
1
0
0
0
1
0
0
1
4
20
0
2
1
0
0
0
1

513
803
155
267
634
458
455
101
530
22
647
64
622
118
184
43
312
5108
476
96
288
18
27
91
324

Spolu

10366

2

274

1461

207

46

12356

Čabalovce
Čabiny
Čertižné
Habura
Krásny Brod
Medzilaborce
Ňagov
Olka
Radvaň nad Laborcom
Repejov
Roškovce
Sukov
Svetlice
Výrava
Zbojné
Zbudská Belá

100
117
87
83
105
1541
35
122
334
190
180
62
74
23
128
226

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
50
0
0
24
0
0
4
0
0
0
0

136
95
243
286
216
1368
334
187
174
114
48
7
33
48
47
103

3
5
6
23
20
115
4
6
3
11
0
0
10
0
7
4

1
3
1
4
1
17
2
0
1
1
0
2
1
0
0
1

240
220
337
396
342
3091
375
315
536
317
228
75
118
71
182
334

Spolu

3407

1

78

3439

217

35

7177

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.
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Vyhlásenie Konferencie
bishupov Slovenska
k interrupciám
V
Kolpíngovom dome na Spišskej Kapitulezmluva o katolíckej výchove je v štádiu
sa v dňoch 17. a 18. júna 2003 konalo 45. príprav.
riadne plenárne zasadanie Konferencie
Otázkam príprav na návštevu Svätého Ot
biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnili sa ho ca venovali biskupi rozsiahlejšiu diskusiu.
všetci 17 členovia biskupskej konferencie.
Zdôraznili, že i keď ešte stále Vatikán túto
Mons. František Tondra, predseda KBS, návštevu oficiálne nepotvrdil a je v kategórii
v úvodnom príhovore zdôraznil, že i keď doba „plánovaná", prípravné práce už musia pre
v ktorej žijeme nie je jednoduchá, je práve biehať. Ide najmä o dobrú duchovnú prípra
v nej úlohou biskupov ukazovať cestu vo vu. Biskupi odporúčajú veriacim modlitbu za
svetle Evanjelia.
pápeža í požehnanie jeho návštevy u nás,
skutkov sebazáporu a obety ako aj dobrú
Cesta pápeža na Slovensko_________
katechizácíu. Medzi mladými bude po Sloven
Apoštolský nuncius v SR Mons. Henryk sku putovať kríž, vyjadrujúci ich spoločné spo
Józef Nowacki, ktorý sa zúčastnil na celom jenie. V dňoch návštevy Svätého Otca by malí
zasadaní, vo svojom úvodnom príhovore veriaci pristúpiť k dobrej spovedi a svätému
hovoril o pripravovanej návšteve Svätého prijímaniu, teda k živému spojeniu s Bohom.
Otca na Slovensku. Informoval, že technická To je vlastne aj hlavný cieľ pápežskej návšte
stránka príprav prebieha veľmi dobre a vy vy. Pápež by mal pricestovať na Slovensko
zdvihol ústretovosť a otvorenosť v spolupráci podvečer 11. septembra 2003. V Banskej
so štátnymi orgánmi, ktoré sa zo svojej strany Bystrici by mal mať program 12. septembra,
podieľajú na organizácií pápežskej návštevy. v Rožňave 13. a v Bratislave 14. septembra.
Intenzívne pracuje aj liturgická komisia.
Apoštolský nuncius zdôraznil, že je potrebné Noví blažení_______________________
zamerať sa najmä na dobrú duchovnú prípra
Zainteresovaní biskupi referovali aj o pri
vu. Informoval aj o pripravovaných parciál pravovaných beatifikačných kauzách. V rámci
nych zmluvách, z ktorých Zmluva medzí slávnostnej bohoslužby v Bratislave bude
Vatikánom a SR o výhradách vo svedomí je Svätý Otec blahorečiť rehoľnú sestru Zdenku
už na pripomienkovaní na Štátnom sekreta Schellingovú a gréckokatolíckeho biskupa
riáte vo Vatikáne. Parciálna medzinárodná Vasíľa Hopku. Procesy ďalších dvoch kandí-

dátov, biskupa Buzalku a biskupa Vojtaššáka
sa do príchodu Svätého Otca nestihnú do
končiť.

Stredoeurópske katolícke dni
a aktivity KBS_____________________

Ďalšou dôležitou udalosťou v živote Cirkvi
na Slovensku sú rozmanité miestne í medzi
národné aktivity v rámci Stredoeurópskych
katolíckych dní. Začali sa 1. júna čítaním spo
ločného pastierskeho listu ôsmich zúčastne
ných krajín. Biskupi prejednávali organizačné
záležitostí jednotlivých podujatí. Bližšie o nich
na vlastnej stránke www.katolickedni.sk.
V
tomto roku KBS oslávi 10. výročie svojej
existencie. Je to príležitosť na podelenie sa
s výsledkami práce a sebareflexiu. V dňoch
15. -17. septembra 2003 sa bude konať sláv
nostné plenárne zasadanie KBS, ktoré sa
začne slávnostnou bohoslužbou v Šaštíne 15.
septembra o 10.30 hodine. O deň neskôr bude
dopoludnia slávnostné zasadanie, ktoré bude
popoludní pokračovať riadnym zasadaním.
Pozvaní sú predstavitelia biskupských konfe
rencií jednotlivých krajín Európy.
Medzí pozvanými hosťami bol otec Franti
šek Kapusňák, ktorý bol kardinálom Crescenzíom Sepem, prefektom Kongregácie pre
evanjelízácíu národov, potvrdený na ďalších
5 rokov do funkcie riaditeľa Pápež
ských misijných diel na Slovensku.
Biskupom predstavil projekt čin
nosti na toto obdobie. Štefan Kružilíak za Hnutie kresťanských spo
ločenstiev rodín informoval o pe
tičnej iniciatíve za zavedenie po
vinne voliteľného vyučovania ná
boženstva na prvom stupni ZŠ.
Biskupi sa stotožnili s touto inicia
tívou a rozhodli sa zo svojej strany
ju podporovať. O činnosti, vysie
lacej štruktúre a organizácii evan
jelizačného rádia LUMEN infor
moval biskupov jeho riaditeľ Vla
dimír Slovák.
Okrem týchto tém biskupi
rokovali o mnohých otázkach bež
nej administrácie, ako sú príprava
Malého katechizmu, činnosti Rady
pre rodinu a mládež a ekume
nických iniciatívach.
l
keď sa atmosf
niesla v oveľa pokojnejšej atmos
fére ako jednania, ktoré vtom
istom čase prebiehali v Národnej
rade Slovenskej republiky, biskupi
Záberna44. riadne plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 17. a 18. marca 2003 p0z0rne sledovali aj toto dianie a
v Spišskej Kapitule.
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reagovali naň spoločným vyhlásením, v kto
rom sa dištancujú od spolítizovanosti tohto
problému, opakovane zdôrazňujú, že sa jedná
orešpektovanie jedného zo základných priro
dzených ľudských práv a citujúc Jána Pavla
11„ ktorý stavia proti kultúre smrti evanjeliovú
kultúru života, hovoria, že „národ, ktorý zabíja
vlastné deti, nemá budúcnosť." Celý text
vyhlásenia pripájame.

Vyhlásenie Konferencie biskupov
Slovenska k aktuálnej diskusii
v otázke interrupcii________________
»Katolícki biskupi Slovenska, zídení na
svojom 45. plenárnom zasadaní KBS v Spiš
skom Podhradí v dňoch 17. a 18. júna 2003
vyjadrujeme svoj jednoznačný postoj k otázke
interrupčného zákona.
Konštatujeme, že táto otázka prerástla
z roviny bioetickej do roviny biopolitíckej.
Otázka ochrany života od počatia nie je
záležitosťou len Katolíckej cirkvi alebo, ako
to niektorí chcú vidieť, kresťanských demo
kratov, ale vyplýva z prirodzeného zákona,
ktorý vníma každý rozumný človek. Už
Hippokrates, ktorý žil v V. storočí pred Kristom
a ktorého považujú za otca medicíny, vložil
ochranu počatého ľudského života do dedič
stva všetkým lekárom.
Okrem prirodzeného zákona, ktorého
pôvodcom je Boh - Stvoriteľ, existuje aj
vyhlásené Božie prikázanie: „Nezabiješ!"Toto
vyhlásené Božie prikázanie má predchádzať
pokusom ľudskej mysle vysvetľovať si pri
rodzený zákon podľa svojich subjektívnych
predstáv.
Kritiku vznesenú proti Katolíckej cirkví
z nášho pohľadu považujeme za vyznačenie,
lebo tým aj jej protivníci potvrdzujú, že je tu
To, na čo sa odvolávam v Indii a po celom
ešte inštitúcia, ktorá z princípu stojí na strane svete, je: „Vráťme dieťaťu jeho pôvodný výz
ochrany života. Tu neide o snahu nadraďovať nam." Dieťa je dar, ktorý dostáva rodina od
cirkevné právo nad štátne zákonodarstvo Boha. Každé dieťa je naplnením osobitej
alebo ovplyvňovať politický vývoj krajiny. predstavy Boha, ktorou je predurčené k tomu,
Ochrana ľudského života od počatia sa nikdy aby milovalo a bolo milované. Dieťa sa musí
nesmie spolitizovať.
stať centrom našej pozornosti a starostlivosti.
Odmietame zavádzajúce liberalistícké Je to jediný spôsob, ako môže náš svet prežiť,
výroky ako je napr. „právo ženy rozhodovať pretože naše detí sú jedinou nádejou budúc
o sebe". Embryo nie je intenrálnou súčasťou nosti. Tak ako k sebe povoláva Boh iných,
ženského tela, ale samostatný ľudský život, môžu na naše miesta nastúpiť len naše deti.
kíorýsplodili oteca matka a nesú zaň zodpo
Ale čo nám Boh hovorí? „Aj keď dokonca
vednosť.
matka niekedy azda na svoje dieťa zabudne,
Genetická kvalita života nie je dôvodom ja na vás nezabudnem. Ja som vás stvoril svo
na usmrtenie počatého ľudského života!
jimi rukami" (por. Iz 49,15-16). Sme vytvorení
Zaráža nás postoj všetkých tých, ktorí dlaňou jeho ruky, nenarodené dieťa bolo od
deklarujú, že sú kresťania, a pritom sa vyjad počatia utvárané rukou Boha a je Bohom
rujúv prospech interrupcií. Svätý Otec nás va povolané, aby milovalo a bolo milované,
ruje pred „kultúrousmrti"a sám povedal, že: nielen teraz, v tomto živote, ale navždy. Boh
„národ, ktorý zabíja vlastné deti, nemá bu na nás nikdy nezabudne.
dúcnosť".
Poviem vám ale niečo potešujúce. Proti po
Vyzývame preto všetkých veriacich k mod tratu bojujeme adopciou - postaráme sa
litbám a k prejavom jasného postoja za ochra o matku a zaistíme adopciu jej dieťaťa. Za
nu ľudského života od jeho počatia až po chránili sme tak tisíce životov. Zaslali sme
prirodzenú smrť. Zároveň dákujeme všetkým výzvy na kliniky, do nemocníc a na policajné
poslancom Národnej rady SR, ktorí zaujali stanice: „Nezabíjajte prosím detí, postaráme
jednoznačný postoj za ochranu ľudského sa o ne." Vždy máme niekoho, kto postihnutej
života.«
matke povie: „Príď, postaráme sa o teba a náj
deme domov pre tvoje dieťa.”
Mons. Marián Gavenda
Záujem bezdetných párov o detí je obrov
Snímka: TK KBS ský. Nikdy ale nevydám dieťa do rúk tých ľudí,

„Chcem dieťat"
ktorí niekedy urobili niečo v tom zmysle, aby
dieťa nemalí. Ježíš povedal: „Kto dostane
dieťa v mojom mene, ten dostáva mňa" (por.
Mt 18,5: Mk 9,37: Lk 9,48). Adopciou dieťaťa
dostanú tieto páry Ježiša, ale potratom
odmietajú Ježiša prijať.
Nezabíjajte, prosím, to dieťa. Chcem ho.
Dajte mi, prosím to dieťa. Som ochotná prijať
akékoľvek dieťa a dať ho manželom, ktorí ho
budú milovať a budú milovaní aj ním. len
v našom detskom domove v Kalkate sme za
chránili cez 3000 detí pred potratom. Tieto
detí priniesli svojím adoptívnym rodičom veľa
lásky a radosti a tiež samí dospeli v jedincov
naplnených láskou a radosťou! Viem, že
manželia musia svoju rodinu plánovať a na
to slúži prirodzené rodičovské plánovanie,
nikdy nie antikoncepcia. Používaním antikon
cepcie ničia svoju moc darovať život. Tým
obracajú pozornosť sami na seba, a tak v sebe
zničia dar lásky. V milovaní musí muž a žena
obracať pozornosť jeden k druhému (čo sa
deje v prirodzenom plánovaní rodiny), a nie
samí k sebe, k čomu dochádza pri používaní
antikoncepcie, len čo je životaschopná láska
ničená antikoncepciou, veľmi ľahko nasleduje
potrat.
Matka Tereza
Ilustračná snímka: archív redakcie
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EurópsUy roh ľudí
so zdravotným postihnutím
Európska rada dňa 3.12. 2001 schválila návrh Komisie Európskych spoločenstiev o Európskom roku
ľudí so zdravotným postihnutím 2003.
Ciele Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím
(1) Zvyšovať uvedomelosť o práve ľudí so zdravotným postihnutím na ochranu voči diskriminácií a na
plné a spravodlivé uplatňovanie ich práv, ako sú stanovené okrem iného v ustanoveniach Charty
základných práv Európskej únie.
(2) Podporovať reflexiu a diskusiu o opatreniach potrebných na podporu rovnakých príležitostí pre ľudí
so zdravotným postihnutím v Európe.
(3) Podporovať výmenu skúseností v oblasti dobrej praxe a účinných stratégií na miestnej, národnej a
európskej úrovni.
(4) Vyvolávať spoluprácu medzi všetkými účastníkmi -všetky úrovne vlády, súkromný sektor,
spoločenstvá, sociálni partneri, výskum, dobrovoľné sektorové skupiny, ľudia so zdravotným
postihnutím a ich rodiny.
(5) Vyzdvihovať pozitívny prínos, ktorý majú ľudia so zdravotným postihnutím pre spoločnosť ako celok,
najmä zdôraznením hodnoty díverzity a vytváraním pozitívneho a ústretového prostredia, v ktorom sa
díverzíta prejavuje.
(6) Oboznamovať ľudí s heterogenitou zdravotného postihnutia a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí
čelia viacnásobnej diskriminácii.
Európsky rok ľudí so zdravotným
postihnutím na Slovensku_____________

Dňa 11. 2. 2003 sa v priestoroch Národnej
rady Slovenskej republiky na Župnom ná
mestí v Bratislave uskutočnilo slávnostné
rozšírené zasadnutie Rady vlády SR pre
problematiku občanov so zdravotným postih
nutím. Uvedeným podujatím minister práce,

sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Rady
vlády SR pre problematiku občanov so zdra
votným postihnutím Ľudovít Kaník, slávnost
ne otvoril Európsky rok ľudí so zdravotným
postihnutím na Slovensku.
Na zasadnutí sa k účastníkom podujatia
prihovorili podpredsedníčka Národnej rady
SR Zuzana Martínáková, minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník, po

0 postihnutých sa Cirkev stará aj v charitných domovoch. Tento sa nachádza v českých Litoméŕiciach.
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radca prezidenta SR Marián Servátka, riaditeľ
Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratis
lave Viliam Figusch, predstaviteľka Delegácie
Európskej komisie v SR Celia Donnert, zástup
kyňa Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
Darina Sedláková, predseda Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka, prezident Slovenskej humanitnej rady
Ivan Sýkora, riaditeľka Agentúry podporova
ného zamestnávania v Bratislave Viera
Záhorcová a prezidentka Asociácie zdravotne
postihnutých občanov v SR Mária Orgonášová. Báseň v posunkovej reči z tvorby nepoču
júcej poetky Márie Pílárovej predniesla Zuza
na Lobbová za simultánneho tlmočenia do
slovenského jazyka.
Počas podujatia bola prezentovaná Výzva
Európskeho roka ľudí so zdravotným
postihnutím:
-Alíč o ľuďoch so zdravotným postihnutím
bez ľudí so zdravotným postihnutím.
- Ľudia so zdravotným postihnutím ako
nositelia rovnakých práv ako ostatní občania.
- Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravot
ným postihnutím, nie charita.
- Budovanie spoločnosti pre všetkých.
-Posilnenie (splnomocnenie k rozhodova
niu) a emancipácia.
-Plná rovnosťa účasťna živote spoločnosti
vo všetkých je j sférach.
- Ľudia so zdravotným postihnutím sú ak
tívni občania.
- Tvorba prístupného prostredia.
- Nezávislý život ľudí so zdravotným pos
tihnutím.

Postihnuté deti je potrebné začienit do spoločnosti. Na to slúžia aj chránené dielne, stacionáre a
rehabilitačné strediská.
-Rešpektovanie rôznorodosti (diverzity).
, Každý zosvojej životnej pozície, pracovnej
a osobnej skúsenosti či sféry záujmu môže
prispieť k reálnemu presadzovaniu týchto
hodnôt.
Nastúpme teda do pomyselného európ
skeho autobusu na jeho ceste za zjednocu
júcimi všeľudskými hodnotami a pomáhajme
rúcať bariéry!
Počas podujatia riaditeľ Informačnej
kancelárie Rady Európy v Bratislave Viliam
Figusch prezentoval projekt sprístupnenia
vybraných dokumentov Rady Európy pre
nevidiacich, konkrétne vydanie Európskeho
dohovoru o ľudských právach v Braíllovom
písme. Uvedený projekt podporili okrem Rady
Európy aj Delegácia Európskej komisie v SR,
Kancelária WHO v SR a Veľvyslanectvo
Francúzskej republiky v Bratislave.

Naším cieľom musí teda byť plné a rovno
právne využívanie ľudských a sociálnych práv
zdravotne postihnutých vo všetkých člen
ských štátoch, predovšetkým právo na vzde
lanie, prácu, súkromný a rodinný život, zdra
vie a sociálne zabezpečenie, ochranu pred
chudobou a vylúčením zo spoločnosti a právo
na primerané bývanie", povedal.
Deklarácia mimovládnych organizácií
upozorňuje na to, že zdravotne postihnutí

Deklarácia ďalej zdôrazňuje, že predsudky
voči zdravotne postihnutým, obavy a nízke
očakávania, sú stále prítomné v myslí mno
hých ľudí. Najčastejším dôvodom diskrimi
nácie je však fakt, že sa na postihnutých zabú
da a sú prehliadaní. Odopiera sa im zmyslu
plné užívanie práv, ktoré sú pre iných samo
zrejmé, podčiarkuje sa v deklarácii.
Mimovládne organizácie vyzývajú Radu
Európy, aby sa zaoberala otázkou veľkých
pobytových ústavov, ktoré ešte stále existujú
v mnohých európskych krajinách, kde zdra
votne postihnutí, najmä s poruchami učenia
a duševnými chorobami, trpia najmarkantnej
šie porušovania ich ľudských práv Treba
vyvinúť veľké úsilie na postupné zrušenie
týchto veľkých inštitúcií a nahradiť ich sociál
ne službami integrovanými do komunity.
Tiež žiadajú, aby Rada Európy hrala hlav
nú úlohu pri podpore iniciatívy za Dohovor
OSN na ochranu a podporu práv ľudí s postih
nutím.
Na záver, mimovládne organizácie zdra
votne postihnutých vítajú odporúčanie prijaté
Parlamentným zhromaždením Rady Európy,
ktoré je „dobrým príkladom pre iné orgány
verejnej moci, čo sa týka obsahu alebo pro
cesu prípravy, ktorý zahŕňal mimovládne or
ganizácie zdravotne postihnutých od úplného
začiatku".
Európska komisia informuje o aktivitách
štátov v rámci Európskeho roka ľudí so zdra
votným postihnutím 2003 na webovej strán
ke: www.eypd.2003.org. V rámci uvedeného
roka prebieha na tejto webovej stránke súťaž

„Európsky rok ľudí so zdravotným
postihnutím by sa nem al obm edziť
len na Európsku ú n iu ."_______________
„Veľmi vítam iniciatívu Európskej únie
vyhlásiť rok 2003 za Európsky rok ľudí so
zdravotným postihnutím, avšak bolo by v roz
pore s duchom Rady Európy a s hodnotami,
na ktorých táto organizácia stojí, obmedziť
túto iniciatívu len na krajiny Európskej únie.
Naším hlavným cieľom je zabrániť diskrimi
nácii', povedal predseda Parlamentného
zhromaždenia Rady Európy Peter Schíeder,
počas stretnutia s francúzskou štátnou tajom
níčkou pre ľudí so zdravotným postihnutím
Marie-Thérčse Boisseauovou a s predstaviteľ
mi organizácií združujúcich ľudí so zdravot
ným postihnutím.
„Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej
organizácie tvoria ľudia zo zdravotným pos
tihnutím 10 % svetovej populácie, čo predsta
vuje približne 80 miliónov ľudí na európskom
kontinente, t. j. dvakrát viac ako v krajinách
samotnej Európskej únie.

Pomoc zdravotne postihnutým je vedená snahou o čo najväčšie zachovanie a prehĺbenie vztahov s oko
litým svetom, ale najmä s milujúcou rodinou.
občania sú občania ako ktokoľvek iný,
s rovnakými právami a povinnosťami. Avšak
bariéry, ktoré ešte stále existujú v spoločností
a nedostatočná podpora zdravotne postihnu
tých zabraňujú úplnému a rovnému užívaniu
ich ľudských práv. Práve preto musí byť
postihnutie vnímané ako záležitosť ľudských
práv, uvádza sa v deklarácií.

v kreslení pre deti so zdravotným postihnutím,
ale aj pre deti bez zdravotného postihnutia.
Víťaz bude odmenený a jeho kresba bude
putovať na pohľadnici.
Materiály prevzaté z internetu
a upravené redakciou.
Ilustračné snímky: Vojtech Vlk, MKR
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Nová cerkov v Humennom

Z A M Y SL EN IE NAD IKONOU

V
nedeľu 29. 6. 2003 sa na Sídlisku Pod Sokolejom v Humennom
uskutočnila posviacka nového gréckokatolíckeho Chrámu sv. Petra
a Pavla spojená s odpustovou slávnosťou. Posviacku vykonal Mons.
Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, a Mons. Milan Chautur, CSsR,
košický exarcha, za účastí gréckokatolíckych duchovných z Humenného a okolia. Za rímskokatolícku cirkev sa posviacky zúčastnil o.
Bartolomej Urbanec, humenský dekan, a za pravoslávnu cirkev o Ján
Humeník. Celú slávnosť svojím spevom sprevádzal zbor Chryzostomos
z Vranova nad Topľou.
Po slávnostnej posviacke sa začala sláviť sv. liturgia. V slávnostnej
homílíi vladyka Milan okrem iného povedal: „Spomínam si zaiste aj
s vami, ako sme začiatkom roka 1990 spoločne začínali slúžiť sv.
liturgie vo vestibule základnej školy. Pozerajúc sa na množstvo detí
a mládeže predo mnou dával som si otázku, aká bude ich budúcnosť
a budúcnosť cirkvi na tomto mladom sídlisku, ak sa nepostaví chrám?
Som rád, že tí, ktorí ste spolu so mnou pred rokmi začínalí, ste zotrvali

Ikona Premenenia Pána (Nár. múzeum v Ĺvove, 14.-15. si).

PREMENENIE PÁNA
vo vernosti Bohu, Cirkví a Kristovi. Lebo písať svoje osobitné dejiny
bez Boha, by bolo veľkou opovážlivosťou a spoliehaním sa len na
vlastný rozum a šikovnosť, by bolo veľkou trúfalosťou.''
Po skončení sv. liturgie sa k veriacim - svojim krajanom prihovoril
aj vladyka Ján: „Pán prišiel a posvätil si svoj príbytok - Boží chrám.
Prišiel medzi nás, aby posvätil aj príbytok v nás. Pán chce prebývať
v našich srdciach, v našej duší. Nedovoľte, aby vám ho hriech vyhnal
z vášho srdca. Keď ho stratíte, svoj chrám znesvätíte."
Po myrovaní, slávnostnom obchode okolo chrámu s čítaniami zo
sv. evanjelia, nasledovalo mnoholitstvíe všetkým prítomným.
Posviacky sa okrem asi 1500 veriacich zúčastnil aj zástupca
primátora mesta Humenné Ing. Juraj Vaňo, zástupcovia jednotlivých
firiem a organizácii, ktorí sa na výstavbe chrámu podieľali.
Aj keď tento nový chrám je postavený na sídlisku, slúži taktiež
obyvateľom z Valaškovíec, ktorí mali eminentný záujem na jeho
postavení už od čias, keď bolí vysťahovaní zo „starých" Valaškovíec
v roku 1937. Spomienkou na cerkov na „starých" Valaškovcíach ím
určite sú aj tri sväté obrazy umiestnené vo svätyni nového chrámu
a procesíjný kríž. Všetko to dali zreštaurovať naši kurátori - rodáci zo
„staiých" Valaškovíec. Vo svätyni nového chrámu je na čestnom mieste
uložené aj sv evanjelium z roku 1926, ktoré sa našlo v našom farskom
chráme Humenné mesto pri oprave oltára.
Nová cerkov sa začala budovať v roku 1998. Po zrealizovaní hrubej
stavby sa vo výstavbe nepokračovalo až do zriadenia novej farnosti
a príchodu o. Antona Uhrina v jesení v roku 2000. Celkový náklad
stavby dosahuje takmer 10 miliónov Sk. Po finančnej stránke nám
pomohli hlavne nadácia zo Švajčiarska, otcovia biskupi z USA, Urbárska spoločnosť Valaškovce, mesto Humenné, zbierky v okolitých
obciach a v Humennom a zbierky našich veriacich. V mene všetkých
veriacich našej farnosti zo srdca ďakujeme všetkým za materiálnu,
ale najmä duchovnú pomoc.
„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú" (Ž
126,1).
Miroslav Chalachan
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Za čias slávnej a mocnej Rímskej ríše senát povoľoval významným
vojvodcom a záchrancom Ríma slávnostný vstup do mesta. Bola to
pompézna oslava ich umu, odvahy a sily. Pred niekoľkými rokmi sme
podobné pompézne oslavy zažívali aj my, chodili sme za vojakmi a má
vali vlajočkami. Na Červenom námestí v Moskve sa preháňali tanky,
delá, rakety, kráčali tisíce vojakov a toto všetko kvôli jednému mužovi,
ktorý stál hore nad mŕtvym Leninom (ktorý bol „večne živý“) a mával
im. Tieto sprievody boli ukážkou moci tých, ktorí vládli svetu.
Avšak Kristus, ako je to vidieť aj na tejto ikone, nevolá k sebe ani tanky,
ani delá, či rakety. Nechce, aby pre ním pochodovali vojaci. On svoju
moc a slávu ukazuje ináč. Dokonca ju neukazuje miliónom divákov, ale
len trom ustráchaným učeníkom, ktorí sa v strachu z nepoznaného
a tajomného chúlia pri zemi. Ba ani oči nedokážu poriadne hľadieť na
toho muža, ktorý s nimi deň čo deň kráčal, ktorý im rozprával o veciach
tak úžasných a krásnych, že ich chceli sami hneď prežívať. Nemohli
hľadieť na toho muža, ktorý v ich srdci zapáli stravujúci oheň, lebo on
ukázal ten svoj, ktorý prežaruje celý svet. Nemohli hľadieť do jeho tváre
tak, ako my nedokážeme hľadieť na Slnko.
0 čom to všetko je? Ježiš sa im ukázal v sláve svojho božstva, aby
potom, keď budú vidieť biedu jeho človečenstva, keď sa im bude zdať
opustený a najbiednejší zo všetkých bedárov, keď budú vidieť jeho
„bezmocnosť“ pred Pilátom, pred židovským národom a na kríži, aby
ten oheň v nich nevyhasol. Aby neschladli, ale aby rozmýšľali.
Podobne aj v našom živote sú chvíle, keď sa nám Boh zjavuje v celej
svojej sláve. Chvíle, keď vidíme jeho veľkolepé skutky, ktoré koná pred
naším zrakom, a my svoj pohľad pokorne skláňame, lebo si uvedomu
jeme, že nie sme schopní spoznať celú pravdu, že nie sme schopní
obsiahnuť plnosť poznania krásy a lásky, ktorú nám on kladie pred oči.
Ale to len preto, aby sme v čase, keď sa nám bude zdať, že nás opustil,
v čase, keď budeme aj my vidieť jeho „bezmocnosť“ , aby sme v tom
okamihu svojho života nestratili vieru.
o. Mgr. Juraj Gradoš
Snímka: archív redakcie

Úprimnosť skúška lásky
Keďje človek úprimný, neraz rýchlo odhalí pravých a domnelých
priateľov v svojom okolí. Pravé priateľstvo a každý vzťah založený
na ňom vychádza z úprimnosti a nezištných úmyslov Ak chýba
tento elementárny základ vzťahu, tak jeho čistota a sila je úbohá.
Úprimnosť je cítiť, lebo vychádza z vnútra človeka, je neťalšovaná,
priama.
k človek nie je úprimný voči tomu dru Úprimnosť, ktorá poteší____________
hému, začína mu klamať, podvádzať ho.
Niekedy byť úprimný sa však pre vzťahUž ste obdarovali veľmi blízku osobu? Čo ju
nevypláca. Predstavte si začínajúci vzťah, keď
viac potešilo, dar alebo darca a jeho úprimný
sa ešte len obrusujú názory a postoje a vtedy záujem? Verím, že darca, lebo aj malý dar
by človek bol nanajvýš úprimný
a priamo, bez uváženia a zamyslenia
sa nad dôsledkami, by reagoval na
podnety a otázky. Tento vzťah by
hneď potreboval silnú dávku viery
v toho druhého, v jeho lásku. A to
práve začínajúcim vzťahom chýba.

A

Byť úprimný, alebo nezraniť?
Táto otázka sa neraz vynára pred
nami na pracoviskách i vo vzťahoch.
Keďvidíme úprimnú radosť v očiach
i na tvári z nejakého predmetu, ktorý
osobne považujeme za nevkusný, je
veľmi ťažké odpovedať na otázku;
„A tebe sa to páči?", priamo a zo
srdca. Vtedy si človek uvedomuje, že
pravda by veľmi zranila toho druhé
ho, a tak zaklame. Je však dôležité si
uvedomil, že existuje eštejedna cesta.
Ak vieme, že priama odpoveď by
poškodila mne alebo druhému, môže
me sa jej vyhnúť.
Poviete si - to je zbabelé. Myslím
si však, že je to správnejšie, než
ublížiť, alebo klamať. Keď sa Ježiša
pýtali, či je Boží Syn, neodpovedal
priamo, ale položil protiotázku, ktorou
poukázal na podstatu položenej otázky. Ak
sa tá niekto opýta, čí sa aj tebe páči to, čo
jemu, a tebe je to protivné, odpovedz jedno
ducho: „Teším sa, že sa to páči tebe." Ak ho
máš rád, tak v odpovedi budeš úprimný, lebo
ťa teší jeho radosť a nechceš mu ju pokaziť.
Stále existuje cesta medzí ublížením
a pravdou. Je potrebné ju však hľadať
a nezľahčovať si situáciu klamaním. Ak totiž
budeme klamať, tak nás naša lož dobehne
a my sa ocitneme v neľahkej situácií. Poznám
ľudí, ktorí majú doma množstvo lacných gýčo,ých predmetov, hoci sa im nepáčia a tak
sami sebe znepríjemňujú bývanie. Pýtate sa
prečo? No dostali ich od svojej rodiny, ktorej
klamali, keď predstierali, že sa im gýče páčia.
Teraz sa hanbia priznať pravdu a boja sa
všetky tieto veci odpratať preč. Nechceli
nikoho zraniť, nakoniec zranili sami seba
a nepriamo ublížili aj ostatným.

vychádzajúci z úprimného srdca je krajší
a milší ako honosný dar len z predstieraného
záujmu. Dnes dostáva človek množstvo blaho
želaní, ale väčšina z nich je buď „povinnou"
odpoveďou na ním zaslané pozdravy, alebo
snahou firiem udržať si klienta, či zamest
nanca. Atmosféra pri čítaní takýchto pozdra
vov, či na obdobných večierkoch je ponurá.
Ak však príde jednoduchý pozdrav od člove
ka, ktorému na tebe záleží, cítiš sa potešený,
obdarovaný oveľa viac. Kým iní ti dávali
kúsok papiera, či nejakú vec, ten druhý ti dal
časť seba - svojho srdca. Aspoň ja to tak cítim,
keď čítam pozdravy napríklad od poisťovne
a od svojich bývalých veriacich. A myslím si,
že to takto vníma každý.
Úprimné vyznanie lásky je však tým naj
krajším darom, akého je zaľúbený človek
schopný. Vyznať lásku znamená vrhnúť sa do
jej plameňov. A to sa nedá bez viery, že ťa

nespália, bez nádeje, že bude opätovaná
a bez pravej lásky v srdci. Úprimné vyznanie
lásky neraz presvedčí aj toho druhého, keď
váha a nie je si istý. Ten plameň je nákazlivý
- zapaľuje srdcia dookola. Veď príkladom je
sám Ježiš Kristus. On nám vyznal lásku tým,
že za nás zomrel, aby sme my mohli žiť. Čo je
to, ak nie vyznanie tej najhlbšej a najúprim
nejšej lásky? A aby nám ukázal, že sa nemá
me báť jej ohňa, tak vstal z hrobu a prázdny
hrob zanechal svetu ako svedectvo svojej
lásky a jej sily.

Skúška lásky_______________________
Sme ľudia a tak sme nestáli a mnohokrát sa
nám stáva, že na chvíľku zabúdame pre silné
pokušenie na pravú lásku a dávame sa zviesť
tajomnou túžbou. Čímje táto láska väčšia, tým
je ťažšie vyznať pred tým druhým vlastnú
chybu. Nemusí ísť pritom priamo o neveru,
ale o narušenie nášho vzťahu. A tak, ako je
to pri Bohu, keď vo sviatosti zmierenia
vyznávame svoje hriechy, pričom sme
ich už vnútorne oľutovali a maxi
málne napravili, ba urobili aj koniec
možnému pokušeniu, tak máme byť
úprimní aj voči sebe samému a tomu,
s kým prežívame toto krásne tajom
stvo lásky.
Nie je problém upadnúť, neraz nie
je problém to aj oľutovať, ale povedať
to, to nevieme. Nevieme byť úprimní
a priznať sa, keď sme tomu druhému
ublížili. Tak mlčíme. Ale nič nie je tak
utajené, aby sa neprezvedelo a nič
tak skryté, aby nevyšlo najavo. Aj
naše pády časom vyjdú na svetlo
sveta a my budeme postavení pred
dve možnosti - byť úprimní a priznať
sí chybu, alebo klamať. Neraz práve
neschopnosť priznať saje tou hlavnou
príčinou rozchodov a koncov aj
veľkých lások. Úprimne vyznať lásku
a úprimne si priznať chybu patrí
medzí hlavné prejavy úprimnej lásky
ktorá nehľadá vlastné uspokojenie,
ale šťastie a radosť spoločenstva
lásky.
Keďvšak nájdeme v sebe silu priz
nať chybu, stále v sebe nosíme strach
z toho, že naše úprimné ospravedlnenie ne
padne na dobrú pôdu. Preto je nielen dôležité
vedieť sa ospravedlniť, ale aj odpustiť.
A práve úprimné odpúšťanie je skúškou
lásky. Ak niekoho úprimne milujeme, tak mu
aj úprimne odpustíme. Samozrejme, že to nie
je ľahké a neraz chceme ubezpečenia, že sa
to už nestane, ale práve k tomu nám má
prispieť to, čo už predchádzalo slovám - ľútosť
a náprava, čí snaha zamedziť dálšíemu pádu.
Všetko toto len pomôže tomu druhému pri
rozhodovaní, čí nám má odpustiť, alebo nás
zavrhnúť. Ozajstná a úprimná láska ak existu
je úprimná ľútosť, odpovedá na chybu vždy
úprimným odpustením.
o. Mgr. Juraj Gradoš
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Spravodlivosť je však aj schopnosť vedieť
oceniť cudzí majetok. Ten môže byť duchovný
ako je nadanie, vzdelanie, získaný titul
a postavenie. Majetok môže byť aj hmotný.
K výchove patrí naučiť detí vážiť si aj tento
majetok.
Čo sa týka duchovného majetku, je správne
hovoriť s úctou a obdivom o vlastníkoch
takýchto hodnôt. Vedieť predostrieť deťom
pekné životné vzory. Nie sú to len svätci, ale
velákrát aj ľudia okolo nás.

potrebujú. A navykať ich priznať a naprávať
chybu, ak niekomu niečo poškodili.
Niekedy sí detí neprávom robia na niečo
nárok. Vtedy je veľmi dôležité vysvetliť im, na
čo majú spravodlivý nárok a na čo nie.

K spravodlivostí patrí tiež vedieť dodržať
dané slovo. Nedodržať slovo znamená vždy
neúctu voči tomu, komu sme ho dali. S do
držaním slova úzko súvisí pravdovravnosť.

chať ranu. Ono s dôverou v prísľub svojich
rodičov prestalo plakať. Dôvera voči rodičom
sa tak postupne naštrbuje.
Čo je skutočná príhoda, povedzme ako prí
hodu. Čo je legenda, ako legendu a čo je
vymyslené, povedzme vždy ako vymyslené.
Neklamme deťom, že ich priniesol bocian. Ho
vorme im pravdu o našej vzájomnej rodičov
skej láske a o láske Božej, ktorá nás skrze rodi
čovskú lásku priviedla na svet. Informácie im
postupne dopĺňajme tak, ako sa dopĺňajú
kamienky, aby vytvorili celistvú mozaiku.
Nepovieme im hneď celú pravdu, ale iba toľko
z nej, koľko sú schopné zatiaľ pochopiť. Neho
voríme im však nepravdy. Je to veľká výhra
pre rodičov, ak sa ím takto postupne podarí
vypestovať u detí takú dôveru, že budú rodi
čom hovoriť vždy pravdu. Rodičia tak môžu
deťom vždy pomôcť. Ak nám však deti nebudú
dôverovať a nebudú voči nám pravdovravné,
akékoľvek výchovné metódy sa budú míňať
účinkom. Prečo deti klamú? Predovšetkým
preto, lebo sú neustále svedkami klamstiev
ich rodičov a iných osôb. Často preto, lebo
chcú vyznieť alebo sa nedať zahanbiť. Tiež
z hnevu a zo závisti. Veľmi známymi sú klam
stvá zo strachu. Atmosféru strachu vytvoria

No najčastejšie sa objavuje potreba výcho
vy k spravodlivostí tam, kde ide o hmotný
majetok. Dieťa sa má včas naučiť vážiť si
a opatrovať, čo je jeho, ale pritom mať úctu
aj k tomu, čo patrí iným. Najprv by to mala
byť úcta a šetrnosť voči všetkému, čo patrí
otcovi a matke, ale aj voči tomu, čo patrí bra
tom a sestrám. Je potrebné učiť detí, aby ve
deli poprosiť od rodičov čí súrodencov to, čo

Bez nej je výchova takmer nemožná. Ak
chceme viesť detí k pravdovravností, najprv
je potrebné, aby sme im my podávali vždy
len pravdivé informácie. Často robíme vo
výchove chybu, keď deťom ponúkame tzv.
„výchovné lži". Napríklad, aby sme utíšili
plačúce dieťa, klameme ho, že keď prestane
plakať, niekam pôjdeme. Nakoniec však
nikam nepôjdeme a v dieťati to môže zane-

veľakrát práve rodičia nesprávnou výchovou.
Napríklad, keď prehnane bazírujú na znám
kach. Dnešný svet je preplnený klamstvami,
média sú plné manipulácie. O to skôr utvorme
z našich rodín oázy pravdy.
Za každým zisteným hriechom proti prav
dovravností by mal zákonite nasledovať pri
meraný trest. A to aj vtedy, keď sa dieťa ku
klamstvu prizná. Vtedy však musí byť pod-

- domáca cirkev

Učme deti
čnosti spravodlivosti
V tomto čísle Slova pokračujeme v uvažovaní o čnostiach, ktoré
potrebujeme učiť naše deti. Dnes je na rade čnosť spravodlivostí.
Učiť detí spravodlivosti na prvom mieste znamená učiť ich úcte
a poslušnosti voči autoritám. O tom sme uvažovali už v júnovom
vydaní časopisu Slovo.
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Pravdovravnosť_________________________

statne miernejší. Spomínam si,
ako mňa moji rodičia viedli
k pravdovravnosti. Naozaj ma
presvedčili o tom, že keď im po
viem pravdu, aj keď ide o neprí
jemnú záležitosť, nepostihne ma
trest. Keď som však niekedy
zaklamal, primeraný trest ma
neminul.
Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí,
že ak by mohol vybrať iba jednu
vetu z evanjelia, tú, ktorá je naj
dôležitejšia, vybral by Kristove
slová:...pravda vás vyslobodí"
(Jn 8,32). Tiež je známy jeho
výrok: „Niet lásky bez pravdy."
Nech nás sama hodnota pravdy
pobáda ponúkať ju dennodenne
našim deťom v rôznych situá
ciách, ktoré život prináša.
Čnosť spravodlivosti zo
hľadňuje aj požiadavky spo
ločností. Privádzajme naše detí
k tomu, aby ochotne dávali do
služieb spoločnosti svoje rozvíja
júce sa schopností. Usmerňujme
ich, aby sa ochotne zapájali
napríklad do života školy, aby
rozvíjali dary, ktoré im Boh dal.
Zapájajme sa do života farností
my, rodičia, tak, aby sme dali
deťom príklad. Aby boli aj ony
ochotné ponúknuť svoje schop
ností vo farností. Zároveň deti
pripravujme na ich budúce povo
lanie. Všímajme sí ich schopnosti
a záľuby. Dovoľme deťom aj čosi
povymýšľať. Nezahanbujme die
ťa pre nejaký jeho nápad. Neza
kazujme hneďvšetko, ale nápady
a aktivity vhodne usmerňujme.
Navykajme detí na prácu. Neodstrkujme ich pri umývaní čí
oprave auta, pri príprave obeda
alebo prestieraní stola. Vytvorme
v našich rodinách dostatočný
priestor, aby mohlo rásť životné
povolanie našich detí. Veľmi
vážne poukážme na pekné vzory
povolaní v rodine alebo v okolí.
Nezabudnime vhodne poukázať
na vzory duchovných povolaní.
Učme deti sociálnej spra
vodlivosti. Aby vedeli, že kto

dostal viac, viac sa od neho bude
aj požadovať a kto dostal menej,
od toho sa bude menej poža
dovať. Aby sa nevysmíevalí slab
ším spolužiakom. Aby nepodce
ňovali tých, ktorí sú menej nada
ní. Nebojme sa viesť deti konkrét
ne k tomu, aby sa vedeli rozdeliť
s desiatou, s peniazmi alebo
čokoládou. Aby bolí ochotné po
žičať aspoň na chvíľu svoj bicykel
chudobnejšiemu kamarátovi,
ktorý ho zatiaľ nemá. Nebojme sa,
že tým niečo stratíme. Naopak,
získame radosť z našich detí.
K spravodlivosti bezpod
mienečne patrí výchova k pri
meranej poríadkumílovností.
Prísnosť rodičov tu nie je žiadnou
chybou. Podľa odborníkov je pri
tejto výchove dôležitý už tretí rok
života. Aby sme naučili detí dbať
na poriadok, je nutné, aby sme
poriadok zachovávali my rodičia.
Pri výchove k spravodlivostí
nesmieme zabúdať aj na zdvo
rilostné konvencie. Zachovávať
tieto všeobecne prijaté konvencie
slušného spoločenského spávania
patrí tiež k spravodlivosti. Nedba
losť v tomto ohľade môže byť
anarchizmom, výtržníctvom, sno
bizmom alebo chuligánstvom.
Preto je potrebné navykať dieťa
na zdvorilosť už odmalička. Spo
ločensky vychovaný človek sa
stáva všade obľúbeným a úspeš
ným. Vo výchove k zdvorilosti
však dbáme na to, aby vonkajšie
formy zdvorilostí vychádzali
z vnútorných postojov. Ináč by
sme deti vychovávali k pretvárke
a farizejstvu. Uvedomme si, aké
zdvorilé musia byť životné postoje
nás rodičov. Detí dennodenne
vidia, či sme naozaj slušní, alebo
sa len pretvarujeme.
Spravodlivosť je čnosť, ktorá
dá každému, čo mu patrí. Láska
ide ďalej. Dáva nie len to, čo komu
patrí, ale ešte aj pridá. O nej
budeme uvažovať nabudúce.
o. ThLic. Ľubomír Peťrík

Ak chcete, aby váš život bol pokojný a radostný, musíte
sa usilovať byť v Božej milosti. / Sv. Ján Bosco
Ty si moje útočíšte, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš
ma radosťou zo spásy. / Žalm 32,7
Evanjelium je predovšetkým radosťou stvorenia. Boh,
ktorý po stvorení videl, že to, čo stvoril, je dobré (Gen 1,125), je prameňom radostí pre všetky stvorenia a v najvyššom
stupni pre človeka. / Ján Pavol II.
Ospravedlňujeme sa za chybu v článku PRVY CHRÁM NA SVETE
VÁS POZÝVA NA ODPUSŤ. Chrám v Ložíne je až druhým chrámom po
chráme v Ruských Pekľanoch zasväteným blaženému Pavlovi Gojdičoví. V prešovskej katedrále sa nachádza druhý originál ikony a tretí
je pripravený ako dar pre naše veľvyslanectvo v Ríme.

WEB FORUM
V májovom vydaní časopisu Slovo sme informovali o veľmi prospešnej
a zaujímavej stránke venovanej homiletickej tematike. Prečo to robíme
opäť? Stránka prešla veľmi podstatnou úpravou, ktorá zasiahla nielen
dizajn, ale aj jej funkčnosť. V tejto obnovenej forme stránka ponúka
oveľa viac možností ako tomu bolo v starej verzii. A napokon každé dobré
dielo si zaslúži, aby uzrelo svetlo sveta a prinieslo očakávané ovocie.
Publikované materiály majú slúžiť na pomoc pri príprave na hlásanie
Božieho slova ako aj ako inšpirácia pre osobný duchovný život.
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Zasielanie „M yšlienok" bude pokračovať v trochu zmenenej podobe.
Okrem zasielania „Myšlienok“ je možné zasielanie informácií o nových
materiáloch v jednotlivých rubrikách. Z dôvodu tejto rozšírenej ponuky
je potrebné nové prihlásenie cez rubriku „Registrácia”, aj pre tých, ktorí
už „Myšlienky” doteraz odberali. Po prihlásení Vám na Vami zadanú emailovú adresu príde oznámenie o prihlásení, ktoré potvrdíte kliknutím
na uvedenú www adresu.
Databáza ,,/1/'c/)/Vŕv” obsahuje rôznorodý homiletický materiál, z ktorého
si môžete vyberať podľa kritéria zvoleného pri vyhľadávaní. Ako kritérium
môže slúžiť i zadanie súradníc konkrétnych častí Svätého písma. Rubriky
Sviatky, Sobášne príhovory, Pohrebné príhovory a Životopisy [y budúc
nosti autor predpokladá vznik ďalších rubrík) už definovaným príkazom
vyhľadajú v archíve zvolené témy. Pri jednotlivých príspevkoch je mož
nosť reagovať na danú tému, pridať vlastnú myšlienku i podeliťsas osob
nou skúsenosťou, ktorá sa dotýka danej témy. Pri homiletickom príklade
môže ísť aj o zaznamenanie jeho vhodnej aplikácie.
K vytvoreniu rubriky „Inšpirácie” viedla autora skúsenosť z kňazského
spoločenstva, v ktorom sa kňazi delia o myšlienky súvisiace s evanje
liovým čítaním nasledujúcej nedele. Inšpirácie by teda mali byť miestom
pre „virtuálne“ spoločenstvo kňazov (a nielen kňazov), v ktorom by pre
biehalo podobné delenie sa s vlastným duchovným bohatstvom, ktoré
môže byť pre druhých zdrojom inšpirácie.
Azda každý kazateľ pri príprave na hlásanie Evanjelia zažil situáciu, keď
si povedal: „Tak o tejto téme som už niečo pekné črtal... Len kde to
bolo?“ Práve takéto situácie viedli autora k budovaniu kartotéky, ktorá
sa postupom času rozrástla a ušetrila veľa času pri príprave homílií
a príhovorov. Jednou z výhod je aj možnosť pridávania www - liniek.
V hlavičke stránky sú okrem názvu vložené aj texty dvoch krátkych mod
litieb typických pre kresťanský Východ: „Pane Ježiš Kriste, Synu Boží,
zm iluj sa nado mnou hriešnym ” a „Presvätá Bohorodička spas nás“.
Tieto texty nie sú len jedným z grafických prvkov, ale ich hlavným posla
ním je pozvať každého návštevníka stránky k tejto strelnej modlitbe za
seba, ako aj za všetkých ostatných návštevníkov, aby sme mali srdce
otvorené a vnímavé pre Božie slovo.
Prajeme všetkým tým, ktorí sa podieľajú na tvorbe týchto stránok, veľa
elánu a trpezlivosti pri práci na tomto výnimočnom diele, ktorého ovocie
sa zažiadalo už mnohým „kyberčitateľom“ .
PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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ktorú konali bratislavský viceprovinciál p. Jo 
zef Lavička a p. Antonín Okálek. A rokovalo
sa aj o Lutíne.
0 záujme redemptoristov o mariánske
odpustové miesto bol informovaný aj vladyka
Pavol, ktorý sa 12. augusta 1940 obrátil na
vtedajších predstavených redemptoristov
v Bratislave s prosbou, aby otcovia z Michalo
viec administrovali farnosť Lutina. Žiadosť
motivoval skutočnosťou, že sa v dedine začalo
šíriť pravoslávie, ktoré mohli zastaviť len re
hoľníci. Podobnú informáciu uvádzajú aj Šte
fan Horkaj a Štefan Pružinskýv knihe Pravo
slávna cirkevná Slovensku v 19. a 20. storočí,
kde na strane 149 píšu: „Vauguste 1940žia
dal prešovský uniatský biskup vyššie štátne
orgány v Bratislave o súhlas postaviť v íutine
kláštor, nakolko je to veľké pútnické miesto,
ktoré je navštevované veriacim i zo všetkých
oblastí diecézy a práve na tomto mieste sa

ny a 13. septembra mu o. Trčka napísal list,
v ktorom prináša dôležitú informáciu, že p.
Lavička súhlasil s administráciou nejakej far
nosti, ale len dočasne. V odpovedi vladyka
napísal, že už víceprovinciáloví ponúkol ad
ministráciu Lutiny. Na začiatku októbra sa ku
záležitosti vyjadril aj ľutínský farár o. Bačinský. Žiadal, aby mu vladyka pridelil inú adek
vátnu farnosť. Kedže toto nebolo doriešené,
rokovania o Lutíne uviazli na plytčine. Svedčí
o tom list o. Metoda R Lavičkoví z novembra
1940, v ktorom medziiným písal: „Lucina tedy
zapadla. Teďvystupuje do rozhodujíciho štá
diá Trnávka. "Výstavba kláštora v Trnávke sa
však neuskutočnila a pozornosťredemptorístov
sa znova uprela na Lutinu. Ďalšie konkrétne
kroky boli učinené v auguste 1942, ale to už
bol igumenom v Michalovciach o. Vasiľ Musil.
0. Musíl bol presvedčený, že redemptoristi
by sa malí usadiť v Lutíne a sám sa vo vecí
mocne angažoval. 11. augusta 1942 bolí
v Prešove dotiahnuté potrebné detaily, preto
uspenský odpust v Lutíne bol už v réžii re
demptoristov, ktorí sa usadili na mariánskom
odpustovom mieste v prenajatom dome. Len
že podmienky sa zakrátko ukázali málo reálne
pre rozvinutie poslania, s ktorým tam misio
nári prišli, preto sa hľadalo náhradné riešenie.
V októbri padol návrh presťahovať sa na zim
né mesiace z Lutiny do Sabinova, čo však
predstavení v Bratislave nedovolili. Po niekoľ

zahniezdila „schizm a" predstavujúca veľké
nebezpečenstvo pre celú diecézu, lebo pútnici
môžu byť na nej „inficirovaní od schizmatikov“. Je veľmi žiadúce vykoreniť tento blud,
avšak nedá sa to urobiť násilím, preto je bis
kup presvedčený, že rehoľníci by nielen zame
dzili ďalšiemu vývinu "pravoslávia", ale s po
mocou Božou za krátky čas by zlikvidovali
v Lutíne celé schizmatické hnutie, taktiež aj
v je j okolí. “ Lenže ponuka vladyku prišla
v čase, keď už redemptoristi rokovali o admi
nistrovaní Trnávky pri Sečovciach.
Odpoveď viceprovinciála p. Lavičku vladykovi Gojdičovi sa nezachovala. Je však jasné,
že sa ponukou prešovského vladyku zaoberal.
Najprv 9. septembra 1940 bol o. Vasiľ Musil
v Prešove za vladykom Gojdičom vo veci Luti-

kých mesiacoch padlo konečné rozhodnutie
a tak 15. júna 1943 šiel o. Augustín Kliment
do Lutiny, aby ju podľa slov michalovského
kronikára „celkom zlikvidoval". V zápise z 21.
júna 1943 sa kronikár síce ešte zmieňuje o Lutine avšak s ironickou poznámkou, že „pre
šiel rok a sotva si už niekto na Lutinu spome
nie- aká zmena".
Redemptoristi sa v Lutine nikdy nativalo
neusadili, ale nakoniec sa predsa len splnilo
prianie vladyku Pavla. Misionári sa v roku
1946 usadili v blízkostí Prešova v meste Sabi
nov, kde spravovali chrám sv. Juraja a mali
svoj vlastný kláštor, ktorý mal slúžiť ako miesto
pre novíciát, ale to sa kvôli likvidácii kláštora
komunistami nikdy nerealizovalo.
o. Atanáz, CSsR

Gréchohatolíchi
redemptoristi
v Ľutine
■¡Jedemptoristí začali pôsobiťv Prešovskej
ia e p a rc h íív roku 1921. Kláštor v Stropkove bol celé desaťročie ich hlavným sídlom.
Odtiaľ cestovali do troch eparchií: prešovskej,
mukačevskej a kríževackej. Keď sa v roku
1928 rozhodli preniesť svoje sídlo do Micha
loviec, teda na územie mukačevskej eparchie,
stropkovský kláštor prestal byť pre nich „hlav
ným Stanom". Vtedajší prešovský vladyka
Pavol Peter Gojdíč, OSBM, si však veľmi prial
mať gréckokatolíckych redemptorístov vo
svojej eparchíi, ba dokonca v samotnom Prešove. Viackrát im ponúkal miesto spírituála
v eparchíálnom seminári. Predstavení v Ríme
však nechceli na toto pôsobenie dať svoj
súhlas, pretože gréckokatolíckych otcov bolo
v tom čase veľmi málo a toto poslanie podľa
ich názoru nebolo ich prioritným poslaním.
Po rokoch do Prešova prišli sestry baziliánky
i služobnice, ale stále tam chýbalo zastúpenie
mužskej gréckokatolíckej rehole. Nakoniec do
Prešova prišli aj bazilíání, ale redemptoristi
tam stále chýbali.
Keď4. augusta 1937 vladyka Pavol znova
navštívil michalovský kláštor, ako to zazna
menal kronikár, členom komunity nezabudol
pripomenúť, že „rád by nás vzal do Prešova".
V tom čase to však bolo nerealizovateľné, lebo
zrak redemptoristov, a hlavne o. Metoda Do
minika Trčku, CSsR, sa upieral na mesto Chust
na Podkarpatskej Rusi. O. Metod stále „sníval
a hľadal miesto pre nový kláštor, hoci na mi
chalovskom kláštore a chráme visel obrovský
dlh. Mnoho eparchiálnych kňazov chodilo jed
notlivo í po skupinách na duchovné cvičenia
do kláštora, čo poukazovalo na urgentnú pot
rebu rekolekčného domu. Potrebný bol aj dom
pre juvenát, po založení ktorého o. Metod túžil
už od svojho príchodu na východné Slo
vensko. Najväčšie nádeje boli však vkladané
do Chustu. Keď svetová vojna a jej dôsledky
znemožnili všetky plány s Chustom, pozornosť
redemptoristov a ich predstaveného o. Meto
da sa upriamila len na územie Slovenského
štátu. Rokovalo sa o Sabinove, Trnávke pri Se
čovciach, Borde, Humennom, Lutíne či Ľubici.
Dôležitým faktorom počas hľadania bola aj
skutočnosť, že redemptoristom českého pôvo
du hrozilov Michalovciach počas vojny vypo
vedanie, preto potrebovali mať miesto, kde
by sa v prípade potreby mohli utiahnuť.
Veľmi pozitívne sa javilo mariánske odpus
tové miesto Lutína. 2. júla 194G sa vrátili o.
Ján Zakopal a o. Vasiľ Musíl z Levoče a prinies
li nový zaujímavý návrh: výstavbu kláštora
v Lutíne. Zo zápisu michalovského kronikára
sa dozvedáme, že od 5.-9. augusta 1940 sa
uskutočnila vízítácía michalovského kláštora,
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lažený biskup-mučeník Teodor
Romža sa narodil 14. apríla 1911
v Zakarpatskú v dedine Velykyj Byčkív,
ako deviate dieťa v chudobnej, ale na
vieru bohatej rodine. Jeho korene však
siahajú do obce Koromľa (okres Sobran
ce), kde bol na fare ako farár jeho starý
otec a tam sa aj narodil jeho otec. K náš
mu územiu ho však viaže aj skutočnosť,
žev čase jeho biskupskej služby územie
dolného Zemplína patrilo pod jeho
správu v rámci vtedajšej Mukačevskej
eparchie.
Po úspešnom ukončení strednej školy
v Chusteverejne prejavil svoju túžbu stať
sa kňazom celibátníkom. V roku 193G
biskup Alexander Stojka ho poslal na
štúdia do Ríma. V kolégiu GermanikumHungarikum prežil Teodor spolu so semi
naristami z rôznych krajín 4 roky. Nosili
tamčervenú reverendu a čierny pás. Čer
vená farba symbolizovala vernosť Bohu
až do preliatia vlastnej krvi. Potom pres
túpil do Rusika v Ríme, kde sa zdokonaloval vo východne] spiritualite. Kňazskú
vysviacku prijal z rúk biskupa Alexandra
Jevrejnova dňa 24.12.1936.
V roku 1937 sa vrátil domov, kde ho
čakala povinná vojenská služba. Po jej
ukončení v marci roku 1938 spravoval
vChustskom okrese dve farností, kde
videl veľkú materiálnu a duchovnú bie
du. Aj napriek jeho veľkej túžbe pokra
čovať v ďalšom štúdiu v Ríme, biskup
Alexander Stojka ho menoval za duchov
ného a profesora filozofie v Kňazskom
seminári v Užhorode. Tam pochopil
dôležitosťvýchovy a formácie budúcich
kňazov ako v oblastí intelektuálnej, tak aj
v duchovnej. Tejto úlohe sa venoval celou
svojou dušou.
Vojnové roky 1939-1945 bolí pre Romžu
a jeho vlasť veľmi ťažké. Menili sa hranice
a názov štátu. Počas týchto ťažkých okolností
Božia Prozreteľnosť pripravovala horlivého
kňaza a profesora na pastiera a nástupcu mu
kačevského biskupa A. Stojku, ktorý zomrel
v máji 1943. Tesne pred príchodom „soviet
skych vôjsk" 24.9.1944 sa stal najmladším
biskupom katolíckej Cirkvi (mal 33 rokov
a niekoľko mesiacov). Pri kňazskom a biskup
skom svätení si vybral verš z 18 žalmu:
„Milujem Ťa, Pane, moja sila; Pane, opora
moja, útočište moje, osloboditeľ môj". Akoby
predvídal pomoc a potrebu Krista. Na neho
kládol svoju nádej, v ňom hľadal silu a oporu.
V októbri 1944 obsadili Podkarpatsko
sovietske vojská. Keď sa im nedarilo vtiahnuť
biskupa do politického života, začali mu robiť
ťažkosti. Kňazov a veriacich nútili, aby pod
písali vástup z katolíckej Cirkvi a zastrašovali
ich. Biskup Romža protestoval proti začatej
nespravodlivosti a násiliu, bránil svojich ve
riacich, navštevoval farnosti, kňazov a veria
cich a povzbudzoval ich vo vernosti katolíckej
Cirkvi. Tu sa začal boj o obranu Únie, ktorá
má názov Užhorodská. Na sviatok Uspenija
presvätej Bohorodičky 28.8.1946 zišlo sa
v mukačevskom Monastieri na černečej Hore
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množstvo kňazov a okolo 50 000 veriacich,
ktorí s nadšením potvrdili jednotu s katolíckou
Cirkvou. Hlavným vinníkom v očiach Sovietov
bol biskup Romža, ktorého bolo treba fyzicky
zlikvidovať. Prečo bola vernosť Únií a jednota
Cirkví takou dôležitou? Pretože sa jednalo o
Cirkev postavenú na Petrovi. „Ty si Peter a na
tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brányju nepremôžu" (Mt 16,18). Skala -Peter
má držať múry tejto stavby, aby sa nerozpadli
ako dom, postavený na piesku.
Aj biskupovi Romžoví táto viera dodávala
silu, aby ju nezradil aj napriek rôznym prísľu
bom štátnej moci. Keďže ich ponuky neprijal,
príkaz z vyšších štátnych úradov znel -odstrá
niť ho. Tento úmysel chceli zrealizovať tajne.
Naplánovanú autohaváriu v súčasnosti potvr
dil aj sovietsky vojenský dôstojník tajnej služ
by Sudoplatov.
Stalo sa to 27.10.1947, keď sa biskup Rom
ža vracal vozom z posviacky chrámu v Lavkach. Ťažké nákladné vojenské auto narazilo
do nich zozadu. Keď útočníci zbadali, že
biskup žije, začali ho biť železnými palicami.
Ich zločin prekazilo poštové auto, ktoré práve
išlo okolo. Útočníci ihneď z miesta činu ušli,
ale svoj úmysel neukončili. Doráňaného bis
kupa a jeho piatich spolucestujúcich poštové
auto odvíezio do nemocnice v Mukačeve.
Biskup sa pomaly dostával z krízy, čo nebolo
v súlade s plánmi NKVD. Preto 4.11.1947

poslali najatú agentku Odarku, prezle
čenú za zdravotnú sestru, ktorá ho
podaním injekcie otrávila. Sám cítil a aj
viackrát sa vyslovil, že očakáva mučeníc
tvo. Niekoľko dní pred smrťou povedal
jednému bratovi, keď plakal: „Neplač!
Trpieť a preliať vlastnú krv za Krista,
vieru a svätú Cirkev, je to veľká milosť
a česť. Zomrieť za Krista, znamená večne
žiť."
V
liste generála štátnej bezpečnosti
Pavla Sudoplatova delegátom XXlll.
Zjazdu KSSZ sa uvádza: „Podľa pokynov
člena Polymbjuro CK VKP a prvého
sekretára CK VKP Ukrajiny Chruščova,
podľa plánu spracovaného Minister
stvom štátnej bezpečností URSR a schvá
leného Chruščovom, v meste Mukačevo
bol zlikvidovaný Romža - hlava grécko
katolíckej cirkví, ktorý kládol aktívny
odpor zjednoteniu gréckokatolíkov
s pravoslávím.”
Biskup Romža bol pochovanýv kryp
te pod Katedrálnym chrámom v Užho
rode. Jeho telesné ostatky boli nájdené
až v roku 1998 a súčasne prevezené do
Budapešti na expertízu.
Mučeníctvo je najväčšie svedectvo
viery. Biskup Teodor s plným vedomím
išiel na mučenícku smrť. Jeho príklad
nasledoval veľký počet kňazov a veria
cich, ktorí zostali verní Apoštolskému
stolcu. Kyr Teodor Romža sa stal symbo
lom odporu proti ateistickému a neľud
skému komunistickému štátu.
Pred dvomi rokmi dňa 27.6.2001
vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol 11. v Lvove
biskupa mučeníka Teodora Romžu za
blaženého.
Dva roky neskôr 27.6.2003 sa vracia späť
v sláve medzi svojich, aby odpočíval v pokoji,
dodával silu a vytrvalosť v pravej Kristovej
viere.
Z pohľadu veriacich Mukačevskej eparchie
slávnostné prenesenie ostatkov blaženého
biskupa mučeníka Teodora možno charakte
rizovať v dvoch aspektoch - v historickom
a duchovnom:
a) Zakarpatská Ukrajina má svojho prvého
blaženého mučeníka Teodora.
Na príklade mukačevskej eparchie sa spl
nili Kristove slová „.. .brány pekelnéju nepre
môžu" {Mt 16,18). V čase jeho pohrebu v roku
1947 nemohli veriaci vzdať úctu svojmu
vladykovi, nakoľko všetky prístupové cesty do
Užhorodu boli strážené políciou a NKVD.
Pohrebu sa zúčastnili iba tí, ktorí v nocí
prekonali peší niekoľko desiatok kilometrov
cez lesy a polia.
b) Dvojdňové oslavy z príležitosti prenese
nia ostatkov blahoslaveného bískupa-mučeníka Teodora sú pre veriacich Mukačevskej
eparchie akoby hojivým balzamom na rany
spôsobené všetkým svedkom viery.
spracovali:
sr. Teodózia Vírová, OSBM
o. ThLic. Jozef Kelló, farár Sobrance
Mgr. Stanislav Gábor
o. Mgr. Marek Durlák

Buď pevný ako skala
Narodil sa s rukami zopätými, akoby sa modlil. Už tým sa odlišoval
od väčšiny detí, ktoré prichádzajú na svet s rukami voľne polo
ženými vedľa seba alebo s prštekom v ústach.
olo to premodlené dieťa. Už pred naro
dením ho sprevádzali časté modlitby
matky, ktorá ho obetovala Bohu. Rodičia ho
dali pokrstiť na meno Peter. To meno pochádza
z gréckeho názvu skaly - „petros". Má
význam „pevný ako skala."
A náš Peter musel osvedčiť pevnosť svojej
viery veľmi skoro. Skúšky viery prišli už
v druhej triede základnej školy.
Keď sa rodičia nedali presvedčiť učiteľmi
a prihlásili Petra na náboženstvo, zo školy
poslali odporúčanie na pracovisko jeho otca,
aby ho vyhodili z roboty, a matke návrh, aby
ju preradili z mesta na dedinu.
Z celej školy boli
na náboženstvo pri
hlásení len traja žia
ci. A tak Petra postih
lo systematické šika
novanie, ktoré sa za
tri roky rozrástlo do
neuveriteľných roz
merov: horšie znám
ky, výsmech z nábo
ženstva, postih za
každé šibalstvo:
„Aha, tento chodí na
náboženstvo, a ako
sa zlé správa!" - to
bol výrok učiteľky,
ktorý neustále spre
vádzal Petra.
Čoskoro sa preja
vili následky šikano
vania: rečová chyba,
pocit menejcennosti,
uzavretosť. Tieto ná
sledky umocňovala
aj skutočnosť, že Pe
ter vyrastal prevážne
medzi dospelými
a takéto ťormácia
zasa vyvolávala uňho rozpory v názoroch
s vrstovníkmi a so spolužiakmi. Ich vrtochy
jednoducho nechápal.
Prvky komplexu menejcennosti, živené in
dividualizmom, začali prelamovať až návšte
vy stredoškolského náboženského spoločen
stva a duchovné vedenie počas Petrových
gymnázíálnych štúdií. Aj rečovú chybu sa
časom podarilo odstrániť.
Pri pokusoch o hlbší duchovný život vyno
rili sa pred Petrom otázky povolania ako
životný problém: predo mnou sú len dve cesty
- manželstvo alebo kňazstvo. Ktorá z týchto
ciest je moja?
Táto otázka sa do Petra priam vbodla. No
odpoveď na ňu si nedal. Proste týmto cestám
ešte nerozumel. Lepšie povedané: bál sa im
rozumieť.
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Jeho kľučkovanie a vyhýbanie sa odpovedí
pramenilo z obavy, že by ho tajomná vnútor
ná sila mohla doviesť k niečomu inému ako
k manželstvu. Preto ju nechcel v sebe živiť
a chcel pred ňou ujsť ako Jonáš pred svojou
prorockou úlohou obyvateľom Ninive. Postup
né otváranie sa spoločenstvu, výborný pros
pech v škole a športové výsledky Petrovi
roztvárali nový pohľad na svet.
Ako tretiakovi na gymnáziu začali sa mu
páčiť aj dievčatá. Ba prišla prvá láska. No jej
trvanie bolo prikrátke. Ku skutočnému zaľú
beniu ani nedošlo. Ona v Petrovom srdci ostá
vala len ako najlepšia kamarátka.

Peter s nechápavými očami pokročil v ži
vote ďalej, aby dospel k vyjasneniu svojho po
volania. V týchto chvíľach v ňom ako približu
júci sa vlak zosilnela otázka: manželstvo či
kňazstvo?
Tu sa stala nečakaná vec. Peter ako výbor
ný žiak chodil doučovať niektorých spolužia
kov. Pritom sa do neho zaľúbila jedna dievči
na. Petrom to riadne otríaslo. Duch nového
volania bol sílnejší a prezentoval sa sladkou
príchuťou zaľúbenia.
Pred Petrom sa znova vynorila otázka po
volania a on stál na rázcestí. Navonok ho
tiahlo do manželstva, no vnútorne s tým nebol
spokojný. Kňazstvo však bolo preňho v hmlis
tých diaľavách a bál sa ho. Preto začal hľadať
argumenty pre manželstvo. Nevládal pritom
vôľu dotlačiť k rozhodnému „áno". Už mal
z toho všetkého kolotoč v hlave. Na Petrovo

„áno" čakali aj nádejní svokrovcí. Konečne
padlo rozhodnutie: manželstvo. Peter rázne
vykročil na túto cestu.
Cez jarné prázdniny vo štvrtom ročníku
gymnázia dostal posilu v duchovných cviče
niach, kde odznelo rozhodnutie zostať čistým.
Chvíľu panoval v ňom pokoj. No akosi nebadateľne začala sa mu vytrácať láska k diev
čaťu. Nevedel tomu zabrániť, ani to nechápal,
hoci sa spočiatku snažil proti tomu bojovať
zo všetkých síl. No jeho úsilie bolo márne.
Stačila len jedna veta.
Stalo sa totiž toto: po svätej spovedi mu
kňaz položil otázku: „Chceš sa stať kňazom?"
Táto otázka Petra priam obarila. Nedokázal
na ňu priamo odpovedať. Len sa opýtal kňaza,
prečo si takú vec myslí. Ten mu odpovedal,
že len tak ho niečo napadlo, keď aj často
miništruje.
Peter necítil opytovacie znamienko tejto
otázky, ale pokojné oznámenie, ktoré začalo
rúcať všetky myšlienkové prefabrikáty, pozlie
pané jalovým sebaklamom, hoci krvopotne
dobýjané.
Priateľstvo s diev
čaťom sa zrútilo v je
ho vnútri. Prvýkrát
bojazlivo v myšlien
ke vyslovil to, čoho
sa dovtedy bál:
Kriste, chceš, aby
som bol kňazom?
Z tejto otázky vy
žiaril do neho pokoj.
Peter už neodporo
val.
Lenže čo ďalej?
Kňazstvo sa zdalo
Petrovi vzdialené
ako Sírius od Andro
medy.
Nasmerovanie je
ho srdca sa ďalej
dotváralo takto: Kris
te, chcem byť celý
tvoj... Ty chceš, aby
som sa stal kňazom.
A ako sa to stane, to
odovzdám tebe. Ty
bojuj za mňa...
Nasledujúce dní
priniesli neočakávané chvíle. Pán farár zavo
lal Petra a po krátkom rozhovore napísal
odporúčanie. Petrov otec za deň vybavil ostat
né potrebné formality. A pán kaplán prihlášku
so všetkými dokladmi osobne zaniesol na
biskupský úrad, keďže poštou by tam do
uzávierky neprišli.
O pár dní po podaní prihlášky Peter pove
dal priateľke „Nie“...
To najťažšie však ešte len malo prísť.
Peter chcel byť úprimný aj voči svojmu
triednemu proťesoroví, ktorého mal veľmi rád,
a povedal mu svoje rozhodnutie. Ten na Pet
rov údiv zareagoval úplne ináč, ako očakával.
Začal Petra prehovárať. Argumentoval najmä
znížením platu až o päťsto korún, stratou
triednictva a možným prenasledovaním od
Štátnej tajnej bezpečností.

Nasledovali viaceré predvolania, výsluchy
a presviedčania niektorých profesorov. Do
konca presviedčania aj Petrových rodičov, aby
„správne" ovplyvnili syna. Sľubovali pritom
protekčné prijatie Petra na hocijakú inú
vysokú školu.
Petra to stálo veľa síl. Najviac ho bolelo,
žehosklamali ľudia, ktorým dôveroval. Ostala
mujediná opora - Boh. Jemu odovzdal všetko.
V neho dôveroval. A tak Petrom nik nepohol.
Dal praktickú životnú odpoveď na otázku: Čo
je viac - poslúchať Boha, alebo ľudí?
Prichádzali však stále ťažšie skúšky.
Triedny profesor vyvolal medzi študentmi
davovú psychózu proti Petrovi argumen
táciou, že sa nikto nedostane na vysokú školu,
ak Peter pôjde za „farára" a ak ho ostatní
nepresvedčia... Len jeden spolužiak sa zastal
Petra. Doplatil na to vyhodením z maturity.
Ako blesk prišla ďalšia skúška. Peter sa
večer vracal bicyklom z návštevy od kama
ráta. Bol hustý lejak. Zrazu sa na Petra
vyrútilo auto. Peter sa nestihol zľaknúť. Čelný
náraz/... Otras mozgu... Prevoz do nemoc
nice...Peter len zázrakom vyviazol bez zlo
menín. Prepustili ho priamo pred maturitou.
Mnohí si mysleli, že Peter nepríde na
maturitné skúšky, a tak cesta k jeho kňazstvu
bude zarúbaná. Ale pre istotu z okresu došlo
na školu tajné nariadenie, že Petra majú
vyhodiť z maturity. On však písomky urobil
výborne, hoci dozor na nich bol zostavený tak,
aby Petra sústavne kontroloval.
Zlo - nech je akokoľvek silné - bude pre
možené, lebo na vrchole svojej slávy vždy

začne bojovať proti svojim stúpencom a likvi
dovať ich. A tak aj po maturitných písomkách
začal sa diferencovať vzťah profesorov k Pet
rovi. Dvaja ho v duchu podporovali, ďalší
s ním sympatizovali. A zvyšným rozorvaným
nepriateľom nepomohlo ani plané vyhrážanie
pred ústnymi maturitnými skúškami. Ich
vyhrážky ostali visieť vo vzduchu, lebo Boh
dal Petrovi pri maturite úžasnú múdrosť. Tí,
čo brojili proti nemu, nevládali mu odporovať,
ani ho podchytiťvo vedomostiach. Peter si pri
odpovediach zručne pomáhal styčnými
plochami z iných predmetov. A tak pri jeho
výrečnosti vôbec ho neobťažovali „doplňujú
cimi" otázkami. Len čušali.
Peter zmaturoval!!!
Po piatich rokoch štúdia na bohosloveckej
ťakulte v Bratislave pred kňazskou vysviackou
predstúpil pred biskupa a povedal svoje
osobné: „Tu som".
Peter v tomto postoji ako záloh vložil do
kňazskej služby svoje životné skúšky, ochotu
k čistote, matkine modlitby, otcovo utrpenie.
V
tom postoji bolo ešte niečo: Peter obe
toval svoje utrpenie za triedneho profesora,
ktorého mal úprimne rád. A Boh prostred
níctvom tohto obetovaného utrpenia si našiel
cestu k profesorovi a po rokoch ho priviedol
naspäť k viere.
Peter, buď vo svojom kňazstve pevný ako
skala!

Keď Ježiš Kristus povedal učeníkom:
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí"
(Mk 1,17), len ťažko títo muži chápali, čo to
pre nich znamená. Azda jedinou stopou bol
výraz „rybári ľudí". Vedeli čo znamená loviť
ryby, ale ľudí... to bola nová myšlienka, ktorej
význam v tej chvíli nechápali.
Loviť ľudí
znamená ísť
do medzi nich
a získaťich pre
Krista. Tento
„lov" vychá
dza z viery
a pozname
náva náš čas,
našu prácu...
Je to cesta, pri ktorej opúšťame „svoj svet"
a vchádzame do „sveta" druhých ľudí - často
veľmi odlišného, aby sme im sprostredkovali
posolstvo spásy.
Stať sa „rybárom ľudí" znamená kladne
odpovedať na Ježišovo pozvanie: „Poďte za
mnou a urobím z vás rybárov ľudí" (Mk 1,
17). Predpokladom je však hlboký vzťah
k Spasiteľovi. Mnoho ľudí počulo túto výzvu
pri čítaní a ohlasovaní evanjelia v chráme
a pri iných príležitostiach, ale nereagovali na
ňu. Azda hmotne prispejú na rôzne evanjeli
začné podujatia, azda aj poslúžia svojimi
schopnosťami, ale chýba v nich tá iskra, zápal
pre ohlasovanie evanjelia, ktorá vzniká pri
stretnutí duše so Spasiteľom. Tí však, ktorí sa

usilujú pestovať svoj duchovný život, tí
nechápu toto pozvanie ako príkaz. Zvestovať
evanjelium je pre nich rovnako prirodzené,
ako pre iných zvestovať napr. správu o výhod
nom nákupe. Ak nám teda chýba ten vnútor
ný zápal, je to znamenie, že sa máme usilovať
o prehĺbenie svojho vzťahu k Spasiteľovi.
Nemožno
s tým otáľať. Je
to dôležité nie
len pre našu
spásu, ale aj
pre spásu všet
kých
okolo
nás.
Každý je 
den z nás je
povolaný stať sa „rybárom ľudí" pre Krista.
Každý jeden z nás má v Božom pláne spásy
dôležité poslanie.
Skupinka mládeže v nemeckom Wurzburgu chcela prebudiť spiace a ľahostajné srdcia
tamojších ľudí... Štyridsať chlapcov a dievčat
sa rozhodlo rozdávaťv centre mesta nevšedné
pohľadnice s umeleckým nápisom: „Bez teba
by na tomto kúsku sveta nebol Kristus!"
Ľudia to najprv prijímali ako pôsobenie
nejakej novej sekty. Po srdečnom rozhovore
s týmito mladými ľuďmi však pochopili výz
nam slov „bez teba".

Milan Hromník,
Ľudia viery, ľudia svetla
Ilustračná snímka: archív redakcie

o. Mgr. Miron Keruľ-Kmec

ZAM YSLENIE
„ Všetci je d li a nasýtili sa, ba ešte nazbierali
dvanásť plných košov zvyšných odrobín" (Mt
14, 20).
V jednom filme, ktorý nesie názov Nezabudni
svoje meno, je dojímavý obraz. V koncentrač
nom tábore v Osvienčime matka postrkuje
svojmu malému chlapcovi surový zemiak ako
nejakú pochúťku. Pri tomto pohľade musí
človek pochopiť, čo je to hlad a akú cenu má
chlieb.
Zástupy, ktoré Ježiš zázračne nasýtil na púšti,
si v hojnosti neuvedomovali vážnosť chleba.
Preto s ním aj mrhali. Sv. Ján pripomína, že
ked’to videl Ježiš, povedal: „Pozbierajtezvyšné
odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ {¿n 6,12).
Chlieb je však Boží dar - zázračne rozmno
ženie chleba na púšti to potvrdzuje. V románe
Babička od Boženy Nemcovej čítame ako
babička napomínala deti, aby zdvihli každú
odrobinku chleba a pobozkali ju. Je to výzva
aj pre nás, aby sme si tento Boží dar viac vážili
a s úctou ho požívali, pretože za ním stojí nie
len statočná práca našich poľnohospodárov,
ale aj Božie požehnanie.
■k

"k

„Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho... ” (Mt
14, 31).
0 litomérickom biskupovi kardinálovi Štefa
novi Trochtovi ( f1 974) vieme, že po atentáte
na Heydricha roku 1942 bol zatknutý a skončil
v koncentráku v Dachau. Do koncentráku - ako
sám spomína - prišiel úplne zdravý. Život
v lágri ho však zničil. Jedného dňa spolu s iný
mi nakladal na vozy postrieľaných väzňov a do
pravovali ich do pecí na spálenie. Trochta už
nevládal a bol na konci so silami. Ked’to videl
jeden z dozorcov, vytiahol pištoľ a strelil do
neho. Po výstrele stratil vedomie. Ked'sa pre
bral, našiel sa na voze medzi mŕtvolami, ktoré
viezli do krematória. Keď si uvedomil svoj
osud, tváril sa, že je mŕtvy. Ale súčasne sa
pomaly a nenapadne šúchal k okraju voza,
potom na zem, až na okraj cesty. Tam sa skryl.
Našiel ho istý Juhoslovan, ktorý bol v tábore
lekárom. Ked’sa dozvedel, že je kňaz, liečil ho
a tak mu zachránil život. A tak ten, ktorého už
viezli do krematória na vozíku, aby ho spálili,
po oslobodení stal sa biskupom a neskoršie
kardinálom v Litoméŕiciach.
Aj táto udalosť nám potvrdzuje, že Boh je blízko
človeku, najmä vtedy, keď je na konci svojich
síl. „Keď je núdza najväčšia, Božia pomoc
najbližšia“ , hovorí príslovie. Preto aj my často
volajme s apoštolom Petrom: „Pane, zachráň
ma! “ {Mt 14,30). Božia ruka nás vždy zachytí.
-fd-
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Pastiersky list h duchovnej
príprave na tretiu návštevu
Svätého Otca na Slovenshu
Bratia a sestry,
v 23. žalme rozjímame o tom, že nás Pán
Boh vedie ako pastier svoje stádo. Spoznali
sme, že vedie svoje stádo na zelené pasienky
a k tichým vodám, čo predstavuje duchovné
dobro a blaho, ktoré nám dáva Pán Ježiš.
Viditeľným zástupcom Pána Ježiša na zemi
je Svätý Otec Ján Pavol 11., ktorého tretiu
návštevu na Slovensku očakávame v septem
bri. Hlavnou duchovnou aktivitou veriacich
v našej krajine, ktorou chceme kráčať
v ústrety Svätému Otcovi a pripravovať sa na
stretnutie s ním, budú naše vrúcne modlitby
za neho. Pri každej príležitostí o tieto modlitby
sám prosí aj veriacich. Ako kedysi „Cirkev sa
bez prestania modlila k Bohu" (Sk 11, 5) za
Petra, tak sa chceme aj my ustavične modliť
za Petra našich čias a pomáhať mu v ťažkej
a zodpovednej úlohe Pastiera Božieho ľudu.
Chceme sa modliť aj spolu so Svätým Otcom
a s Cirkvou za uskutočnenie Božích plánov
s ľudstvom a s každým z nás. Odporúčame,
aby všetky modlitby, ktoré konajú jednotliví
veriaci alebo modlitbové spoločenstvá, najmä
ružencové spoločenstvá, ukončovali vždy
prosbou: „Živ, Bože, Otca Svätého, námest
níka Kristovho!"
Duchovnú prípravu na návštevu Svätého
Otca zameriavame na obnovu našej prítul
nosti k Cirkvi. Treba sa nám plnšie stotožňovať
s Cirkvou a podieľať sa intenzívnejšie na jej
živote i poslaní, ktoré uskutočňuje vo svete.
Cirkev sme my všetci pokrstení, čo vyznáva
me jednu vieru, čo sa držíme jednej nádeje
svojho povolania a čo praktizujeme opravdivú
a úprimnú lásku, ktorá je ovocím Svätého
Ducha. Máme si všetci prehĺbiť povedomie,
že sme Cirkvou - Božou rodinou - spoločen
stvom bratov a sestier v Kristovi, ale aj tajom
ným telom, ktorého Kristus je hlavou a my
všetci pokrstení sme jeho údmi. Do Cirkví
patria aj biskupi a kňazi, ktorí sú pastiermi
veriacich a služobníkmi Božej milosti. Sami
nie sú Cirkvou. Cirkev sú pastieri s veriacimi
a veriaci s pastiermi. Prvým znakom jednoty
veriacich s Cirkvou je prítulnosť k svojmu
pastierovi. Všetci k Najvyššiemu pastierovi
Svätému Otcovi a jednotlivé cirkevné spolo
čenstvá veriacich so svojimi biskupmi, ktorých
Svätý Duch ustanovil, aby pásli Božie stádo.
Stotožňovanie sa s Cirkvou sa môže usku
točňovať na viacerých úrovniach:
na osobnej úrovni jednotlivých veria
cich;
- na úrovni kresťanskej rodiny;
- na úrovni farského spoločenstva;
- na úrovní eparchíe a exarchátu.
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Duchovná príprava na návštevu Svätého
Otca ako plnšie zapojenie sa do života a pos
lania Cirkvi na úrovni jednotlivých veria
cich môže mať túto konkrétnu podobu:
osobná modlitba ako denné stretnutie s Bo
hom: sviatostný život - účasť na sv. spovedí
a sv. prijímaní: účasť na nedeľnej sv. liturgii,
prípadne aspoň raz aj mimo nedele; denne
chvíľka osobného čítania Svätého písma

kde majú veriaci povedomie duchovného I
domova, kde sa plnšie a konkrétnejšie prežíva 1
povedomie Božej rodiny - spoločenstvo bratov 1
a sestier. Obnova prítulnosti k Cirkví prítomnej I
vo farnosti sa môže v tieto dni prípravy na
návštevu Svätého Otca uskutočňovať týmito I
konkrétnymi duchovnými aktivitami: častej- I
šou účasťou na bohoslužbách; aktívnym zapájaním sa do bohoslužieb (ponúkaťsvoje služ-1
by v liturgii); zapájať sa do apoštolských diel j
vo farnosti: brigády pri opravách chrámu, j
charitatívna činnosť, vhodné je aj utváranie ]
spoločenstva s inými rodinami; zapájanie sa
rodiny do farských podujatí..., kultúrne a os- ;
vetové podujatia farnosti, športové aktivity
medzi mládežou a podobne...
Na eparchiálnej a exarchátnej úrovní
Cirkev je prítomná v eparchiálnom spoločen- I
stve. Vedie ju biskup, nástupca apoštolov, kto- f
rý je spojený s nástupcom sv. Petra - pápežom. Každú sv. liturgiu slávime v jednote S
s naším pápežom Jánom Pavlom a s našimi j
biskupmi Jánom a Milanom. Upevňujme sa 1
v tejto jednote nábožným slávením Eucharis- 1
tie, tým sa najlepšie pripravíme na prijatie I
Svätého Otca na Slovensku.
Dobrou duchovnou prípravou veriacich na
návštevu Svätého Otca bude najmä modlitba
svätého ruženca. Veď tento rok slávime z jeho
podnetu ako Rok ruženca. Ruženec je mod
litba, ktorá dostala meno od ruže. Každý de
siatok, každé Raduj sa Bohorodička (Bohorodice Divo) je akoby jedna duchovná ruža,
z týchto ruží chceme uviť bohatú duchovnú
kyticu pre Svätého Otca. Modlime sa a žime
tajomstvá svätého ruženca každý deň, tak si
nielen najlepšie uctíme veľkého hosťa, ktorého
s radosťou očakávame, ale aj mocne sa j
spojíme s Cirkvou, ktorej vieru, nádej a lásku !
príde Ján Pavol 11. upevniť.
Zvlášť v súčasnej dobe sa vyžaduje, aby
sme spolucítili s Cirkvou. Dnes nie je Cirkev
kritizovaná pre nejaké vymyslené mocenské,
či imperialistické snahy, ako za doby komu
nizmu. Dnes je kritizovaná za jej podstatné I
poslanie: ohlasovanie evanjelia a života podľa
neho. Siaha sa teda až na jadro, na podstatu !
Cirkvi. Pripomeňme si výrok svätého Cypriá- í
na: „Nemôže mať Boha za otca ten, kto nemá
Cirkev za matku."
Obnova vzťahu k Cirkvi a jej poslaniu bude :
najlepším darom pre Svätého Otca.

J

j

a rozjímanie o ňom: skutky dobročinnej lásky
- pomoc núdznym a odkázaným na pomoc:
dobrovoľné skutky odriekania a malých
sebazaprení v duchu pokánia; verné plnenie
stavovských povinností v zamestnaní, v rodi
ne...
Na úrovní kresťanskej rodiny sa duchov
ná príprava môže uskutočňovať v znamení
pravdy, že kresťanská rodina je „malá cirkev"
- „cirkev v dome". Odporúčame aktivity, ktoré
toto povedomie môžu účinne prehlbovať:
spoločná modlitba v rodine, najvhodnejšia je
modlitba svätého ruženca; spoločné čítanie
Svätého písma; spoločná účasť rodiny na bo
hoslužbách Cirkvi; úsilie o pestovanie rodin
ných čností, najmä vzájomnej lásky, znášanli
vostí a odpúšťania.
Cirkev je prítomná osobitným spôsobom
vo farskom spoločenstve. Farnosťje miesto,

K tejto obnove vzťahu k Cirkví vám vypro
sujeme veľa Božieho požehnania.
biskupi Slovenska ;
Ilustračná snímka: archív redakcie

Eparchiálna odpustová
slávnosť v Sečovskej
Polianke ku cti Panny
Márie Karmelskej
a sv. proroka Eliáša
V nedeľu 13. júla 2003 sa uskutočnila v našej
farnosti eparchiálna odpustová slávnosť ku cti Panny
Márie Karmelskej a svätého proroka Eliáša. Duchovná
obnova na túto odpustovú slávnosť sa uskutočnila
v dňoch 10. do 12. júla 2003. Trojdňová duchovná
obnova bola zameraná na aktuálne témy.
Štvrtokviedol duchovnú obnovu o. Štefan lštvaník,
CSsR. Témou tohto dňa bol: „ Ruženec svetla." Pred sv.
liturgiou sa o. Štefan spolu s veriacimi modlil rozjímavý
svätý ruženec. V homílii sa zameral na jednotlivé
zastavenia tohto ruženca. Po sv. liturgií sme sa modlili
Moleben k prečistej Bohorodičke.
Nasledujúci deň viedol duchovnú obnovu o. ThLíc.
JozefZorvan. Témou tohto dňa bol: „Svätýprorok Eliáš
- muž viery, muž činu." V homílii nám otec Jozef
priblížil osobu svätého proroka Eliáša a poukázal na
to, že kresťan nemá iba skonštatovať všetko je zlé, ale
má nachádzať riešenia. Prorok Eliáš je pre nás vzorom,
nakoľko bol mužom viery a mužom činu, podľa Božej
vôle. Po sv. liturgii nasledoval Moleben k blaženému
Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM.
Sobotu pred sv. liturgiou bol Akatist k presvätej
Bohorodičke, ktorý svojím spevom doprevádzal náš
chrámový zbor. duchovnú obnovu tento deň viedol o.
Polykarp Jacoš, OSBM. Témou dňa bola: „ňária-vzor
sociálnej lásky." V homílií nám o. Polykarp priblížil
presvätú Bohorodičku ako tú, ktoré je vždycky
pripravená pomáhať svojim deťom. Mária je pre nás
vzoromlásky. Pripomína nám povinnosť lásky k Božím
ľudom. Naša doba potrebuje Máriu, lebo Mária je
matkou lásky. Po sv. liturgii domáci správca farnosti
prijal doBratstva svätého škapuliara niekoľko desiatok
veriacich.

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú spolu
Dňa 22. júna sa v Lutine športovalo,
začal už druhý ročník Kurátorského
futbalového turnaja. Otvorenie turnaja
sme začali
večierňou
v našej
B a z ilik e ,
úžasným
s l ov o m,
ktoré nám
dal náš Pán
„Aké
je
d o b r é
a milé, keď
bratia žijú
spolu".
V
tomto
duchu sa
tohtoročné
ho turnaja
zúčastnili
kurátori z Lutíny, Jakovan, Hanígoviec,
Olejníkova, hostia - kurátori z Havaja
a družstvo kňazov.
Aj napriek tomu, že sa kurátorom
z Jakovan začiatok nevydaril, predsa
však pozbierali všetky sily a dotiahli to
až do finále, kde si podali kurátorov
z Lutiny a stali sa víťazmi tohtoročného
turnaja.
Na svoje si prišli aj deti, ktoré si malí
možnosť zmerať svoje sily v rôznych sú
ťažiach, ktoré pre nich pripravila mládež
z Lutiny, pod vedením p. Míliny Čorňákovej. Pán Tomáš Olejár sa zase postaral,
aby sa deti povozili na koníkoch.

Sme radi, že nám vyšlo počasie, a tak
sme sa mohli navzájom obohatiť zážitka
mi. Lutinčanía pripravili pre hostí bohatý

stôl a každý sí pochutil na chutnom
guláši.
Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa
toto podujatie mohlo uskutočniť - našim
sponzorom!
Dňa 28. júna si to zasa rozdali miniš
tranti. Zasúťažili si miništranti z Lutíny,
Jakovan, Olejníkova a Sabinova. Turnaj
sme začali Molebenom k Božskému
srdcu a potom sa začal tuhý boj, ktorí
nakoniec vyhrali miništranti z Jakovan.
Oslavovali sme, ako ináč - opekačkou.
Nechýbala dobrá nálada. Chlapci sa
navzájom spoznali a obohatili sa o nové
priateľstvá.
-maSnímka: Ing. P. Vaník

Prvé sväté prijímanie v Hrabovčíku

Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu 13. júla
2003, archijerejskou svätou liturgiou za účasti
emeritného otca biskupa Mons. Jána Hírku a kňazov
z vranovského protopresbyterátu.
V homílíí otec biskup priblížil históriu Škapuliara
Panny Márie, v ktorom je on dlhé roky zaobalený
a zároveň povzbudil veriacich k ohlasovaniu živého
evanjelia príkladným životom. Zdôraznil tiež, že nie
je možné milovať Boha, dokiaľ neprijmeme a nemi
lujeme každého blížneho, každého človeka. Po
archíjerejskej svätej liturgií bol Moleben k prečistej
Bohorodičke a myrovanie. Pápežskou hymnou,
mnoholitstvijamí našim biskupom i všetkým rádom
duchovenstva ¡veriacim, sme ukončili odpustovú
slávnosť.
Svätý prorok Eliáš, svätá hora Karmel a presvätá
Bohorodička, nech sa navždy tešia zbožnej úcte
všetkých, ktorí budú i naďalej prichádzať do tohto
chrámu, aby oslavovali trojjediného Boha.
o. Mgr. Marek Petro, ThLic
správca farnosti

Určite tak ako v mnohých farnostiach aj v našej sa v tomto roku pripravili deti
na prvé sväté prijímanie. Po príprave v škole na hodinách Náboženskej výchovy,
ale tiež í na fare, deti s radosťou a veľkou túžbou očakávali stretnutie s Pánom
Ježišom v Najsvätejšej Eucharistii. Tento radostný okamih nastal dňa 11. mája 2003,
keď 14 detí našej farností pristúpilo k prvej svätej spovedí a prvému svätému
prijímaniu. Ich radosť k Eucharistickému Kristovi sa ešte viac umocnila po stretnutí
s vladykom Jánom s prvoprijímajúcími deťmi v Lutine, z ktorého mali deti veľkú
radosť a milé spomienky.
o. Mgr. Jozef Gača
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oaoyion - symbol ľudskej pýchy
Príbeh o babylonskej veží je posledným príbehom biblických
pradejín a zároveň mostom k dejinám patriarchov, ktoré začínajú
Abramom.
ríbeh o stavbe veže v Babylone je veľmi
aktuálny aj dnes v dobe zjednocovania
európskych štátov. Začnime však po poriadku.
Táto biblická správa bola dlhý čas odkazova
ná do ríše rozprávok a legiend. Dnes po
rozlúštení klinopisnej literatúry a po mnohých
archeologických nálezoch už to nie je možné.
Biblický text obsahuje viacero pravdivých
kultúrno historických údajov.
V knihe Genezis 11,2 čítam e:... keď sa
pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu
a na nej sa usadili." Na konci 5. tisícročia pred
Kristom na územie medzí rieky Eufrat a Tigrís
prišiel národ Sumerov z východu, z nejakého
hornatého územia. V najstarších znakoch sumerského obrázkového písma znamená znak
„vrch - kopec" zároveň „východ". Aj slovo
Senaár sa dá doložiť z klinopisnej literatúry.
Je to najstaršie meno pre severnú Mezopotá
miu.
V Gn 11,3 zase čítame: »„Poďme, narobme
tehál a vypáľme ich v ohni!" Tehly im slúžili
namiesto kameňa a asfalt namiesto malty."«
V širokej rovine medzi Eufratom a Tígrisom
nie je takmer žiadny kameňolom. Preto sa
museli Sumerí pozrieť po inom stavebnom
materiále. Z hlinitej pôdy sa dali dobre for
movať štvorhranné tehly, ktoré boli potom
sušené na slnku, alebo vypálené v ohni, aby
lepšie stvrdli. Ešte aj v dnešnej dobe jedno
z najväčších bohatstiev Iraku a predného
Orientu spočíva v rope a v hojných zdrojoch
asfaltu. Tento sa hodil ako dobrá náhrada
malty, aj ako dobrá izolácia proti zemnej
vlhkosti.
Gn 11,4 - „Poďme postavme si mesto
a vežu..." Aj tento biblický údaj je archeológ
mi potvrdený. V bývalom Babylone ako aj
v iných mestách Mezopotámie bolo nájde
ných 35 veží obrovských rozmerov (90 x 90 x
90 m). Prečo asi tieto veže vznikali? Povedali
sme si, že Sumeri prišli na rovinu z východu.
S istotou môžeme predpokladať, že vo
svojej pôvodnej vlasti uctievali
bohov na výšinách a vrcholoch
hôr. Aby mohli po prícho
de na rovinu Senaár
zachovávať
svoje nábožen
ské zvyky pos
tavili si umelé

P

kopce a tam slávili kult výšin. Stupňovité veže
boli pre veriacich Izraelitov symbolom modloslužby. A ešte jedna poznámka k prvému
veršu. Gn 11,1 „ ...vtedy bol na celej zemí
jeden jazyk..." Čo to znamená? Pri použití
slova jazyk vôbec nejde o filologický výrok.
Vo víťazných nápisoch dávnych kráľov sa
častejšie vyskytujú výrazy: „kráľ učinil celú
krajinu jedným jazykom". Tento výraz nez
namená, že by králi nútili porazené národy
učiť sa reči dobyvateľov. Úradne sa určite
hovorilo jazykom víťazov, ale výraz „jedným
jazykom" znamená, že poddané národy boli
zlúčené do politickej, hospodárskej a nábo
ženskej jednoty. Potom výrazom „Pán zmiatol
reč celej zeme“ v Gn 11,9 svätopisec mieni
rozbitie tejto jednoty. Ľudia si nerozumeli,
pretože si rozumieť nechceli.
Z týchto poznámok vidieť, koľko pravdi
vých historických údajov sa nachádza v tomto
príbehu. V minulom čísle sme si však pove
dali, že Sväté písmo nie je príručka astronó
mie, antropológie, histórie, či lingvistiky.
Cieľom Písma je poúčať, naprávať, vychovávať
a pripraviť človeka na každé dobré dielo (por.
2 Tím 3,16). Táto pravda je pre správne
chápanie Božieho slova nesmierne dôležitá.
Akú pravdu nám chcel svätopisec týmto
príbehom povedať?
Už o necelý rok aj naša krajina vstúpi do
spoločenstva slobodných a prosperujúcich
európskych štátov-do Európskej únie. Mnoho
ľudí u nás má veľké očakávania. Avšak bude
to naozaj také dobré, ako sa nás snažia mnohí
presvedčiť? Na akom základe bude táto
zjednotená Európa fungovať? Až budúcnosť
odpovie na tieto otázky. Múdry človek však
vie z minulosti vypozorovať určité pravdy
a s ich pomocou predvídať budúcnosť. V his

tórii ľudstva sú totiž určité pravdy, ktoré sa
nemenia. Jednou z takých právd je aj to, že
žiadna spoločnosť, založená na pýche a ne
poslušností voči Bohu, nemôže vydržať dlho.
Akákoľvekjednota založená na peniazoch, na
moci, na sláve, na vojenskej sile, nemôže byť
trvalá. Vždy bude niekto nespokojný, bude
chcieť viac, bude závidieť a bojovať za „svoje
práva". Až príde deň, kedy sa celé spoločen
stvo rozpadne a všetko začína odznova.
Poznáme to ešte len z nedávnej doby, kedy
sa aj u nás často hrala pieseň s textom: „Sojuz
nerušimyj respublik svobodnych..." (Nerozlu
čiteľné spoločenstvo slobodných republík).!
čo sa vyhlasovalo za neotrasiteľné sa za
niekoľko rokov rozpadlo a mnohým zostali;
len trpká spomienka. Autor príbehu o babj- í
lonskej veži píše o dôvode, prečo chceli vte
dajší ľudia stavať vežu toto:
„...Spravme si pomník - slávne meno aby sme sa neroztratili" (Gn 11,4). Ľudia
vždy túžili po večnom živote a chceli si ho J
zabezpečiťcez potomkov, alebo slávne stavby
ktoré po sebe zanechajú. Dnes je však na
mieste, kde vtedy stála veža len veľká jama
a hŕba starých tehál. Tak dopadne každý
pokus dosiahnuť nebo vlastnými silami. V mi
nulých číslach Slova, keď sme rozprávali
o hriechu, o Kainovi a o potope, vždy príbeh
končil Božou milosťou. Po hriechu nasledovalo
protoevanjelium, Kain dostal znak, aby mu
ník neublížil a Noe bol zachránený pred poto
pou a uzavrel zmluvu s Pánom. Aj v príbehu
o babylonskej veží má posledné slovo Pán
a jeho milosť. Môžeme to vidieť v nasledujúcej
kapitole: „Pán povedal Abramovi: »Urobím
z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim
tvoje meno... v tebe budú požehnané všetky
pokolenia zeme«” (Gn 12,2-3). Vidíme, že
Pán chce dať ľuďom slávne meno, ale
bude to dielo jeho milosti a nie pýchy člo
veka. To, po čom túžili babylončania - po
sláve, jednote a večnom živote, daroval
Pán skrze svojho Svätého Ducha a povolal
k jednote ľudí každého jazyka.
Preto aj my, ak túžime po naozajstnej
sláve, po pravej jednote a večnom živote,
pamätajme, že oni sú Božím darom pre
všetkých, ktorí mu veria a poslú
chajú Ho.
o. ThLíc. Jozef Zorvan
Ilustračná snímka:
archív
redakcie

Rekonštrukcia Nannarovho zikkuratu (pravzor tzv. babylonskej veže) v Ure, odkiaľ pochádzal patriarcha Abrahám. Stál prv ako najstaršia egyptská pyramída;
jeho dodnes zachované jadro pochádza zo začiatku 3. tisícročia pred Kristom. V roku 1980 bol obnovený Irackou pamiatkovou správou. História mesta Ur
siaha až do obdobia 4.-5. tisícročia pred Kristom a medzitým sa v Mezopotámii vystriedalo množstvo národov.
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Raz, keď som bol nováčikom lekárom a ja som chcel využiť
na gymnáziu, zbadal som chlap štipendium, ktoré som dostal, na
ca, ktorý šiel zo školy domov. prácu okolo futbalu.
Kyle bol najlepším žiakom
Vyzeralo to. že nesie domov
všetky svoje učebnice. Pomyslel v našom ročníku, a preto si musel
som si: „Kto by odnášal v piatok na záverečnú školskú slávnosť
všetky svoje knihy? To musí byť pripraviť krátky preslov. Podpi
nejaký čudák...!" Mal som už choval som ho, že si za rečníckym
naplánovaný celý víkend: párty pultom trochu „zamachruje", ale

Životný príbeh

Dar priateľstva
a futbalový zápas... Pokrčil som v kútiku srdca som bol rád, že tam
ramenami a šiel som ďalej. Zrazu nebudem stáť ja. Konečne prišiel
som zbadal bandu výrastkov, záverečný deň. Kyle vyzeral skve
ktorí bežali jeho smerom. Videl le! Patril medzi tých, čo na stred
som, ako do neho vrazili. Vytrhli nej škole dospeli a našli sa. Zmoc
mu knihy z rúk a podrazili mu nel a okuliare mu svedčili - pôso
nohy tak, že pristál v blate. bili dospelo. Stále sa okolo neho
Okuliare mu odleteli a videl som točili dievčatá a nadbiehali mu ich dopadnúťdo trávy asi 3 metre až som na neho žiarlil...
Nastal deň „D". Videl som na
od neho. Pozrel sa na mňa a ja
somzbadal v jeho očiach strašný ňom, že pred preslovom začal byť
smútok. Trhalo mi to srdce... nervózny. Šiel som za ním, potľap
Pribehol som mu na pomoc a ako kal som ho po ramene a povedal
sa plazil po bruchu a hľadal svoje som mu: „Neboj, všetko dobre
okuliare, uvidel somv jeho očiach dopadne!" Pozrel na mňa vďač
slzy. Podal som mu okuliare ným pohľadom, usmial sa a pove
a povedal: „T í darebáci sa nez dal: „Ďakujem!"
Začiatok preslovu zvládol
mestia do kože!" Pozrel na mňa
a povedal: „Vďaka!" a na jeho celkom pokojne, potom si odkaš
tvári sa objavil úsmev. Bol to lal a pokračoval: „Ukončenie
jeden z tých úsmevov, čo preja štúdia je čas vhodný na poďako
vanie všetkým, ktorínám pomohli
vujú skutočnú vďačnosť...
Pomohol som mu pozbierať prejsť týmto neľahkým obdobím.
knihy a spýtal som sa ho, prečo Rodičom, učiteľom, súrodencom,
smesa doteraz ešte nikdy nestret možno trénerovi, ale aj priateľom.
li. Vraj chodil do súkromnej školy. Som tu a chcem povedať vám,
Nikdy predtým by som sa tak ktorí ste niekomu priateľom, že
neponížil, aby som sa zhováral darovať priateľstvo je najkrajší
sniekým, ktochodil do súkromnej darček, aký len môžete inému
školy. Niesol som pod ramenom človeku dať. Poviem vám jeden
pár jeho učebníc a celou cestou príbeh... “
Neveriacky som pozeral na
smesarozprávali. Vykľul sa z ne
ho celkomfajn spoločník. Spýtal svojho priateľa, keď začal hovoriť
som sa ho, či si nechce zahrať o dni, kedy sme sa po prvýkrát
zajtra futbal. Celkom rád súhlasil. stretli. Na ten víkend mal naplá
Celývíkend sme boli spolu vonku novanú samovraždu. Hovoril
a keď som Kyleho spoznal ešte o tom, ako sí vyprázdnil svoju
lepšie, obľúbil som si ho. Aj moji školskú skrinku, aby s tým neskôr
jeho mama nemala starostí, a nie
kamaráti ho celkom brali...
V pondelok ráno bol Kyle hro sol si vecí domov. S vážnosťou sa
madou kníh opäťv škole. So smie pozrel na mňa, trošku sa pousmial
chom som ho zastavil a prehodil: a povedal: „Ale vďaka Bohu, stre
„Ak to budeš takto robiťčastejšie, tol som priateľa. Ten ma zachránil
takz tých kníh budeš maťcelkom od môjho rozhodnutia...!”
Počul som, ako dav zašumel
dobré svaly!" Len sa zasmial
úžasom, keď sa ten príjemný
a polovicu kníh naložil na mňa.
Počas štyroch rokov sme sa a populárny chlapec zveril so
stali najlepšími priateľmi. Posled svojím kritickým životným okami
ný rok v škole sme premýšľali, hom. Videl som jeho mamu a ot
kam ďalej. Kyle sa rozhodol pre ca, ako sí utierali slzy. Dodnes
inú školu ako ja. Aj taksom vedel, som si neuvedomil hĺbku toho, čo
žeaj naďalej zostaneme priateľmi som v ten kritický deň vlastne
a tie kilometre medzi nami nebu urobil...
Prevzaté z internetu.
dú prekážkou. On sa chcel stať

KRISTUS
a zjednotenie Európy
V súvislosti s plánovaným vstupom Slovenska do Európskej únie je
potrebné nachádzať a vychovávať novú generáciu kresťan ských
politikov, ktorí budú schopní verejne hájiť kresťanské zásady verejného
poriadku štátu. Pre lepšiu orientáciu katolíkov v danej oblasti uverejnila
Kongregácia pre náuku viery 24. novembra 2002 dokument schválený
Jánom Pavlom II. s názvom Inštrukcia k niektorým otázkam pôsobenia
a správania sa katolíkov v politickom živote. Dokument zhŕňa aktuálne
učenie Cirkvi o angažovanosti sa laikov v politike, roztrúsené v konci
lových dokumentoch, niektorých encyklikách a KKC. V stručnosti si prib
lížme jadro dokumentu.

Väčšina veriacich si myslí, že veriaci a Cirkev sa nemajú do politiky
miešať. Samotné slovo „politika“ nie je pre mnohých ľudí dostatočne
jasne vysvetlené a automaticky sa spája so škandálmi, korupciou, bojom
o moc atď Politika je ale starostlivosť o spoločné dobro. To znamená,
že každá činnosť v politike nutne nesie v sebe morálny rozmer a vznešené
poslanie. Svätý Otec Ján Pavol II. prízvukuje, že „laici sa nemôžu zrieknuť
zapojenia sa do politiky, a to, do rozličných a mnohorakých iniciatív, na
hospodárskej, sociálnej, zákonodarnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré
slúžia podporovaniu všeobecného dobra“ (Christifideles laici, 42).
Akú úlohu majú kresťania v politike? Katolícki laici majú vnášať kresťan
ského ducha do časného poriadku veci. Inými slovami povedané, majú
vykonávať politiku v kresťanskom duchu. Popritom majú katolíci rešpek
tovať presvedčenie svojich spoluobčanov a viesť užitočný dialóg so
všetkými ľuďmi dobrej vôle. Katolíci nechcú presadzovať, aby sa nejaký
náboženský alebo cirkevný zákon stal štátnym zákonom, ale budú klásť
odpor takým zákonom, ktoré sa priečia základným princípom prirodze
ného práva. Nebudú teda podporovať zákony o potrate, eutanázii, homo
sexualite a pod. Katolícka cirkev nevlastní žiadnu politickú moc, len
politicky vplýva na tvorbu dôležitých zákonov pre dobro celej ľudskej
rodiny. Katolícka cirkev tvrdí, že obhajujúc ľudskú osobu a jej hodnotu
neobhajuje len čisto náboženské hodnoty, ale etické požiadavky
vychádzajúce z ľudskej podstaty.
Spomínaný dokument sa dotýka aj úlohy štátu v spoločnosti. Štátu náleží
vládnuť, ale tak, že toto vládnutie nebude len vykonávaním moci, lež
ochranou práva každého jednotlivca a starosť o blaho všetkých. Štát nemá
právo zasahovať do náboženskej náuky a veriaci majú demokratické právo
vyznávať a šíriť verejne svoje náboženské presvedčenie.
Od čias zakladateľov spojenej Európy, vynikajúcich kresťanských demo
kratov R. Schumana, K. Adenauera a ďalších, uplynulo už vyše pol
storočia. Máme dosť pripravených ľudí na podobné náročné úlohy vo
verejnom živote v súčasnosti ? Ak nie, modlime sa a podporujme tých,
ktorí majú odvahu vykonávať službu verejného činiteľa v kresťanskom
duchu. Je to určite vzácnejšia pomoc, ako často len ich neopodstatnené
kritizovanie a zatracovanie, ktoré od verejnej služby odrádza nových
a nádejných adeptov kresťanskej politiky.
o. ThLic. Michal Hospodár
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Nad pravdami viery
LIT U R G IC K É OKIENKO

Boh Stvoriteľ
Biblické zjavenie uvádza hneď v prvom
Sväté písmo a tradícia neprestajne učia
riadku ústrednú myšlienku stvorenia: „Na a zvelebujú túto základnú pravdu: Svet bol
počiatku stvoril Boh nebo a zem" (Gn 1,1).
stvorený na Božiu slávu (porov. KKC 293). Boh
Týmito slávnostnými slovami sa začína nestvoril svet z ničoho preto, že by potreboval
Sväté písmo (porov. KKC 279). V týchto prvých našu chválu na rozmnoženie svojej slávy, ale
slovách Písma sa tvrdí, že Boh dal pôvod z čistej dobroty, aby nám daroval nádheru
všetkému, čo jestvuje mimo neho.
On jediný je Stvoriteľ. Všetko, čo
jestvuje (vyjadrené formulou
„nebo a zem"), závisí od toho,
ktorý mu dáva bytie.
Táto téma stvorenia sa často
a znovu objavuje v prorockej a sapíencíálnej literatúre (Prís, Sir,
Kaz, Múd), v Pavlových listoch
a v evanjeliách. Nakoniec v pos
lednej biblickej knihe nachádza
me hymnus na slávu Stvoriteľa:
„Hoden si. Pane a Bože náš, prijať
slávu, česťa moc, lebo ty si stvoril Malba v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne.
všetky vecí: z tvojej vôle bolí a sú
stvorené" (Zjv 4,11).
svojho večného šťastia. Tak to definuje aj Ka
Cirkev od počiatku vyznávala, že Boh techizmus Katolíckej cirkvi: „Božia sláva je
všetko stvoril. Viera v Boha, ktorý stvoril v tom, že Boh prejavuje a udeľuje svoju dob
všetky veci, oslavovaná v tejto hymne, je rotu. Kvôli tomu bol svet stvorený..." (KKC
vyjadrená už v prvom článku Nicejského 294).
Svet nie je výplodom jednoduchej náhody,
vyznania viery (D S125). S rozvojom tradícíe
Cirkvi sa súčasne ozrejmovalo aj zjavenie. ale výrazom slobodne sa dávajúcej múdrosti
Prvé riadky tohto vyznania: „ Verím v jedného a lásky. „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Panel
Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba Všetko si múdro urobil" (Ž 104, 24). Obsah
i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného...", žalmistovho vyznania predpokladáme vlastne
sú zároveň modlitbou, chválou a vyznaním stále. Vychádzame z toho, že svet je riadený
jedného z ústredných presvedčení Cirkví. - zákonmi, ktoré môžeme preskúmať. Náš
Nicejsko-konštantínopolskévyznameviexy celkový prírodovedecký obraz sveta stavia na
predstavuje dedičstvo, ktoré uchovávajú tak tomto predpoklade. Poriadok môžeme
kresťania Východu ako aj Západu. Hoci všetky preskúmať, nie však náhodu. To je prejavom
kresťanské cirkvi výslovne nepotvrdzujú toto usporadúvacíeho rozumu. Stvorenie vypove
vyznanie viery, viera v Boha ako Stvoriteľa je dá o múdrosti Stvoriteľa (porov. KKC 295).
pre mnohých kresťanov východiskovým
Na kupole Vatikánskej hvezdárne, ktorá sa
bodom viery.
vypína na terase pápežského letného sídla
Táto pravda o stvorení bola formulovaná v Castel Gandolfo, s pohnutím možno čítať
na konciloch: Štvrtom lateránskom (1215) nápis: Deum Creatorum, venite adoremus a Prvom vatikánskom (1869-1870). Zjavená Poďme sa pokloniť Bohu Stvoriteľovi.
J. W. Goethe, najväčší nemecký básnik sa
pravda je v tom, že celý svet bol stvorený
vyjadril: „To čosi obrovské, zosobnené,
Bohom a že bol stvorený „z ničoho".
Podľa vyjadrovania Učiteľského úradu prichádza nám v ústrety ako Boh, Stvoriteľ
Cirkvi založeného na výrokoch Svätého písma a Udržiavate!’, ktorému sa máme klaňať
a tradície, slová „nebo a zem" znamenajú a ktorého máme oslavovať."
Nie je náhoda, že svätí mali k stvoreniu
súhrn a súbor všetkých vecí mimo Boha
jestvujúcich, teda všetky stvorené vecí. Podľa úplne zvláštny vzťah. Najznámejším je sv.
Katechizmu Katolíckej cirkvi tento výraz František Assíský. Len ten, kto sa oslobodí od
znamená: Všetko, čo jestvuje, celé stvorenie. samého seba, začína skutočne vnímať
Poukazuje aj na spojitosť, ktorá vnútri stvorenie (porov. KKC 299). Stvoriteľ sa
stvorenia zároveň spája i odlišuje nebo k nemu začína prihovárať jazykom svojho
stvorenia a v srdci stúpa chvála Stvoriteľa.
azem ..."{ KKC 326).
Článkom viery teda je, že Boh z ničoho Sužovaný bolesťou, takmer slepý, sa v San
stvoril všetky vecí bez výnimky: malé í veľké, Damiane modlil Pieseň brata Slnka (porov.
duchovné aj hmotné, pozemské i nadzemské. KKC 344). Utrpenie a kríž ho tak vycibrili, že
Tento článok je jedným z najdôležitejších v celom stvorení videl reč Božej lásky. S ním
zjavených právd, lebo od neho závisí pravý môžeme zvolať aj my. „Chváľte a zvelebujte
pomer medzi svetom a Bohom, a tým aj môjho Pána, ďakujte mu a slúžte mu s veľkou
pokorou. “
správny pojem tak o svete ako í o Bohu.
o. PaedDr. František Dancák
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Akatist
Na Východe sa mariánska úcta prejavuje
nielen v množstve ikon presvätej Bohorodičky,
ale aj v hymnoch na jej počesť. Najznámejší
je Akatist k Bohorodičke, ktorý sa spieva na
piatu pôstnu sobotu (niekedy sa spieval
v štvrtú alebo piatu pôstnu nedeľu), ako to
ustanovil konštantínopolský patriarcha Metod
(843-847). V pôvodine je to abecedný akrostich neznámeho pôvodu z 8. - 9. storočia.
Pôvodné grécke pomenovanie Hymnos Akathistos znamená duchovný spev, pri ktorom
veriaci stoja z hlbokej úcty k Božej Matke.
V 13. - 1 4 . storočí sa začali vytvárať aj akatisty
k mnohým ikonám presvätej Bohorodičky,
k osobám Najsvätejšej Trojice, k anjelom
a svätým. Od 9. storočia existoval aj latinský
preklad akatistu k presvätej Bohorodičke, ktorý
sa rozšíril aj do západnej Európy. Jeho text
v 16. storočí inšpiroval k vzniku latinských
litánií. Akatist sa veľmi často spieval počas
mnohých útokov a nešťastí, ktoré postihli hlav
né mesto Rímskej ríše - Konštantínopol, Slo
vanmi nazývaný Carihrad. Kňazi a biskupi po
hradbách nosili ikony Bohorodičky a Krista,
ako aj drevo svätého Kríža, aby tak vyprosili
ochranu mesta pred nepriateľom. Počas týchto
pochodov sa práve z hradieb ozýval spev
akathistu, Akatist k Bohorodičke sa skladá
z dvoch častí - historickej a dogmatickej.
Akatist sa skladá z 24 slôh podľa počtu písmen
gréckej abecedy. Polovica z nich sú kratšie —
kondáky a polovica dlhšie - ikosy. Celá
skladba sa začína úvodným kondákom, ktorý
sa vymyká abecednému poriadku.
Dnešný poriadok akatistu sa veľmi nezmenil
od pôvodného, hoci dnes je ťažko zachovať
všetky jeho pravidlá. Dnes tak, ako všetky
liturgické modlitby aj Akatist začína zvyčajným
začiatkom. Po ňom nasleduje úvodný kondák
a už spomínaných 24 slôh, teda 12 ikosov
a 12 kondákov, ktoré sa striedajú. Posledný
kondák sa spieva trikrát, pričom ľud stále
odpovedá: „Aleluja, aleluja, aleluja“ . Po tomto
kondáku znovu nasleduje prvý ikos a úvodný
kondák. Na záver, pred prepustením je
v niektorých akatistoch aj ďalšia modlitba.
Potom nasleduje stredné prepustenie.
o. Mgr. Juraj Gradoš
Snímka: archív redakcie

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

NOVÍ ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
Novým zakladajúcim členom spolku sa stal
o. Mgr. Juraj Voroňák, rodák z Humenného
spolu s manželkou, Mgr. Alenou Voroňákovou,

NAŠI JUBILANTI
V auguste t.r. si okrúhle životné jubileum
SPOLOK V KRIVÁNI
pripomínajú títo naši členovia:
V
nedeľu 6. júla t.r. na pozvanie miestneho
ThLíc. Daniel Dían z Bratislavy, Anna rím. kat, kňaza z Kriváňa o. Dominika MarRozsypalová z Veľkej Tŕne, Mária Sabolová koša zavítal predseda SSCM o. Michal Hospo
z Drieňová, Ing, Anna Zamborová zo Stráž
nej liturgie. Cyrilometodskú tradíciu veriacim
skeho
Terézia Miglecová z Michaloviec, Daniel
z Kriváňa popri homílíí o. Michala priblížili
Míňo zoSečoviec, Jolana Miňovská z Hriadok,
krásne liturgické hymny, ktoré zazneli aj v cir
kevnoslovanskom jazyku. Pre zboristov z Tre
Mária Štefanská z Malcova, Bartolomej Tkáč
zLesného
bíšova bolo zážitkom stretnutie so srdečnými
Anna Jadlovská z Kožuchova, Mária Jacľuďmi, z ktoiýeh viacerí vyobliekaní do rázovi
ková zo Zemplínskeho Jastrabia, Veronika
tých krojov s valaškami nešetrili obdivom nad
Juhasová z Vagrínca, Alžbeta Kačuraková
bohatosťou a krásou východného obradu. Po
zCejkova, Magdaléna Kaňuchová z Popradu,
zápise do ťarskej kroniky sme sa rozlúčili v ná
Mária Kotradaíová zo Spišskej Novej Vsi,
deji na podobné užitočné stretnutie v budúc
Mária Ondriková z Michaloviec, Anna Tkáčo- dár do farnosti Kriváň pri Detve. V tunajšom nosti.
(mih)
vá z Davidova
Chráme sv. Cyrila a Metoda slávil sv. liturgiu
Mária Bančanská zo Sačurova, Alžbeta Jána Zlatoústeho a kázal. Spevom ho dopreCYRILOMETODSKÉ OSLAVY
Červeňáková z Koňuša, o. Vincent Ďordík vádzal Zbor sv. Michala z Trebíšova pod
V KOŠICIACH
z Raslavíc, Mária Gleveňáková z Osturne, vedením Renáty Bartkovej. Preplnený chrám
Za účastí MO Matice slovenskej v Košiciach
Július Lukáč z Petríkovíec, Mária Pacholská
a pobočky Spolku sv. Cyrila a Metoda v Koši
zoSpišskej N, Vsi, Pavel Timko z Ú pora, Mária
ciach sa 5. júla t.r. stretli cyrílometodskí ctitelia
Truchanová zo Sačurova, Helena Vasiľová
pri pamätníku biskupa Štefana Moyzesa
z Ďurdoša
v Košiciach, aby si pripomenuli 1140. výročie
Anna Boková z Novosadu, Mária Kopčápríchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu.
ková z Vranova nad Topľou, Ján Kosť z BaškoPo úvodnej častí sa k zhromaždeným priho
viec, Šteťan Míhalovič z Bratislavy, Margita
voril o. Tomáš Muszka, ktorý vyzdvihol záslu
Michalková zo Strážskeho, Mária Sevková
hy misie sv. bratov pri evanjelizácíi našich
z Choňkoviec
predkov a poukázal na stále aktuálny odkaz
Ján Červeňák z Kožan, Jozef Huraj z Bar
cyrilometodskej misie. Spomienkové stretnu
dejova
tie vyvrcholilo slávením sv. liturgie ku ctí sv.
Všetkým jubilantom vyprosujeme veriacich s nadšením prijal ínícíatívu svojho
Cyrila a Metoda v katedrálnom chráme v Ko
hojnosť Božích milostí. farára, aby na farskú odpustovú slávnosťboli
šiciach.
Na mnoho rokov, šťastných rokov! -azda po prvýkrát v živote -účastní východ
(mih)

Program Stredoeurópskych
katolíckych dní
na mesiac augus t ___________
31. júl - 15. august 2003 Košický exarchát; Prešovská eparchía: Bystrá; Stret
nutie gréckokatolíckej mládeže na Bystrej
2. - 3. august 2003 Rožňavská diecéza: Úhorná; Diecézna
púť na sviatok Panny Márie Snežnej
15. - 26. august 2003 Košický exarchát: Košice; 5. ročník
košickej ikonopiseckej školy
16. - 17. august 2003 Spišská diecéza: Bobrov; Púť na
Nanebovzatie Panny Márie
16. -17. august Košický exrachát: Klokočov; Exarchátna
odpustová slávnosť v Klokočové
17. august 2003 Košická diecéza: Sečovce; Púť na
Nanebovzatie Panny Márie
21. - 25. august 2003 Košická diecéza: Vysoká nad Uhom
Púť radosti
30. - 31. august 2003 Košický exarchát; Prešovská eparchia: Lutina; Odpustová slávnosť v bazilike minor y Lutine
30. august 2003 Bratislavsko-trnavská diecéza: Galanta Hody; Diecézne stretnutie mládeže
31. august 2003 Košická diecéza: Bardejov; Odpustová
slávnosť na sviatok Svätého Egídia

Krátky príbeh

Obraz
Malá Sachi, krátko po
narodení bračeka, začala
prosiť rodičov, aby mohla
byť so svojím bračekom
sama. Rodičia sa báli, aby
ako všetky štvorročné detí,
mohla naň žiarliť a azda ho
by ho mohla aj udrieť alebo
ním zatriasť, a preto pove
dali nie. Sachi však nepre
javovala nijaké znaky žiar
livosti. Bola k bračekovi milá a stále sa domáhala, aby s ním mohla byť
sama. Rodičia jej to napokon dovolili.
Sachi celá naradostená vošla do detskej izby a privrela za sebou dvere.
Rodičia ticho pristúpili k dverám a cez ten úzky pásik privretých dverí zo
zvedavostí sledovali, čo bude robiť. Malá Sachi ticho pristúpila k bračekovi,
priložila si tváričku k jeho tváričke a pokojne povedala: „Dieťatko, povedz
mi, ako vyzerá Boh. Pomaly na to začínam zabúdať."
Deti vedia, ako vyzerá Boh, ale prichádzajú do sveta, ktorý robí všetko
preto, aby na to čo najrýchlejšie zabudli.
Z knihy: Bruno Ferrero, Niekedy stačí jeden slnečný lúč

•_¿ i

SLOVNÍK
K ostol, cerkev- miesto vyhradené výlučne
na konanie bohoslužieb a je posvätené
zvláštnou prítomnosťou Boha, Nazýva sa aj
Boží dom alebo Boží chrám. Môže byf
vystavený v rozličných stavebných štýloch.
Byzantský stavebný štýl je charakteristický
centrálnym stavebným riešením: pôdorys je
byzantský (rovnoramenný) kríž, nad ktorým sa
týči kupola. Byzantský chrám má tri časti:
predsieň, loď a svätyňu (oltár).

KNIHY
Z truhlice sta
rej mamy
Advent Orión s.
r. o., Vrútky, 2003,
s. 226, cena: 270,Sk (titul č. 1)

2 t t u h iik O
t í u i K 'j m o m i j

t

Milé deti, so strachom je to takto: niekto
sa bojí veci, ktoré vôbec nie sú nebezpečné,
ako napríklad tmy, iný sa zase nebojí, aj keď
ho dospelí varujú. My ľudia sme rôzni - a tak
je to dobre. Podstatné je, že sa nerobíme
lepšími, než sú tí druhí len preto, že sa menej
bojíme. Aké šťastie, že máme rodičov, ktorí
nám rozumejú a dodajú odvahu.
V príbehoch Z tru h lice starej mamy
spoznáte veľa detí, ktoré sa v strachu, radosti
í starostiach správajú rôzne. Niektoré konajú
ľahkomyseľne a dostanú sa do nebezpečen
stva, druhé sa mu vyhnú. Ďalšie deti si vedia
chybu priznať, iné to nedokážu a potom na
to doplácajú.
Určite sa v niektorej poviedke nájdete.
Pokúste sa stotožniť s niektorou postavou
príbehu a popremýšľať, čo by ste robili na jej
mieste. Budete lepšie spoznávať samy seba.

Mojžiš 1. a H. diel
Davay, Bratislava,
2003, 184 min, farebný,
český dabing, cena: 360,Sk. (titul č. 3)
Mojžiš - rodinný film,
ktorý sa začína v Egypte prenasledovaním
novonarodených mužských potomkov Izraeli
tov a nájdením opusteného dieťaťa Mojžiša
faraónovou dcérou. Mojžišov pobyt na faraó
novom dvore skončí vo chvíli, keď Mojžiš na
záchranu svojho brata zabije egyptského
dozorcu a je prinútený utiecť. Prvý diel sa
končí prekročením Červeného mora. Druhý sa
začína v púšti, kedy Boh a ľud Izraela na
Sínaji uzavrú zmluvu, ktorá je spečatená pri
jatím Desiatich Božích prikázaní. Ale Mojžiš
je šokovaný. Po návrate do tábora z vrchu
Sinaj zisťuje, že ľud porušil zmluvu s Bohom
a urobil si modlu - zlaté teľa, ktorému sa kla
nia. A ako to bolo ďalej, či našli Izraeliti
Zasľúbenú zem, ako dlho putovali po púští,
čo všetko zažili, ako im pomohla viera v Boha
prekonávať mnohé utrpenia, sa dozviete, keď
si tento napínavý film pozriete.

Kráľovské dvere (cárske dvere, sväté dvere)
- dvojkrídlové dvere v strede ikonostasu. Môžu
cez ne prechádzať len osoby, ktoré prijali
svätenie, aj to len pri niektorých častiach
bohoslužby. Počas sv. liturgie a niektorých
iných bohoslužieb sa otvárajú. Na dvoch
krídlach dverí je ikona Zvestovania a evan
jelisti.
Krestobohorodičen (gréc. krížubohorodičník)
- spev k úcte Bohorodičky, ktorý sa spieva
v stredu a piatok na liturgii hodiniek - časoslova. Ich obsah vyjadruje účasť Bohorodičky
na bolestiach Ježiša Krista, ako aj skutočnosí,
že stála pod krížom svojho Syna. Krížubohorodičníky sa nespievajú v paschálnom
období, v predsviatky a v obdobiach po sviat
koch do ich liturgického ukončenia a nespie
vajú sa na svätých liturgiách.
„K yrie e le is o n !” (gréc.) - „Pane zm iluj sa!"
Lazaristi (skr. CM) - rehoľa, ktorú založil sv.
Vincent de Paul, venujúca sa misiám a pasto
račnej činnosti.
Legát (lat.) - pápežský vyslanec pre osobitné
príležitosti, zväčša kardinál.

Kateŕina Lachmanová: O milosrdenstve
Lúč, Bratislava, 2003,
s. 90, cena: 80,- Sk. (titul
č. 2)

Lention - kus látky, ktorou kňaz na sv. liturgii
Wišm-■

-í

Xkyni
O milosrdenstve

Katefina Lachmanová je u nás už známa
dielami Zamknuté zvnútra a Dve tváre le
nivosti. Jej ďalšie kniha O milosrdenstve
obsahuje krátke úvahy, ktoré sú postavené na
citátoch velikánov Cirkvi í súčasníkov. „ »Život
je kúsok času, ktorý bol daný našej slobode,
aby sme sa naučili milovať, a tak sa pripravili
na stretnutie s Večnou láskou« (Abbé Pierre).
»Životje kúsok času...« Väčšinou sa nad tým
nezamýšľame, ale tu a tam človeka zarazí,
ako ten čas le tí: v tráve sa ešte váľajú
vyhorené svetlice, a užzase slávime Silvestra:
ľudia, ktorých sme kedysi videli v kočiariku,
už vozia svoje deti... Koľko mám vlastne času.
A na čo vlastne?"Totoje krátky úryvok z knihy
O milosrdenstve. Možno sa Vám zdá, že ste to
už niekde počuli. Nemýlite sa! Bolo to v Rádiu
Lumen v programe Emauzy a tiež v Literárnej
kaviarní. Ak Vás tento úryvok zaujal, alebo
Vás duchovne obohatili literárne relácie Rádia
Lumen, určíte neoľutujete, ak si danú knihu
zakúpite.
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HUDBA
Caritas, Naj
krajší príbeh
Vydavateľstvo
Oto Németh, 33
min., cena: 290,Sk. (titul č. 4)

utiera bohoslužobné nádoby a ktorá sa používa
i pri podávaní sv. prijímania veriacim. Ak sa
na premenenie používa biele víno, farba lentionu je biela. V prípade používania červeného
vína je farba lentionu červená (z praktických
dôvodov).

UTltäS
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Spracovali: Mgr. A Ondovčíková
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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Už vás omrzeli počúvať všetky tie gospelové piesne? Túžite po niečom novom, jedineč
nom? Tak teraz nastal ten správny čas. Na
pulty našich predajní sa dostáva nový CD
nosič z vydavateľstva Ota Németha pod
názvom Caritas - Najkrajší príbeh.
„Najkrajšípríbeh čo sa stal, nám napísal
náš Boh a Pán, On nás tak veľmi miloval, že
svojho Syna k nám poslal..." Toto sú slová
úvodnej piesne z uvedeného titulu. Už samot
ný text nám prezrádza, že cieľom týchto piesni
a taktiež celého CD je chváliť Boha a odpove
dať na jeho volanie. Na CD nosiči taktiež náj
deme pieseň v anglickej verzii. Ešte stále
váhate? Tak už nečakajte, pretože 13 nových
titulov čaká možno práve na teba.

ä4

Mgr Anna Ondovčíková
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I. P o m ô ž P e t r o v i

z väzenia

Nájdi trasu, ktorou má Peter ísť po Jeruzaleme, aby sa dostal z väznice k svojim
priateľom.

•o O m a ľo v a č k a
Dnes vám prinášame ikonu Uspenia presvätej Boho
rodičky na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

P ria te lia sa
i
z a n e h o m o d lia
/ Petrovi sa z ja v u je a n je l
B rá n a (
s a o tv á ra

V š e tc i sa ra d u jú

3 . N á j d i v e rš
Na obrázku je zašifrovaný biblický verš. Nájdeš ho?

2. ¿ p r e v á d z a j M o j ž i š a
m v f y ir m /
Lenjedna z ciest vedie na vrchol hory Nebo.
Dokážeš tam odviesťMojžiša? Ktorá cesta toje ?

Riešenia pošli na adresu redakcie do 30. augusta 2 0 0 3 a môžeš vyhrať šatku ná krk.

Stránku pripravila: Mgr. Lenka Frigová
j-/onoo - -ao

KTO JE TV O J PA TRÓN?
D O M IN IK
meniny: 4. augusta
Meno latinského pôvodu (z lat. d o m in u s),
znamená „pánov".
Patrón: Sv. Dominik Sávio
D om inik Sávio bol žiakom Dona Bosca.
Narodil sa 2 apríla 1842 v Riva di Chieri
(Taliansko) a zomrel 9. marca 1857 vM o n donio d ' Asti (Taliansko). „Už v tomto živote
zahrnutý bohatými milosťami, opustil v mla
dom veku zem, aby na príhovor Kráľovnej
nebies prijal odmenu za svoju detinskú lásku
k Bohu.“ Tieto slová predniesol pápež Pius XII.
pri príležitosti svätorečenia Dominka Savia 12.
júna 1954. Keď prišiel do orátoria don Bosca,
svojou horlivou túžbou po dokonalosti sa stal
vzorom pre všetkých svojich kamarátov.
V piatich rokoch už miništroval a v siedmich
rokoch pristúpil k prvému sv. prijímaniu. 9.
marca 1857 v nedožitých pätnástich rokoch
zomrel a bol pochovaný v Bazilike Panny
Márie Pomocnice v Turíne. 5. marca 1950 bol
blahorečený a 12. júna 1954 svätorečený.
Jeho heslo bolo: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“
Je patrónom mládežníckych skupín a kato
líckej mládeže. Cirkev slávi jeho pamiatku
6. mája.

ZUZANA
meniny: 11. augusta
Meno hebrejského pôvodu (z hebr. š ó š an -

nah), znamená „ľa lie “ alebo „lotos".
Patrónka: Sv. Zuzana Rímska
Zuzana Rímska sa narodila v 3. storočí v Ríme
a zomrela okolo roku 304. Zuzanin životopis
spočíva na legendách a nemôže byť presne
podaný. Je známe, že Zuzana bola uctievaná
v Ríme už koncom roku 400. Zomrela umu
čením. Na mieste jej mučeníctva bol posta
vený Chrám sv. Zuzany. Jej pozostatky sa
uctievajú dodnes v Chráme sv. Zuzany na Kvirinálu v Ríme. Je zobrazovaná vo vznešených
šatách rímskej panny s knihou a mečom. Je
patrónka Ríma, vzýva sa proti nešťastiu a proti
dažďu. Jej pamiatku slávi latinská cirkev 11.
augusta.

Samaritán

ZASMEJME

(C h a iré )
G
C9
Ty poznáš každý môj ston,
D
e
keď padám a nevládny som.
h
Keď pery vysychajú,
C9
D
G
dych strácam so životom.
C9
Vždy keď ma nájdeš na dne,
D
e
a keď už vidím matne,
h
Do nozdier vdýchneš život,
C9
D
G
ník mi ho neukradne.
C9
Tvoj dotyk rany hojí
D
e
a bolesť hneď prebolí,
h
C
Smrť viac už nebude tieniť
O
C9
DG
do rán nenasolí, nenasolí.
G
C9
D
/: Olej s vínom zlievaš do rán
e
keď v svojich rukách zvieraš
C9
G
život môj, čo stratu Ťa stál *
C9
D
G
všetkého, čo si ty, Pane, m al.: /
3x
C9DG
* { Stál, stál } C9 D e h C9 D G

Letí netopier, letí a zrazu narazí do stromu. Pod stromom
sa preberá z nárazu a hundre si pod nos: „Už nikdy viac !
nebudem počas letu počúvať walkman."
Príde zlodej v nocí do domu a počuje papagája, ako
mu vraví: „Ferri, Ťa vidí, Ferri, Ťa vidí."
Zlodej vezme deku, zakryje klietku a papagáj znova
škrieka: „Ferri, nie je papagáj, Ferri, je pitbul.”
-Škót cestuje s papagájom. Na colníci mu colník hovorí:
„Clo sa neplatí iba za vypchaté zvieratá/'
-Škót rozmýšľa, papagáj sa na neho zadíva a zvreskne:
„Nerob hlúpostí a zaplať!"

j

Príde chlap do predajne zvierat a chce papagája. Majú
na výber tri krásne exempláre, jeden za ÍOOO,- druhý za I
2000,- a tretí za 6000,-. Chlapík si ich chvíľu prezerá a ^
pýta sa predavača:
„Prosím vás, prečo sú tie ceny také rozdielne, keď tie
papagáje vyzerajú rovnako?"
„No," na to predavač, „ten za 1000,- hovorí po
španielsky a ten za dvetisíc to vie preložiť do slovenčiny",
„No a čo ten za 6000?" pýta sa zákazník.
„Ten zatiaľ nepovedal ani slovo, ale tí dvaja mu hovoria
šéf," odpovie predavač.

j

Na výletnej lodi je zamestnaný na zabávanie cestujú
cich kúzelník. Kedže cestujúci sú stále iní tak kúzelník
používa stále tie isté triky, avšak kapitánov papagáj vždy
počas predstavenia vykrikuje a prezrádza kúzla. Lenže to
je kapitánov papagáj a tak mu kúzelník nemôže nič spraviť.
Jedného krásneho dňa sa loď potopí a na jednom kuse
dreva sa zachráni kúzelník a papagáj. Tri dní sa po sebe
nenávístne pozerajú a na tretí deň to papagáj nezvládne
a hovorí: „OK, vzdávam sa! Kde je loď?"
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Kresťanovi môže chýbať všetko, ak je však spojený s Bohom vo viere a láske,
nemôže mu chýbať radosť. / Pavol VI.
Ty, pravé svetlo, vojdi k nám, ty žiariš leskom, večný plam, radosťou Svätého
Ducha srdce i myseľ naplň nám. / Liturgia hodín na posvätenie času

Šport s Ježišom
Brusnica -12. júla 2003 sme sa my, mlá
dež z Brusnice, Kolbovíec, Jakušovíec a Kríšľoviec vybrali s naším duchovným otcom a je

D A R IN A
meniny: 12. augusta
Juhoslovanské meno, ktoré sa vykladá ako
„ dar, darček“.
Patrónka: Dária
Dária spolu s Chryzantom boli mučeníci. Na
rodili sa v 3. storočí v Egypte a zomreli okolo
roku 304 v Ríme. Podľa legendy bol Chryzant
Egypťanom, ktorý prišiel do Ríma so svojou
manželkou Dáriou a s ňou aj v Ríme zomrel
mučeníckou smrťou. Obaja boli za Diokleciána
prenasledovaní, potom kameňovaní a napo
kon ich za živa pochovali. Sú znázorňovaní
v mladom veku, obaja väčšinou s palmou. Sú
patróni sudcov. Cirkev latinského obradu slávi
ich pamiatku 25. októbra a cirkev byzantského
obradu 19. marca.

SA

ho manželkou na školské ihrisko v Kolbovcíach. Bolo prijemné popoludnie. Náš du
chovný otec Mgr. Pavol Vaľko nám spolu
s pozvaním prisľúbil i pekný športový zážitok
prežitý v spoločenstve s Ježišom.

Účasť bola hojná. Stretli sme sa tam deti
a mládež od 2 do 24 rokov a všetci sme sa vý
borne bavili a rozumeli sme si. Ako posilu sme
si pozvali aj priateľov zo susedných dedín.
Na začiatku sme sa rozdelili do skupín
a oboznámili sme sa s pravidlami. Duchovný
otec si zobral na starosť 4 ťutbalové družstvá
a jeho pani manželka 3 volejbalové družstva
a škôlkárov. Po odohraní zápasov nás čakalo
príjemné prekvapenie. Mali sme pripravené
občerstvenie a každý z nás si na pamiatku na
dobre odohraný zápas odniesol cenu. Nezáležalo na tom, čí sme boli prví alebo tretí, či
štvrtí. Dôležité bolo stretnutie v spoločenstve,
Hrali sme pre potešenie a zábavu.
Sme veľmi vďační nášmu Nebeskému
Otcovi za to, že nám umožnil stretnutie a dob
ré počasie i nášmu otcovi duchovnému Mgr.
Pavlovi Vaľkoví za zorganizovanie tohto
športového popoludnia. Nebolo to prvé športové stretnutie a sľúbili sme sí, že ani posledné.
mládež z farnosti Brusnica
Ilustračná snímka: archív redakcie
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OSEMSMEROVKA

Veličaj duše moja Pokazavšeho na Tabori...

Legenda: AMEN, ANNA, BARABÁŠ, BETA, BETLEHEM, BETSABE,
BISKUPI, ELIÁŠ, EZAU, HRIECH, 1DUMEA, IZÁK, JERUZALEM, JOEL,
JOZUE, JUDA1ZMUS, JUDÁŠ, JUDEA, KAFARNAUM, KASTA, KÁNA,
KOLOS, KRÍŽE, KULT, LÁSKA, LITÁNIE, MAMONA, MIER, MOJŽIŠ, OSOL,
PATENA, PUTÁ, ROSA; SAMARITÁN, S1MEON, STAN, ŠAMAN, ŠEKEL,
ŽALM.
Tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Mgr. Marek Pataky, Bardejov
Riešenie z minulého čísla znie:
„Každá čistá láska pramení v Bohu."
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Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného.
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Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Aby všetci jedno bolí.".
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H las v ra n y

Veladôstojný šéfredaktor!
V
•
V mene nášho bazilián-Z
vašej
skeho monasyra ďakujeme
Vámi celému redakčnému ko pošty
lektívu za uverejnenie bohumi
lej reklamy „Maľovanie ukrižo
vania zadarmo!" v májovom
čísle časopisu SLOVO. Vďaka uverejneniu tejto reklamy ob
novili baziliáni okolo tristo rozpjatí. Teda na celom Slovensku
je dodnes bazilíánmi zadarmo opravených štyristo krížov!
Vďaka tomu, že ste uverejnili túto reklamu, v mesiacoch
máj - jún 2003 boli obnovené gréckokatolícke kríže
v Bardejove (5 kusov), v Cernine (8 ks), v Čabínách (1 ks),
v Červenej vode (2 ks), v Driečnej (1 ks), v Drienici (10 ks),
v Dúbravke (1 ks), v Ďurďoši (3 ks), v Hačave (8 ks),
v Jakovanoch (6 ks), v Klenovej (2 ks), v Krásnom Brode (1
s), v Lačnove (3 ks), v Lutine (12 ks), v Nižnom Tvarožci (2
ks), v Novej Bodve - Chorvátoch (3 ks), v Ňagove (6 ks),
vOlejníkove (2 ks), vOlšinkove (1 ks), vPoráči (5 ks),
vRadvani nad Laborcom (4 ks), v Ruskej Porube (1 ks),
v Sabinove (1 ks), v Soli (2 ks), v Suchej (1 ks), v Šmigovci
(7 ks) a vo Vladyčicí (1 ks).
Napísala nám Katka Gazdíková, ktorá je pravidelnou
čitateľkou detskej stránky v SLOVE. Z jej listu vyberáme:
„My osobne SLOVO nedostávame, ale vždy, keď k babke
príde SLOVO, začnem lúštiť všetky krížovky a bludiská.
Väčšinou mi chýba jedno slovo a tajničku nemôžem poslať.
Terazsa mi topodarilo a tak Vám riešenie posielam a dúfam,
že mi to vyjde a niečo vyhrám. Ak áno tak Vám vopred
ďakujem."
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B ra zíls k e
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Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 31. au
gusta 2003 a môžete získať knihu nielen o vzťahu otca a dro
govo závislého syna - ANJEL NARKOMANOV.

SLOVO - OZNAMY
Predplatné SLOVA na budúci rok je potrebné uhradiť najneskôr do 15.
novembra 2003 spolu s dlžnou čiastkou uvádzanou na etikete. Ak si myslíte,
že je tam chybný údaj, zavolajte redakciu 051 -77 333 23 a my si to overíme,
prípadne vám to vysvetlíme.
Nezabudnite vypísať čitateľne adresu!
V správe pre prijímateľa uveďte počet kusov.
Čo sa týka zasielania SLOVA, v jednom balíčku môže byť jeden alebo
minimálne 8 kusov časopisu (podľa roku 2003). Ak by ste chceli odoberať
dva až sedem kusov, dostanete ich po jednom kuse alebo vám upravíme
poštovné z 4 Sk za kus, ako hradíte doteraz, na 35 Sk za každý balík. Teda
pri celoročnom odbere 2 ks sa celková suma zvýši z 700 Sk na 1348 Sk, pri 3
ks z 1050 Sk na 1602 Sk, pri 4 ks z 1400 Sk na 1856 Sk, pri 5 ks z 1750 Sk na
2110 Sk, pri 6 ks z 2100 Sk na 2364 Sk a pri 7 ks z 2450 Sk na 2618 Sk.
V opačnom prípade nám môžete zaslať poštou, ťaxom alebo elektronickou
formou adresy jednotlivých odberateľov a tí budú SLOVO dostávať priamo
domov. Platbu však môžete realizovať spoločne (ušetríte na poplatkoch
Slovenskej pošte a. s.).
Ak vám SLOVO nedoručili a dostávate v obale lks, zistite si, či niekomu,
kto vo vašom okolí (v regióne tej istej pošty) SLOVO odoberá, bolo doručené.
Ak áno, vaše SLOVO musí mať miestna pošta, resp. pošta uvádzaná v ľavej
časti poštového lístku na SLOVE. Ak nedostal SLOVO nik alebo vám ho pošta
odmieta vydať, kontaktujte redakciu.
Ak vám bolo posielaných viacero kusov v jednom balíku, kontaktujte prv
svoju poštu a ak sa tam SLOVO nenachádza, redakciu.
Ak nám chcete darovať nejakú sumu, uveďte v správe pre prijímateľa
nielen počet kusov ale aj "DAR:" a konkrétnu sumu.
Zároveň je tam vhodné uviesť celé svoje telefónne číslo pre prípad potreby
Za pochopenie dákujeme.

RÁDIO VATIKÁN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - AUGUST

SLO VENSKY ROZHLAS

FM 93,3 MHz, M W 1530-AB
kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5
East (Atlantik)

• Aby výskumníci na p o li vedy a techniky počúvali neutíchajúce
volanie Cirkvi po múdrom a zodpovednom využití dosiahnutých
úspechov.
• Aby všetci katechéti v mladých cirkvách verne svedčili o svojej
láske k evanjeliu.
• Aby sme p ri tajomstvách Ruženca svetla m ysleli na svoj krst a na
to, k čomu nás krst zaväzuje.

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

05:25-05:40:19:45-20:00
- slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45česky

RADIO LU M EN
«ww.aosignJwr»s.s

PONDELOK-PIATOK

00.00—reprízy relácii; 05.00—Ranné
spojenie; 09.00 - TIP-T0P; 09.30 Športecho; 10.00-TIP-TOP; 1 2 .0 0 Hudobný aperitív; 13.00 - TIP-T0P
(regionálne témy); 14.00 - Čo vy na
to?; 14.30-TIP-TOP; 1 6 .0 0 - Po RAO
Staré ale dobré Ut - Folkparáda St Oldieparáda Št - Gospelparáda Pi SVSTIO TVOJICH P N I
Auto moto klub 1 7 .3 0 - Infolumen;
18.00-Svätá omša-Emauzy; 19.00
PREŠOV 92,9
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
PRIEVIDZA S8.1
BRATISLAVA 97,2
- Svetielko; 20.00 - Infolumen; 20.15
KOŠICE 94,4
SITNO 93,3
TATRY 102,9
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
- Po - Počúvaj srdcom Ut - V modrom
LUČENEC 106,3
TRENČÍN 97,8
ŽILINA 89,8
MICHALOVCE 103,3
tieni St - Pohoda s klasikou Št - Mince
ČADCA 105,8
NÁMESTOVO 105,8
__
na dne fontán Pi - Hudobné návraty;
21.00
Študentské šapitó Ut - Duchovný obzor St - Lupa Št - História a my Pi - ÚV
hovor; 22.30 - Hlas Ameriky; 22.45 - Po - Hudobné návraty Ut - Počúvaj
srdcom St - Dvere dokorán Št - Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor; 23.45 —Po-Št Pod vankúš Pi - ÚV hovor; 24.00 - Správy
SOBOTA
00.00 - Pod vankúš; 00.15 - Auto moto klub; 01.45 - Pod vankúš; 05.00 Ranné spojenie; 09.00 - Hodinka vášho štýlu; 10.00 - Športklub; 11.00 —
Zaostrené; 12.00 - Hudobný aperitív; 13.00 - TIP-TOP; 16.00 - 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-N áš
hosť váš hosť; 22.30 -Zamyslenie; 22.45 - Mince na dne fontán; 23.45 - Pod
vankúš; 2 4 .0 0 - 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 í 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, koľko vysielačov má rádio LUMEN.
Súťaží sa o pohár s logom rádia LUMEN.
Správna odpoveď na otázku z minulého čísla znie:
Rádio LUMEN oslávilo 10. výročie svojho vysielania.
Výhercu uverejníme v budúcom čísle.
Počúvajte LUMEN, čítajte SLOVO a vyhrajte!
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auausí/2003 - slovo

Rádio Vatikán; Naša liturgia bude z GKAE Košice

SLO VE N SK A TELEVÍZIA
3.8.2003 13:30 hod. Diecézy a náboženstvá - Dokumentárny film.
STV1/R
12:00 hod. Eutanázia STV2/R
19:54hod. Duchovné slovo -PríhovorJ.Tomaškovského, kazateľa Cirkvi
bratskej. STV2/R
21:30 hod. Maľovaný svet Jula Považana -Dokument, film. STV2/R
4.8.2003 18:00 hod. Božie deti STV2/R
21:30 hod. Sféry dôverné -Diskusná relácia na tému: Zázrak. STV2/R
5.8.200314:00 hod. Sféry dôverné -Diskusná relácia na tému: Alkohol
ma nedoviedol do hrobu. STV1/R
6.8.2003 20:30 hod. Andrej Kmeť -Dokumentárny film.
STV2/R
10.8.2003 13:30 hod. Pribinove oslavy -Dokumentárny film. STV1/R
12:00 hod. Dialóg ako cesta k jednote STV2/R
19:54 hod. Duchovné slovo -Príhovor J.Haľka, katol. kňaza. STV2/R
21:30 hod.Sklo v živote Jaroslava Tarabu - Dokumentárny film,
STV2/R
- Rádio Vatikán; 21.15 —Po 11.8.2003 18:00 hod. Božie detí STV2/R
13.8.2003 20:30 hod. Patrónka podtatranského ludu -Dokumentárny
film. STV2/R
17.8.2003 10:00 hod. Bohoslužba - Priamy prenos sv. omše z Ružom
berka pri príležístotí 65. výročia úmrtia Andreja Hlinku. STV2/P
13:30 hod. Kresťanstvo a kultúra -Dokumentárny film. SIVÍ/R
12:00 hod. „Nasleduj ma..." za pravdou, krásou, dobrom STV2/R
19:54 hod. Duchovné slovo -Príhovor evanjelického ťarára M.Zajdena.
STV2/R
21:30 hod. Nekončiaci príbeh -Dokumentárny film. STV2/R
18.8.2003 18:00 hod. Božie detí STV2/R
21:30 hod. Sféry dôverné -Stredoeurópske katolícke dní. STV2/R
19.8.2003 14:00 hod. Sféry dôverné - Diskusná relácia na tému:
Povolanie - rodičia. STV1/R
20.8.2003 20:30 hod. Velká ozdoba Uhorska -Matej Bel -Dokumen
tárny film. STV2/R
24.8.200313:30 hod. Religiozíta stredovekého človeka -Dokumen
tárny film. STV1/R
12:00 hod. O čom ženy mlčia STV2/R
19:54 hod. Duchovné slovo -Príhovor katol. kňaza p.M.Bubáka, SVD.
STV2/R
21:30 hod. V ateliéri sochára Teodora Baníka -Dokumentárny film.
STV2/R
25.8.2003 18:00 hod. Božie deti STV2/R
27.8.2003 20:30 hod. Juraj Papánek -Dokumentárny film. STV2/R
31.8.2003 13:30 hod. Toto je moja Marienka -Dokum. film. STVI/R
12:00 hod. Športom za zdravím STV2/R
19:54 hod. Duchovné slovo -Príhovor J.Mišuru, farára Starokatolíckej
cirkví. STV2/R
21:30 hod. Ladislav Jurovatý, majster drôtu a železa -Dokumentár
ny film. STV2/R

N A B U D Ú C E SI M Ô Ž E T E P R E C I T A T
Budúce číslo bude venované tretej pastoračnej návšteve
Svätého Otca Jána Pavla 11. na Slovensku a blahorečeniu
Božieho sluhu prešovského biskupa ThDr. Vasíľa Hopká.
Nebudú chýbať ani stále rubriky.

Eparchíálny odpust
Premenenia nášho Pána
Ježiša Krista
v Bukovej Hôrke
9. - 1 0 . augusta 2 0 0 3
Sobota 9. 8. 2003
16.00 - Moleben v monastyrskej
kaplnke, ruženec
17.00 -Vedereň s lítíou
18.00 - Sv. služba Božia, posvä
tenie ovocia a medu
19,30 - Akafist k Presvätej Boho
rodičke; Agapé, duchovné piesne

Eparchíálna odpustová slávnosť Zosnutía našej presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny v ŠAŠOVEJ
23. - 24. augusta 2003
Sobota: 23.8.2003

Nedeľa: 24. 8. 2003

18.00 hod. Svätenie vody pri kaplnke
19.00 - 22.00 hod. Sviatosť zmierenia
19.00 hod. Veľká večíereň
20.00 hod. Akatist k Bohorodičke
21.00 hod. Mariánska akadémia
21.30 hod. Svätá liturgia (v cirkevnoslo
vanskom jazyku)
23.00 hod. moleben k presvätej Boho
rodičke
23.30 hod. Slávny ruženec

07.00 hod. Utíereň
08.00 -10.00 hod. Sviatosť zmierenia
08.00 hod. Svätá liturgia (v slovenskom
jazyku)
09.30 hod. Akatist k Bohorodičke
10.30 hod. Slávnostná svätá litu rg ia
(v cirkevnoslovanskom jazyku)

Mária, ó drahá Matka, neopúšťaj nás!

Nedeľa 10. 8. 2003
f

8,00 -Ruženec
8.30 -Utriereň
9.30 -Program mladých
10.30 - Archíjerejská Sv. služba
Božia, mirovanie, obchod okolo

M A Ľ O V A N IE U K R IŽ O V A N IA (R O Z P JA T IA ) Z A D A R M O !

Charakteristikou starodávnych bazílíánskych monastierov bolo, že boli centrom kultúry a to
nielen písomnej ale i umeleckej. V tejto tendencií pokračuje aj monastyr sv. Bažila Veľkého na
chrámu
Vajanského 31 v Prešove.
^
__________
V rokoch 2002/2003 baziliáni žijúci v tomto moPane Ježišu Kriste, Synu Boží,
nastieri už zadarmo obnovili okolo tristo ukrižovaní.
zmiluj sa nad nami!
Ukrižovanie maľuje otec Gorazd A. Timkovič. ČSVV
Veriaci, alebo kňazi dovezú staré ukrižovania do
monastyra
na Vajanského 31 v Prešove a baziliáni
Blahoželanie
im
tie
ukrižovania
zadarmo do dvoch týždňov, maxi
Drahý náš duchovný otec
málne
do
jedného
mesiaca, opravia. Baziliáni túto
Marek Paľo!
Pri príležitosti Vašich 30.
prácu robia pre nebeské kráľovstvo a odmenu od Pána
narodenín (3.august) Vám otec
Boha v ňom. Preto sa tešia, keď im veriaci alebo kňazi
Marek prajeme: „Nech Ježiš
dovezú do Prešova nielen jedno ukrižovanie, ale čím
Kristus Vás počas Vášho života posilňuje,
viac. Ľahšie sa totiž maľuje päť alebo desať ukrižovaní
nechSvätý Duch Vás po celý život osvecu
naraz ako jedno.
je, nech presvätá Bohorodička Vás vždy
Obnovme naše východné kríže s maľovanými
ochraňuje.
ukrižovaniami pri chrámoch, cintorínoch, pri cestách,
Aby Vaše slová v našom chráme nás
či na križovatkách. Opravené kríže s čerstvo namaľo
veriacich napĺňali ešte veľa rokov duchov
vanými
ukrižovaniami sú znamením existencie živej
ným šťastím a pokojom."
Kristovej
cirkvi na Slovensku.
Za všetko Pán Boh nech Vám dá veľa
milostí, aby ste ešte dlho pôsobili medzi
nami.
Baziliáni sa tešia na Vás a ukrižovania
Vaši veriaci z farnosti Vola.
dovezené do ich monastiera!

S

■

Poďakovania

FJSSSIS) mm:

ul Hoilého :
M l 1426403
Autorizovaný zástupca lí nás kúpite najlacnejšie
Modlitba ako dar
K f
n m . H.R. Štefánika 13? iu Čačka), lei.: Kíl *43 1411,44í 22 21
servis firmy HOHDA
M W o v J ¡ m obchod, dom Centrum, tei,; 057/ 768 55 26
ŠPECIÁLNA
Srdečné Pán Boh zaplaťvšetkým mojim
blízkym, príbuzným, známym, veriacim
AKCIA
Píly STIHL
malotraktory
a zvlášť duchovnému otcovi, za Vaše mod PREDAJ NA SPLÁTKY:
s príslušenstvom
litby, spomienky, návštevy a denné myšlien
ky na mňa. Pociťovala som ich stále v ne
mocnici aj doma, a pomohli a pomáhajú mi
dostať sa do ďalšieho života po dopravnej
nehode. Prajem Vám, aby každý pocítil silu
4JVftačk\fj
modlitby, ako somju pocítila ja.
Mária Petríková, Okružná
t i l 19flf-<

Na SLOVO darovali
Veriaci z Markoviec - 210 Sk; PhDr,
Ján Hromý, Bratislava - 50 Sk; Mgr. Sta
nislav Matulay, PhD., Spišská Nová Ves
- 500 Sk; Anna Bajcurová, Giraltovce 200 Sk; Janka Petríková, Petkovce - 500
Sk.
Redakcia časopisu SLOVO Vám vyslovu
je úprimné Pán Boh zaplať.

Elektrické vyžináče
Elek trick á k osačka
so zb e rn ý m košom

i nás záručný
a| pozáručný

Malotraktory
s nosičom náradia

SERVIS

Najlepšia kvalita

-

najlacnejšie ceny
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Ľutina

jggjj 16. - 17. august 2003
™
EXARCHÁTNA « í
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

30. 31. august 2003
S o b o ta 30. 8. 2003

Sobota
16.00

16.30
17.30
18.30
20.00

23.00
23.45
24.00

B azilik a

Privítanie pútnikov
Moleben k presvätej
Bohorodičke
Veľká večiereň
Svätenie vody
Rozjímavý ruženec svetla
Archijerejská sv. liturgia
preosvietený vladyka
Milan Chautur,
košický exarcha
Beseda s novokňazmi
Mládežnícky program
Eucharistická pobožnosť
Panychída
za zosnulých pútnikov
Sv. liturgia

17.00
18.00
19.00
21.30
23.00

tý ruženec
ereň
émia k blaženému P. P. Gojdíčoví, 0SBM
hod. Svätá liturgia (staroslovenská)
hod. Veľké povečerie
ho«
h
ho«

H ora

15.00 hod. Svätenie vody

17.00 hod. Sv. liturgia (slovenská)
18.30 hod. Mládežnícky program
21.00 hod. Krížová cesta
24.00 hod. Sv. liturgia (slovenská)

N edeľa
01.30
05.30
06.30
07.30
09.00
10.00

N edeľa 31. 8. 2003

Krížová cesta so sviečkovým
sprievodom
Akatist k presvätej
Bohorodičke
Utiereň
Archijerejská sv. liturgia (staroslovienska)
preosvietený vladyka John M. Kudrick, parmský eparcha (USA)
Akadémia k ružencu svetla
Archijerejská sv. liturgia
preosvietený vladyka Milan Chautur, košický exarcha
slávnostný kazateľ, preosvietený vladyka
Ján Babjak, prešovský eparcha

B azilik a

03.00 hod. Parastas
04.00 hod. Sv. liturgia (slovenská)
06.00 hod. Sv. liturgia (staroslovenská)
08.00 hod. Moleben k presvätej Bohorodičke
09.00 hod. Sprievod na mariánsku horu
H ora

03.00 hod. Akadémia k blaženej Jozafate
04.00 hod. Eucharistická pobožnosť
05.00 hod. Utiereň
06.00 hod. Akatist
07.30 hod. Sv. liturgia (slovenská)
09.00 hod. Svätý ruženec
10.00 hod. Slávnostná archijerejská sv. liturgia
s myrovaním

DKOCOV
e Vás pozývame
tosti zmierenia v sobotu od 16.30 do 24.00 a v nedeľu od 6.30.
na Gréckokatolíckom farskom úrade v Klokočové. Tel.: 056/64 92 472
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Polročné predplatné 1-10 ks:

CB Polročné predplatné nad 10 ks:
N

Celoročné predplatné 1-10 ks:
Celoročné predplatné nad 10 ks:

180,160,350,300,-

Sk
Sk
Sk
Sk

za
za
za
za

kus
kus
kus
kus

Zľavy platia do 15 .11. 200 3. Neváhajte a predplaťte si ho čím skôr!

