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Automos; Menlivé časti ako 8.9. Gal. 2,6-10, zač.
201; Mk 5,22-24. 35-43; 6,1, zač. 20.
Sobota 13. 9. - Sobota pred Povýšením sv.
Kríža; Pamiatka posvätenia Chrámu vzkrie
senia Krista a nášho Boha v Jeruzaleme;
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného
a životodarného Kríža; Svätý hieromučeník
Kornélíus stotník; Liturgické rúcho pôstnej farby.
Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá. Tropár po
svätenia a predprazdenstva Sláva: kondák posvä
tenia, 1teraz: kondák predprazdenstva. Prokimen,
aleluja a pričasten len z posvätenia (zo soboty sa
neberie). Hebr. 3,1-4, zač. 307; Mt 16,13-18, zač.
67 (posväteniu); 1 Kor 2,6-9, zač. 126; Mt 10,3742; 11,1, zač. 39 (soboty pred Povýšením).
Nedeľa 14. 9. - Štrnásta nedeľa po Päťde
siatnici; Povýšenie úctyhodného a životodar
ného Kríža nad celým svetom; Zdržanlivosť od
mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Všetky
menlivé časti z Povýšenia (oktoich sa vypúšťa).
Myrovanie. Na utierni evanjelium: Jn 12,28-36a,
zač. 42b. Na liturgii: 1 Kor 1,18-24, zač. 125; Jn
19,6-11.13-20.25-28a. 30b-35, zač. 60.
Pondelok 15. 9. - Presvätá Bohorodička spolutrpiteľka, patrónka Slovenska; Svätý veľkomučeník Nikíta; Liturgické rúcho pôstnej farby.
Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá. Vchod:
„Poďte pokloňme sa... za nás ukrižovaný...".
Tropáre o kríži a o Spolutrpiteľke. Sláva: kondák
0 kríži, 1teraz: o Spolutrpiteľke. Namiesto „Svätý
Bože" sa spieva „Tvojmu krížu". Prokimen aleluja
a pričasten o kríži potom o Spolutrpiteľke. Na
miesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX.
irmos z utierne sviatku Povýšenia. Fil 2,5-11, zač.
240; Jn 19,25-27, zač. 61 (Bohorodičke). Gal 2,1116, zač. 202; Mk 5,24-34, zač. 21 (z dňa). Poznám
ka: Vpoprazdenstve dozakončenia sviatku Pový
šenia 21. 9. vrátaneje predpis spievaťpredobra
zujúce antifóny a Blaženstvá. Vchod: „Poďte
pokloňme sa... za nás ukrižovaný..." Tropár, Sláva
1teraz: kondák o kríži. Namiesto „Svätý Bože" sa
spieva „Tvojmu krížu". Prokimen, aleluja a pričas
ten, ako aj „Zvelebuj" a IX. irmos zo sviatku.
Utorok 16.9. -Svätá všechválna veľkomučenica Eufémía; Gal 2,21; 3,1-7, zač. 204; Mk 6,17, zač. 22.
Streda 17. 9. - Svätá mučenica Sofia a jej tri
dcéry Viera, Nádej a Láska; Gal 3,15-22, zač.
207; Mk 6,7-13, zač. 23.

Štvrtok 18. 9. - Náš prepodobný otec Eumeníos Divotvorca, gortynský biskup; Gal 3,2329; 4,1-5, zač. 208; Mk 6,30-45, zač. 25.
Piatok 19. 9. -Svätí mučeníci Trafím, Sabbatios a Dorymendont; Gal 4,8-21, zač. 210; Mk
6,45-53, zač. 26.
Sobota 20. 9. - Sobota po Povýšení sv. kríža;
Svätý veľkomučeník Eustatíos a spoločníci;
Svätí mučenici a vyznávači; Veľký knieža Mi
chal a jeho bojar Teodor, černígovskí divotvor
covia; 1 Kor 1,26-31; 2,1-5, zač. 125b; Jn 8,21-■
30, zač. 30.
Nedeľa 21.9. -Pätnásta nedeľa po Päťdesiat
nici; Nedeľa po Povýšení sv. kríža; V tento deň
sa zakončuje sviatok Povýšenia úctyhodného
kríža; Svätý apoštol Kodrát z Magnézie.
Liturgické rúcho pôstnej farby. Radový hlas jejd
šiesty, radové evanjelium na utierni je štvrté.*
Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá. Vchod:; „ 1
„Poďte pokloňme sa... za nás ukrižovaný." Tropár;;;
z hlasu a o kríži; Sláva: kondák z hlasu, 1teraz:
kondák o kríži. Prokimen, aleluja a pričaster
z hlasu a zo sviatku Povýšenia. Namiesto „Svätí J
Bože" sa spieva „Tvojmu krížu". „Zvelebuj" a lí
irmos. Po prepustení sa odkladá sv. kríž. Gal 2,16-m
20, zač. 203; Mk 8,34b-38; 9,1, zač. 37 (z Nedele■
po Povýšení) a 2 Kor 4,6-15, zač. 176; Mt 22,35-■
46, zač. 92 (radovej nedele).
Pondelok 22. 9. -Svätý híeromučeník Fóta '
sínopský biskup; Liturgické rúcho svetlé. Mente i
častí z pondelka. Gal 4,28-31; 5,1-10, zač. 21V,
Mk 6,54-56; 7,1-8, zač. 27.
Utorok 23.9. -Počatie úctyhodného a slávne
ho proroka a krstiteľa Jána; Liturgické rúcho g
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti ■
z Počatia, Prokimen, aleluja príčasten z utorka. Gal ä
5,11-21, zač. 212; Mk 7,5-16, zač. 28. Prorokovi: I
Gal 4,22-31, zač. 210b; Lk 1,5-25, zač 2.
Streda 24.9. -Svätá prvomučeníca a apošto
lom rovná Tekla; Liturgické rúcho pôstnej farby. 1
Menlivé časti zo stredy. Gal 6,2-10, zač. 214; Mk 1
7,14-24a, zač. 29.
Štvrtok 25. 9. - Naša prepodobná matka
Eufrozénía; Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti 1
zo štvrtka. Ef 1,1-17, zač. 216 a 217; Mk 7,24-30, 1
zač. 30 a Mk 8,1-10, zač. 32 (z piatku).
Piatok 26. 9. - Odchod do večností svätého
apoštola a evanjelistu Jána Teológa; Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny a Blažen
stvá. Tropár, Sláva: kondák z Odchodu, 1teraz: f i
kondák podľa predpisu. Prokimen, alelujaM
a pričasten z Odchodu. 1 Jn 4,12-19, zač. 73b; Jn j
19,25-27; 21,24-25, zač. 61.
Sobota 27.9. -Svätý mučeník Kalistrat a jeho]
spoločníci; Náš prepodobný otec Níl, zaklada . j
teľa ígumen grottaferatského kláštora; Menli ¿U 1
vé časti zo soboty. 1 Kor 10,23-28, zač. 146; ffi ^ ä
24,34-44, zač. 101.
Nedeľa 28.9. -Šestnásta nedeľa po Päťdesiat- c
nici; Náš prepodobný otec a vyznávač Chari- •
ton; liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je j 3
siedmy, radové evanjelium, na utierni je piate, ď
Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. Tropár *
z hlasu a o Charitonovi. Kondák z hlasu, Sláva: \ i
kondák o Charitonovi, 1teraz: podľa predpisu, jj \
Prokimen, aleluja a príčasten z hlasu a o Chari- ^ ;
tonoví. 2 Kor 6,1-10, zač. 181; Mt 25,14-30, zač. 19
105. Charitonovi: 2 Kor 4,6-15, zač. 176; Lk 6,17- í
23a, zač. 24.
Pondelok 29.9.- Náš prepodobný otec Kyriak
Pustovník; Liturgické rúcho svetlé. Ef 1,22-23;
2,1-3, zač. 219; Mk 10,46-52; zač. 48.
Utorok 30. 9. - Svätý hieromučeník Gregor,
biskup Veľkého Arménska; Liturgické rúcho
svetlé. Menlivé častí z utorka. Ef 2,19-22; 3,1-21,
zač. 222 a 223; Mk 11,11-26, zač. 50 a 51.
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Pondelok 1.9. -Začiatok Indíktu, t. j. nového
cirkevného roka; Pamiatka nášho prepodobného Simeona Stípníka a jeho matky; Zhro
maždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén;
Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce
a Blaženstvá. Tropár Indíktu, Bohorodičke a o prepodobnom. Sláva: kondák o prepodobnom, 1te
raz: kondák Indíktu. Prokimen, aleluja, čítania
a príčasten Indiktu a o prepodobnom. 1 Tím 2,17, zač. 282; Lk 4,16-22a, zač. 13. Prepodobnému:
Kol 3,12-16, zač. 258; Mt 11,27-30, zač. 43. Čítanía
dňa: 2 Kor 8,7-15, zač. 186; Mk 3,6-12, zač. 11, prečítaj v utorok ako prvé.
Utorok 2. 9. - Svätý mučeník Mamant; Náš
prepodobný otec Ján Pôstník, konštantinopolský patriarcha; Liturgické rúcho svetlé. Menlivé
častí z utorka. 2 Kor 8,16-24; 9,1-5, zač. 187; Mk
3,13-19, zač. 12
Streda 3.9. -Svätý hieromučeník Antím, nikomédejský biskup; Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutýmía; Liturgické
rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. 2 Kor
9,12-15; 10,1-7, zač. 189; Mk 3,20-27, zač. 13.
Štvrtok 4. 9. - Svätý hieromučeník Babylas,
biskup veľkej Antíochie; Svätý prorok Mojžiš,
ktorý videl Boha; Liturgické rúcho svetlé. Menli
vé časti zo štvrtku. 2 Kor 10,7-18, zač. 190; Mk
3,28-35, zač. 14.
Piatok 5.9. -Svätý prorok Zachariáš, otec úcty
hodného Jána Predchodcu; Liturgické rúcho
pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. 2 Kor 11,521a, zač. 192; Mk 4,1-23, zač. 15 a 16.
Sobota 6. 9. - Spomienka na zázrak, ktorý
vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, číže
v Chómach; Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti
z pondelka - o anjeloch. Čítania radové (z dňa):l
Kor 2,6-9, zač. 126; Mt 22,15-22, zač. 90. Anjelom:
Hebr 2,2-10, zač. 305; Lk 10,16-21, zač. 51a.
Nedeľa 7.9. -Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici
- Nedeľa pred Povýšením sv. Kríža; Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky;
Svätý mučeník Sózont; Liturgické rúcho svetlé.
Radový hlasje štvrtý, radové evanjelium na utierni
je druhé. Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá.
Tropár z hlasu a z predprazdenstva. Sláva: kondák
z hlasu 1teraz: kondák z predprazdenstva. Proki
men a aleluja z nedele pred Povýšením. Pričasten:
Chválite. Čítanía: Gal 6,11-18, zač. 215; Jn 3,1317, zač. 9. (z Nedele pred Povýšením) a radové: 1
Kor 16,13-24, zač. 166; Mt 21,33-42, zač. 87.
Pondelok 8. 9. - Narodenie našej Presvätej
Vládkyne Bohorodičky Márie vždy Panny;
Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce
a Blaženstvá. Tropár: Sláva i teraz: kondák,
prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku. Namiesto
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. Flp 2,5-11, zač. 240;
Lk 10,38-42; 11,27-28, zač. 54. Poznámka: Men
livé častí v poprazdenstve do zakončenia sviatku
Narodenia 12.9. vrátane, okrem čítaní, sú ako 8.
9. Čítania sú radové. Liturgické rúchoje svetlé.
Utorok 9.9. -Svätí a spravodliví' Pánovi pred
kovia Joachím a Anna; Antifóny predobrazujúce
a Blaženstvá. Tropár sviatku a predkom. Sláva:
kondák predkom, 1teraz: kondák sviatku. Proki
men, aleluja a pričasten sviatku a predkom. Na
miesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX.
irmos z utierne sviatku. 2 Kor 12,10-21; 13,1-2;
zač. 195 a 196. Mk 4,24-34; zač. 17 (radové). Gal
4,22-31; zač. 210b. Lk 8,16-21; zač. 36 (o
predkoch).
Streda 10.9. -Svätí mučeníci Menodora, Metrodora a Nymfodora; 2 Kor 13,3-13, zač. 197;
Mk 4,35-41, zač. 18.
Štvrtok 11.9. -Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská; Gal 1,1-10.20-24; 2,1-5, zač.
198; Mk 5,1-20; zač. 19
Piatok 12.9. -Zakončenie sviatku Narodenia
Presvätej Bohorodičky; Svätý hieromučeník

Radosť pre celú Cirteev
rýchle hasnú. Vo víre takého tempa života
hľadáme orientáciu, akýsi záchytný bod, ktorý
udá smer, aby sme dokázali riešiť dilemu
našich dní, keďv priam „posvätnom práve na
vlastný život" je možné zničiťzačínajúci život,

*

keď manželstvo je možné kedykoľvek ukončiť
a nahradiť novým vzťahom, keď neprirodzené
sa začína nazývať prirodzeným a často je
meradlom zrelosti spoločnosti. V tomto
hľadaní nás Cirkev odkazuje na Krista. „Ježíš
Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!"
(Hebr. 13,8). A pápež Ján Pavol 11vo svojom
posolstve k 12. svetovému dňu mládeže píše:
„Cirkev nás odkazuje na Krista; naňho sa
máme obracať s prosbami, vyvierajúcimi
z ľudského srdca pred tajomstvom života
o. Mgr. Vladimír Skyba
protosynkel prešovskej eparchie
a smrti. Jedine on nám môže dať odpoveď,
ktorá neklame a nesklame. Drahí priatelia,
nasledujte Ježiša ako prví učeníci. Nebojte sa
„Aké milé sú na horách nohy posla k nemu priblížiť, prekročte prah jeho domu,
blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje rozprávajte sa s ním z tváre do tváre ako
blaho, oznamujespasenie, hovoríSíonu: »Tvoj v rozhovore s priateľom. Nebojte sa nového
Boh kraľuje«“ (lz 52,7).
života, ktorý vám ponúka. On sám vám dáva
možnosť prijať ho a s pomocou jeho milostí
Týmito slovami z proroka Izaíáša by sme a daru prežívať jeho Ducha." Potrebujeme
mohli vyjadriť najlepšie tento čas, keď naša mať Ducha Ježiša Krista, aby sme nestratili
vlasť prežíva návštevu najvyššieho veľkňaza svoju tvár a silu posolstva, ktoré vychádza
Cirkvi, Svätého Otca pápeža Jána Pavla 11. z Evanjelia a z jeho blahozvesti, ktorú
Všetci v úprimností chceme prežívať príchod musíme prinášať ako trvalé misionárske
Svätého Otca, lebo potrebujeme počuť jeho ohlasovanie tomuto svetu. V plnom prijatí
slovo, tú radostnú blahozvesť, ktorá dodá Krista, vteleného Božieho Syna, ktorý je
odvahu a silu žiť úprimne naše povolanie. „cesta, pravda a život" (Jn 14,6), sa zjavila
Dobre si este pamätáme na prvú návštevu plnosť božskej pravdy: „Ník nepozná Syna,
Svätého Otca v bývalej Československej iba Otec ani Otca nepozná ník, iba Syn a ten,
republikev roku 1990. Vtedy ešte plní veľkého komu to Syn bude chcieť zjaviť" (Mt 11,27).
nadšenia z politických zmien sme počúvali na On, Ježiš Kristus, zjavil vôľu Otca a vôľa Otca
bratislavskom letisku pápežove slová: je aby sme dosiahli spásu: „Otče, nadišla
„Nebojte sa, ja som premohol svet!" (Jn hodina. Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil
16,33). Plne sme sa s nimi zjednocovali, teba, tak, ako si mu dal moc nad každým
a pritom si neuvedomovali, že Svätý Otec ich telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im da
neadresuje časom odchádzajúcim a tým, ktorí rovalo večný život." (Jn 17,1-3). Potrebujeme
ich žili, ale všetkým, ktorí sme začínali žiť Krista, aby sme malí tento večný život a svet
novú dobu. Čas ukázal, že to bolí slová v pravý potrebuje nás, aby dosiahol spásu. V podo
čas a na pravom mieste. A priamo úmerne benstve o márnotratnom synovi v postoji otca
s prichádzajúcou slobodou prišla aj Väčšia môžeme veľmi dobre vidieť svoje poslanie
zodpovednosť v konaní našich skutkov tomuto svetu. Otec nesúhlasil so svojím
a v postojoch, ktoré od nás ako kresťanov mladším synom, keď žiadal svoj podiel. Dobre
očakáva nielen Cirkev, ale predovšetkým tento vedel, čo ho čaká vo svete, po ktorom tak túžil,
svet.
a predsa mu dal, čo mu podľa práva patrilo,
Žijeme v epoche veľkých premien, v ktorej ale čo je veľmi dôležité í naďalej ostal jeho
rýchlo zanikajú ideológie, ktoré malí dlho otcom. Keby vyplatením dedičného podielu
odolávať času a na planéte sa utvárajú prestal aj otcovský vzťah, kam by sa vrátil syn,
hranice nových oblastí. Ľudstvo si často ktorý po čase spoznal svoju chybu, kde by
pripadá neisté, zmätené a ustarostené. Aj tí, dostal odpustenie? Postoj otca z tohto
čo si hovoria, že sú vodcovia, často nedokážu podobenstva je postoj Cirkví, ktorá uprostred
obhájiť svoje tvrdenia a sú plytkí vo svojich tohto sveta nemôže meniť svoju tvár podľa
argumentoch. A tak, ako rýchle zažiarili, tak módnych prúdov. Ale ako jediná istota, pevne

zakotvená na tom, kto jej dáva rozmer
večností, má svoju silu v milosrdenstve, ktoré
prináša. Toto je jej poslanie, to je služba
tomuto svetu, ktorý často podobný synovi
z tohto podobenstva chce kráčať svojou
cestou, je vzbúrený voči autorite, žiada
toleranciu, kompromis a súhlas pre svoj
hriech. A vo chvíli vytriezvenia od koho môže
dostať nový život a odpustenie? Od Cirkvi,
ktorá je nositeľkou tejto milosti. Vzorom pre
naplňovaníe tohto poslania v Cirkvi je pre nás
nám všetkým drahý ctihodný Boží služobník,
svätiaci prešovský biskup ThDr. Vasíľ Hopko.
Syn úprimného, skromného rusínskeho
národa, ktorého Svätý Otec pri tejto návšteve
vyhlási za blaženého. Celým svojím životom
potvrdzoval otec biskup Vasiľ Hopko toto
poslanie Cirkvi v tomto svete. S láskou viedol
a vyučoval Boží ľud, aby vo chvíli ťažkej pre
našu miestnu cirkev bol skalou a istotou spolu
so svojim bískupom-mučeníkom, blaženým
Petrom Pavlom Gojdičom, OSBM, a ostatnými
kňazmi. Pevne zakotvený v Kristovi, ktorý bol
zdrojom jeho sily v utrpení a žriedlom milostí
v odpustení. V jeho pevnej viere a vernosti
Kristovi bola zachovaná čistota jeho viery
a v jeho odpustení sila nového života pri
obnove našej miestnej cirkvi. Bez akejkoľvek
trpkosti z ťažko prežitých rokov úprimne
a s láskou prinášal Kristovu blahozvesť a Jeho
odpustenie všetkým tým, ktorý po tom túžili.
Môžeme s hrdosťou povedať, že naša miestna
cirkev práve cez postoje našich biskupov
a mnohých kňazov, ako aj veriacich, nestratila
svoju tvár a ako spoločenstvo veriacich
v Krista vo svojom čase bola znakom spásy.
Veríme, že tento krásny príklad nášho nového
blaženého nám dodá silu žiť a robiť podobne.
Bez kompromisu s týmto svetom prežívať
úprimne svoje povolanie v spoločenstve
bratov a sestier, kde úprimne žité znaky viery,
ktoiýmí sú jednota a láska, môžu byť zdrojom
nového života pre tých, ktorí ho stratili. Toto
je posolstvo, ktoré nám prináša Svätý Otec
a toto je svedectvo, ktoré nám dáva nový
blažený. Ostať pevne v Kristovi. On jediný je
zárukou vytrvalosti a istoty v tomto svete.
Nech z našich úst stále zneje modlitba po
Bohu živom, po Bohu pravom, tak ako ju
krásne vyjadruje aj 42. žalm: „Ako jeleň
dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša.
Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša,
po Bohu živom: kedyže už prídem k nemu
a uzriem Božiu tvár.
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NOVY EXARCHAT
GRÉCKOKATOLÍKOV
V SRBSKU A ČIERNEJ
HORE
RUSKÝ KERESTÚR - Rímsky
pápež Ján Pavol U. zriadil 28. au
gusta 2003 pre katolíkov byzant
ského obradu v Srbsku a Čiernej
Hore apoštolský exarchát a meno
val prvého exarchu. Územie Srbska
a Čiernej Hory tak bolo vyňaté z Križevackej gréckokatolíckej eparchie.
Sídlom nového exarchátu je Ruskí
Kerestur, kde bývajú potomkovia
* í* ÉK.-iÜ
% W 1
gréckokatolíkov, ktorí sa sem vysťa
hovali z východného Slovenska
Ékiá k . Á .
a dodnes hovoria zemplínskym ná
rečím. Za prvého exarchu menoval
rímsky pápež vladyku Juraja Džu- Ikonostas z jubilejného roku 2000 v kaplnke sestier služobníc
džara, títulárneho biskupa z Acras- v Ruskom Keresture.
so, ktorý bol doteraz pomocným
biskupom Mukačevskej eparchie. Nový exar naristov a 4 frekventantov malého seminára.
chát má 22 698 veriacich v 17 farnostiach, V exarcháte pôsobili a pôsobia aj kňazi zo
ktorých obsluhuje 18 kňazov, z toho 2 re Slovenska.
hoľníci. Exarchát má 55 rehoľníkov, 12 semíAndrej Škovíera

Kresťanské dedičstvo patrí do ústavy EÚ
Pápež Ján Pavol 11. znova žiadal výslovné
spomenutie kresťanských koreňov Európy
v budúcej ústave Európskej únie. Pri modlitbe
Anjel Pána v Castel Gandolfe 24. augusta Svä
tý Otec povedal, že takýto krok by pomohol
všetkým a bol by zárukou budúcností nášho
svetadielu. Na rozdiel od predchádzajúcich
príhovorov na túto tému Ján Pavol 11. priamo
a výslovne spomenul súčasné diskusie o bu
dúcej zmluve EÚ. Povedal, že práce na tomto
projekte, ktorý je v rukách vládnucich pred
staviteľov, sprevádza svojimi modlitbami.
Vyjadril dôveru, že ľudia na ňom zúčastnení
sa nechajú viesť presvedčením, že dobrý
spoločenský poriadok musí mať korene v sku
točných etických hodnotách. Svätý Otec ďalej
zdôraznil: „Katolícka cirkev je presvedčená.

že kresťanské posolstvo, ktoré bolo po mnohé
storočia zjednocujúcim prvkom Európy, je aj
dnes ešte nevyčerpateľným prameňom
Spirituality a bratstva. Duchovná inšpirácia
nachádza v evanjeliu bezpečnú záruku slobo
dy, spravodlivostí a pokoja pre všetkých, pre
veriacich i pre neveriacich."
Ján Pavol 11. sa potom venoval integrácii
Európy a úlohe európskych inštitúcií. Ocenil
úsilie EÚ nachádzať nové formy vzájomného
otvárania sa a spolupráce medzi členskými
štátmi. O Rade Európy a Európskom súdnom
dvore pre ľudské práva povedal, že majú
„šľachetnú úlohu uskutočňovať Európu slobo
dy, spravodlivostí a solidarity". Výslovne spo
menul aj OBSE, ktorá presadzuje základné
slobody ľudí a národov.
KP/TK KBS

Svätý Otec vyzval k zachovávaniu nedele
Pápež Ján Pavol 11. žiadal zachovávanie
nedele a zdôraznil jej hodnotu pre európske
spoločnosti: „Tento deň je symbolom par
excellence pre to, čo predstavuje kresťanstvo
pre Európu a pre celý svet," povedal Svätý
Otec v nedeľu 3. augusta pred modlitbou
Anjel Pána v Castel Gandolfe. „Tým, že
zachováme kresťanský zmysel nedele, poskyt
neme Európe pozoruhodný prínos na ochranu
jej duchovného a kultúrneho dedičstva.

Európa je poznamenaná kresťanstvom
najsilnejšie zo všetkých svetadielov. Je však
potrebné zintenzívnené úsilie proti šíreniu
sekularizácie. Nedeľa je hodnotou a symbo
lom pre hlásanie kresťanského posolstva, pre
jeho víťazstvo nad hriechom a nad smrťou
a pre úsilie o dokonalé oslobodenie človeka,“
zdôraznil Ján Pavol 11.
KP/TK KBS

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
Holandsko: Model eutanázie
sa úplne vymkol z rúk štátu________
Aplikovanie zákona o eutanázii v Holand
skupodľa názoru mníchovských vedcov úplne
zlyhalo. Namiesto kontrolovanej praxe euta
názie tolerantná politika štátu uviedla do
pohybu už teraz nezadržateľné zneužívanie
zákona až po vraždy. Píše sa to v príspevku
MUDr. Fuata Oduncua a MUDr. Wolfganga
Eisenmengera pre Süddeutsche Zeitung.
Oduncuje etik a Eisenmenger riaditeľ Inšítútu
pre právnu medicínu na mníchovskej univer
zite.
Za škandalózne označili autori článku
nedávno na internete zverejnené počty prí
padov eutanázie v Holandsku. Tieto čísla
dokazujú nielen to, že eutanázia sa vo veľkej
miere vymkla kontrole štátu, ale v mnohých
prípadoch sa ignoruje aj vôľa pacientov.
„Ak nezasiahnu príbuzní, je ťažko chorý
pacient v praxi odkázaný na lekára," píše sa
v článku. „Väčšina holandských lekárov svoje
prípady eutanázie nehlásia, namiesto toho
falšujú úmrtné listy. Robia to takmer všetci
lekári, ktorí viac ako trikrát do roka „dopo
môžu" pacientovi ku smrti. Iba zriedka pritom
konzultujú kolegu, ako to vyžaduje zákon.
Tým sa prakticky surovo obídu všetky záko
nom stanovené kritériá.”
Na záver obaja autori článku, stavajú
oproti tejto eticky neospravedlniteľnej praxi
koncepciu hospicov a paliatívnej medicíny.
KP/TK KBS

Svätý Otec si pripomína „usmievajúceho sa pápeža" Jána Pavla 1.______
Na generálnej audiencii v stredu 27. au
gusta pápežJán Pavol 11. si pripomenul svojho
predchodcu Jána Pavla 1. zvoleného za pápe
ža pred 25 rokmi. Kvôli veľkému počtu pútni
kov sa táto generálna audiencia už opäťkona
la v audienčnej aule vo Vatikáne. V príhovore
k pútnikom Svätý Otec zdôraznil, že učenie
pápeža Jána Pavla t. má dodnes prekvapujú
cu aktuálnosť. Povedal, že tento pápež zane
chal posolstvo nádeje, ktoré prijalo mnoho
ludi.
„Život môjho predchodcu sa vyznačoval
skromnosťou, optimizmom a veľkou dôverou
v Boha. O to hroznejšia bola správa o jeho
smrti v nocí 28. septembra," povedal Ján Pa
vol n.a vyjadril nádej, že posolstvo Jána Pavla
1. bude pre ľudstvo napomenutím, aby vyha
silo početné ohniská nenávisti a násilia na
našej zemi. KP/TK KBS

Koptský pápež Šenuda 111.
sa dožil 80 rokov__________________
Patriarcha Šenuda 111. - občianskym
menom Nasír Gayíd Rafaíl - od roku 1971
hlava Koptskej pravoslávnej cirkví oslávil 3.
augusta jubileum 80 rokov. Pápež Alexandrie
a patriarcha Stolca sv. Marka - ako znie jeho
oficiálny titul - je hlavou jednej z najstarších
a najvýznamnejších cirkví kresťanstva. Je
117. nástupcom sv. Marka.

Šenuda III. študoval teológiu, históriu a
archeológiu a v roku 1954 vstúpil do kláštora
Deir-es-Surian. V roku 1955 bol vysvätený za
kňaza. Vtedajšia hlava Koptskej cirkvi pápež
Kyrillos VI. ho menoval za svojho sekretára.
V roku 1962 bol vysvätený za biskupa. Za
hlavu Koptskej cirkvi bol zvolený v roku 1971.
V roku 1981 ho prezident Anwar el-Sadat
poslal do domáceho väzenia do kláštora Anba
Bischoy. Na zásah Jána Pavla 11. a z iných
strán sa v roku 1985 mohol opäť vrátiť do
Káhiry. Šenuda 111. úspešne vybudoval pas
toráciu a rozvíja ekumenický dialóg. Koptská
pravoslávna cirkev má asi 12 miliónov veria
cich. KP/TK KBS

Krstný kríž zachránil vojakovi život
Krstný kríž zachránil 30-ročnému ruskému
vojakovi z povolania život. Počas búrky keď
tento muž sedel na rybačke v chránenej
oblastí Slavsk, zviedol jeho kríž energiu úderu
blesku. Informovali o tom noviny Kónígsberger Express, lekári vojenskej nemocnice, do
ktorej doviezli Valerija Čemušníkova v kritic
kom stave, považujú za zázrak, že úder blesku
prežil. Druhý rybár, ktorý stál v blízkostí mies
ta, kam blesk uderil, prišiel o život. Noviny
uverejnili aj fotografiu kríža, na ktorom možno
vidieť stopy roztavenia kovu. KATH-NET/ TK
KBS
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Najznámejší film na svete___________
Podľa hamburského magazínu Spíegel je
najznámejším filmom sveta videofilm o Je 
žišovi, vydaný misijným dielom Campus fúr
Christus. Film je natočený podľa lukášovho
evanjelia a doposiaľ ho videlo viac než 5,6
miliardy ľudí. Magazín cituje predstaviteľov
misijného diela, podľa ktorých v uplynulých
rokoch vďaka tomuto filmu našlo vieru 32
miliónov ľudí. Film bol natočený v roku 1979
v Izraeli. TSČBK/TKKBS

Snímka z titulnej strany: Hlavná snímka:
Vladyka Vasiľ Hopko počas bohoslužby
v Ihlanoch (archívo. Mareka Durlaka). Ďal
šie snímky: sr. Z. Schellingová (TK KBS)
a Bystrá 2003 (o. Štefan Keruľ-Kmec).
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Stretnutie gréchohatolíche
Verš z Jánovho evanjelia „Hľa, tvoja
matka!" (Jn 19,27) sa stal heslom 12.
ročníka stretnutia gréckokatolíckej
mládeže v rekreačnom stredisku HM
Bystrá pri Humennom. Je to ozaj výstižné
heslo, pretože aj vďaka Panne Márii som
mala aj ja možnosť zúčastniť sa na IV.
turnuse (11. -15.augusta 2003) tohto
stretnutia mládeže.
Mária vedela, ako som každý rok tú
žila ísť na Bystrú, no z finančných dôvo
dov som nemohla. Podarilo sa mi to až
tento rok, a to aj vďaka redakcií časopisu
SLOVO, ktorá vo svojom časopise vyhlá
sila súťaž, ktorej hlavnou cenou bol pobyl
na Bystrej. Vôbec som si nemyslela, že,
práve ja vyhrám 1. cenu. Veď prečo práve.
ja?
Moment prekvapenia nastal až vtedy!
keď som v júlovom čísle uvidela svopJ
meno ako výherkyňu tejto ceny. Cez slzy
šťastia som sa tešila a oplatilo sa. Našla
som si tam veía nových kamarátov
a zažila atmosféru medzi mladými, kde
je prítomný Boh. Nebolo nás tam síce
veľa, ale o to bola atmosféra priateľskej
šia. Viac sme sa mali možnosť spoznať.
Vidno, že aj v dnešnej dobe sú mladí, Ktorí
myslia na Boha aj v každodennom živote.
Veď zábava, to nie sú len diskotéky čí
vymetanie barov. Aj pri Ježišovi sa dá
zabaviť a porozmýšľať nad svojou vierou,
svojím životom. Každý deň sme začínalí
modlitbou, vždy jedným desiatkom ru
ženca svetla a rozjímaním o ňom. Počas
dňa sme mali katechézy na témy: Mária,
Matka Ježiša Krista: Mária, tvoja Matka
a Mária, Matka Cirkví. V skupinkách sme
potom tieto témy rozoberali podrobnejšie
a zamýšľali sme sa nad svojím vzťahom
k Márií, aké miesto jej patrí v našom
živote. V utorok s nami slávil archijcrejskú
sv. liturgiu vladyka Ján Babjak, SJ, '
a v stredu vladyka Milan Chautur, CSsR. i
Zavítali k nám aj misionári pôsobiaci na
Ukrajine, ktorí nás oboznámili so svojou
neľahkou evanjelízácíou v tejto krajine.
Myslím sí, že asi najviac zaujala prednáš
ka na tému Vzťahy a pravda o potratoch,
ktoré viedol o. Ivan. Na workshopoch sme
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mládeže na Bystrej 2003

r

saoboznámili s výrobou čotiek, históriou
ikonopisectva, hrou na gitare, prácou
s problémovými deťmi, symbolikou
liturgie, ako čítať Sväté písmo alebo ako
rozoznať povolanie k zasvätenému ži
votu, Mali sme možnosť prežiť liturgiu
zmierenia, po ktorej bola hostina lásky agapé. Vo štvrtok sme slávili sv. liturgiu
svečierňou a myrovaním. Pri tejto sv.
liturgii boli posvätené ružence, ktoré sme
robili v skupinkách. Na záver každý
dostal jeden ruženec. Svojím koncertom
nás prišla povzbudiť aj skupina Rieka
života. Záver každého dňa patril modlitbe
s vďakou za prežitý deň.
Ani smesa nenazdali a koniec pobytu
sa priblížil. Ako rýchlo ten čas uplynul.
Ako o. Dávid pri jednej katechéze po
vedal, nie je náhoda, že sme tu. Všetko
zariadila naša Nebeská Matka. Vďaka nej
sme mohli prežiť týždeň v jej tesnej
blízkostí a odniesť si ju vo svojom srdci
domov. Máme si vedľa zrkadla nalepiť
obraz Bohorodičky a stále, keď ideme
okolo, pozrieťsa, či vyzeráme ako ona, čí
sa na ňu podobáme a žijeme ako ona.
Ani neviem, ktorý kňaz povedal, že
nepotrebujeme farebné svetlá, aby sme
sa zabavili. Mal pravdu, pretože zábava
tubola naozaj perfektná. Dúfam, že o rok
sa znova stretneme. Tento pobyt nám
budú pripomínaťuž len fotografie v albu
moch, tričká, spevníky čí videokazeta,
vďaka ktorej si spomenieme aspoň na
časťz toho, čo sme prežili.
Ešte razvďaka za poučnú súťaž, vdäka
ktorej som prežila jeden úžasný týždeň
s perfektnými ľuďmi. Prajem Vám veľa
úspechov vo Vašej náročnej práci. Nech
Vám Matka Božia pomáha. Na záver len
jedna výstižná veta z hymny tohto
stretnutia mládeže:
„Radujme sa všetci pospolu a ďakuj
me za Bystrú Bohu."
Lucia Lukáčová
Aj vy ste zažili niečo zaujímavé na
Bystrej? Ak máte odvahu, napíšte
nám a my sa s vaším svedectvom p o 
delíme s dálšími, kto rí na Bystrej
neboli.

Snímky: Štefan Keruľ-Kmec a lng. Boris Voroňák
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S P R Á V Y Z DOMOVA
LUTINA - Dňa 2. augusta 2003 sa
uskutočnila v ľutínskej bazilike Fatímská
sobota pod vedením Svídníckeho protopresbyterátu, spolu s otcom protopresbyterom Marekom Pulščákom. Program
vyvrcholil svätou liturgiou, ktorú slávil
Mgr. Vladimír Skyba, protosynkel prešov
skej eparchie.
L1TMAN0VÁ - V dňoch 2. - 3. augusta
2003 sa na hore Zvír v Lítm anovej
uskutočnila púť pri príležitosti prvej
augustovej nedele a zároveň trinásteho
výročia údajných zjavení Panny Márie,
Púte sa zúčastnil a sv, liturgiu slávil aj Mgr.
Vladimír Skyba.
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU - V nedeľu 3.
augusta 2003 sa uskutočnil historický
okamih v živote gréckokatolíkov v Ha
nušovciach nad Topľou, keď novoposta
vený Chrám blaženého bískupa-mučeníka
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, posvätil
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ,
za účastí emerítného prešovského biskupa
Mons. ThDr. h.c. Jána Hirku. Veriaci vý
chodného obradu začali praktizovať
bohoslužby vo svojom obrade už v roku
1999, v roku 2000 bola zriadená nová
farnosť Hanušovce nad Topľou a v júli
2001 začali s výstavbou chrámu.
TICHÝ POTOK - V Deviatu Nedeľu po
Päťdesiatnici - 10. augusta 2003 sa
v Tichom Potoku uskutočnila slávnosť
posviacky obnoveného chrámu a novej
farskej budovy. Hlavným svätíteľom
acelebrantom bol J.E. Mons. ThDr. Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha. Slávnosť
sa v tejto farností, patriacej do sabinov
ského protopresbyterátu, začala posviac
kou obnoveného chrámu a pokračovala
slávnostnou archíjerejskou sv. liturgiou,
myrovaním, sprievodom k farskej budove
a jej posviackou.
PREŠOV - Kongregácia sestier služobníc
nepoškvrnenej Panny Márie si pripomína
75. výročie príchodu prvých sestier na
Slovensko. Pri tejto príležitosti sa uskutoč
nila v dňoch 15. - 17. augusta 2003
trojdňová slávnosť. Počas tejto slávnosti
niektoré sestry zložili večné sľuby a bola
predstavená história ich provincie.
HUNKOVCE - V sobotu 16. augusta 2003
zavítal vladyka Ján Babjak, prešovský
eparcha, na pastoračnú návštevu filiálnej
obce Hunkovce, kde v Chráme Zosnutía
Presvätej Bohorodičky slávil archijerejskú
sv. liturgiu. Po jej skončení sa stretol s ku
rátorským zborom a veriacimi tejto filiál
nej obce farnosti Bodružal, patriacej do
svidníckeho protopresbyterátu.
TELGÁRT - V dňoch 16. - 17. augusta
2003 sa uskutočnil už IX. ročník festivalu
víachlasného chrámového a ľudového
o o o
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Kríž svetových dní mládeže v Snine
Pri príležitostí blížiacej sa návštevy Svä
tého Otca na Slovensku putoval počas mesia
ca júl Kríž svetových dní mládeže aj v Prešov
skej eparchíi. S vďa
kou a úctou sme ho
prijali i my, gréckoka
tolícki veriaci v Snine.
Pretože Svätý Otec
vyhlásil Rok ruženca
a zároveň v tomto ro
ku vydal nový ruže
nec Svetla, privítali
sme i my svätý Kríž
touto rozjímavou mod
litbou. Modlitby bolí
sprevádzané spevom
humenského mládež
níckeho zboru pod
vedením o. Antona
Uhrína.
Pokračovali sme
slávnostnou liturgiou, ktorú celebroval o. Damíán Saraka. Vo svojej kázni nám pripo
menul, že kríž neslúži na dekoráciu, okrasu,
ale že je to v každom prípade miesto stret
nutia s Ježišom. Miesto, kde ho vždy nájdeme.
On prijal svoj kríž, ktorý ho sprevádzal celým
životom už od útleho detstva, a miloval ho.
Celý náš život je jeden veľký kríž a máme ho
prijať so všetkým, čo prináša. Nečakať na
veľké kríže, ale prijímať s pokorou a láskou
tie každodenné. Ježíš prijal kríž ako prvý,
a preto pri každom našom príjatí krížov bude
s nami a dá nám silu kráčať s ním.
Tejto slávnosti sa zúčastnili aj veriaci
z Humenského a Medzilaboreckého dekaná-

tu. Pozvaní rímskokatolícki veriaci zo Sniny
spestrili program pôsobivou pantomímou pod
vedením sestry Stellamarís.

Potom nasledovala krížová cesta s rozjíma
niami, do ktorej sa zapojili aj mladí zo sporo/,
naných dekanátov.
Program v neskorých hodinách ukončili
bratia rímskokatolící adoráciou pred vylože
nou Eucharístíou. Po slávnostnom požehnaní
s Eucharístíou o. Petrom Tremkom sme sa roz
lúčili s krížom, ktorý putoval dálej do Humen
ského dekanátu.
Úprimné Pán Boh zaplaťvšetkým tým, kto
rí na túto slávnosť mysleli vo svojich modlit
bách, aj zúčastneným duchovným otcom pri
organizovaní slávností a všetkým prítomným
za vytvorené spoločenstvo.
veriaci zo Sniny

Humenčania a Kazimírčania v Kuzmiciach
V
dňoch 7. až 11. júla 2003 sa stala obecmíc, ktorí nás vo svojej štedrosti neváhali
Kuzmíce v okr. Trebišov miestom, kde sa viac pohostiť a materskú školu, v ktorej sme boli
ako päťdesiat detí a mladých z farností Hu- ubytovaní zaplavili všakovakými dobrotami.
menné, Vyšný Kazímír
(okr. Vranov nad Top
ľou) a okolia snažilo
duchovne prežívať
svoje prázdniny. Tábor
sa niesol v duchu sv.
apoštola Pavla a malí
Filipanía, Kolosanía,
Korinťania, Efezanía,
Galaťanía a Rimania
sa spolu so svojimi
animátormi snažili
prijať do srdca učenie
sv. Pavla o láske, ra
dostí, jednote, cirkví,
viere a o tom, že Ježíš
Kristus je opravdivý
víťaz. Spolu sme ako
jednotná cirkev putovali aj do blízkej obce Ďakujeme aj sestrám „služobniciam" FaustíSlivník, kde nás ľudia tiež srdečne prijali a my ne, Augustíne a Natanaele, ktoré tábor orga
sme sa mohli modliť v nádhernom chráme.
nizovali i všetkým, ktorí nám pomohli pri jeho
Naše poďakovanie patrí o. Pohároví, realizácii. Pán Boh zaplať!
mládež z farnosti Humenné
správcovi farnosti Kuzmice a veriacim z Kuz-

Čo nového v Klokočové?
Už vám chýbali naše články, najnovšie
udalostí z našej farnosti? Tak to hneď
napravíme. Na krásne akcie, ktoré sa udiali
v Klokočové v máji ste, dúfame, ešte neza
budli. Tentokrát vám opíšeme priebeh nášho
farského výletu so staršou mládežou.
Posledné dní školského roka ubúdali
a radosť a nadšenie z blížiaceho sa výletu
stále narastala. Tento rok sme sa vybrali na
Regetovku. Je to lyžiarske stredisko neďaleko
Bardejova. Konečne je to tu. V nedeľu 6.7.
2003v areáli kalužskej cerkví bol zraz účastníkovvýletu. Naložili sme autá „proviantom"
-potravinami, spacákmi, batohmi -a vyrazili.
Regetovka nás neprívítala práve najideál
nejším počasím, pršalo a bolo chladno.
Plápolajúci ohník v krbe našej prenajatej
chaty nám spríjemňoval pivé chvíle výletu.

■
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V prvývečer sme sa rozdelili do skupín, ktoré
mali za úlohu starať sa o poriadok a stravu
dňa. Pondelok sme začali rannou modlitbou,
vylosovali sme si navzájom anjelikov na hru
anjelská pošta, ktorú isto netreba bližšie
predstavovať. Svätá liturgia, ktorá nasledo
vala, bola trocha iná. Čím iná? Iná preto, lebo
sme počas nej stáli bosí ako kedysi Mojžiš pri
horiacom kre.
Konečne prestalo pršať, a tak pod ho do
lesa. Ideálny čas na prechádzku -samá voda
a blato. Po niekoľkokílometrovej túre padlo
rozhodnutie, že naspäť nepôjdeme cestou,
ktorou sme prišli, ale „skratkou“ cez les.
Skratka trvala asi tak dve hodiny. Prechádzali
sme nádherným lesom, krásnymi roklinami,
studeným potokom a blato sme mali až za
ušami. Keď to už vyzeralo, že sme zablúdili,
pomodlili sme sa desiatok ruženca a poprosili
sv. Antona -patróna stratených vecí o pomoc.
A zabralo to. Asi po pol hodine sme uvideli
našu chatu, to bolo radosti.
Utorokbola sv. liturgia znova iná. Nielenže
sme stáli bosí, ale počas celej liturgie sa naše
ruky týčili k nebu. Väčší závideli menším ich
ruky...
Návšteva mesta Bardejov nám vyplnila
popoludnie dňa. Veľmi sa nám páčil Chrám
Sv. Egídía a chrámová veža. Pri výstupe sme
narátali 170 schodov. Z veže bol nádherný
výhľad na panorámu mesta a jeho okolia. Ešte
v úvode návštevy chrámu sme si zaspievali
zopár pesničiek a pomodlili sa ruženec Svetla.
Naša ďalšia cesta smerovala do Bardejov
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ských Kúpeľov. Ticho a pokoj sa šírili celým
areálom, ktorý sme prešli od malého kostolíka,
kolonádou, popri soche rakúskej princeznej
Sísi. Vraj sa tu kedysi liečila. Obzreli sme si aj
termálne kúpalisko.
Stredajší program sa opäť začínal sv. litur
giou, ktorú o. Slavo stále viac a viac sťažoval,
aby sme sa trocha naučili prinášať obety
napríklad za tých, za ktorých sme sa modlili.
Tentokrát to bolo naboso postojačky so zdvih
nutými rukami a prežehnávaním sa nielen
tak, ako by sme oprašovali šaty od omrviniek,
ale tak naozaj, aby znak kríža vynikol.
Slniečko svietilo len zriedka, no to nás
neodradilo od ďalšej návštevy kúpaliska.
V teplej vode sme sa dobre vyšantili. Ani sä
nám z nej nechcelo. Večer nás čakala opekačka, na ktorú sme pozvali majiteľov chaty.
Dúfame, že večer prežitý v našej
spoločnosti sa im páčil.
Štvrtok pred sv. liturgiou sme
premýšľali, tipovali, čo asi má
pre nás náš duchovný otec
pripravené. Dnes k tým predoš
lým už spomínaným úkonom
pridal hlboký úklon až do „pra
chu zeme". Silný dážď a vietor
nám prekazili naše ďalšie plány.
Ostali sme na chate, niektorí
hrali spoločenské hry, iní spie
vali, hrali na gitarách alebo len
tak leňošili. Popoludní, ked'dážď
prestal, vybrali sme sa na pre
chádzku Bardejovom.
Piatok. Z poslednej sv. liturgie sme mali
trocha obavy, čo to bude dnes. Naše obavy
sa rozplynuli vo chvíli, keď o. Slavo povedal:
„Posadajte si, dnes máme klasickú sv. litur
giu." S úžasom sme na seba pozerali. Nečaka
li sme to. Ale predsa. V ten deň nám vyhlásil
dobrovoľný pôst o vode a chlebe. Mnohým sa
to nepodarilo. Pobyt na kúpalisku nás dobre
unavil a vyhladoval, preto viacerí neodolali
dobrotám, ako napr. zmrzlina, nanuky, slad
kosti a iné.
Sobota - posledný deň prišiel akosi skoro.
Sobota je vo väčšine domácností deň uprato
vania. Aj naša tzv. domácnosť sa dala do
balenia, upratovania celej chaty. Vyzeralo to
ako na mravenisku, každý čosi vynášal,
umýval, zametal. Ako už tradične o. Slavo Big Boss skontroloval každý kút chaty, potrpí
si totiž na každú maličkosť, všetko musí byť
típ-top. Do Kaluže sme dorazili asi o 17. hod.
Výlet sme ukončili sv. liturgiou, na ktorej sme
sa dozvedeli mená svojich anjelikov. Čo
povedať na záver? Chceme sa poďakovať
najprv nášmu duchovnému otcovi Slavoví, že
aj tieto prázdniny nám venoval toľko chvíľ zo
svojho času preplneného rôznymi inými
aktivitami. Jeho pútavé kázne a sv liturgie,
ktoré bolí obohatené stále čímsí novým bolí
úžasné. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám
pomohli s prevozom a, samozrejme, majite
ľom chaty. Už aby tu boli dálšíe prázdniny...
mládež z farnosti Klokočov

spevu Ozveny staroslovíenčiny pod Kráľo
vou Hoľou -Telgárt 2003. V nedeľu slávil
o. ThLic. Ľubomír Petrík, kancelár Biskup
ského úradu, v miestnom chráme sláv
nostnú sv. liturgiu, pri ktorej spoluúčin
kovali účastníci IX. ročníka Ozvien
staroslovenčiny.
ŠAŠOVA - Obec šašová so svojím milosti
vým obrazom Bohorodičky má zaujímavú
minulosť, spojenú so zázračnými udalostámi. Obec leží v Nízkych Beskydách
nedáleko Bardejova a je filiálkou farnosti
Ortuťová. Prvá písomná zmienka o obci je
zo 14. storočia (1352). Pôvodný drevený
chrám bol postavený ďaleko za dedinou
a jeho súčasťou bola aj mariánska ikona,
ktorá dodnes priťahuje pútnikov. Pres
nejšie údaje o zázrakoch, spojených
s ikonou, sa nezachovali, ale isto sa tu
udiali mimoriadne udalostí, o čom svedčí
vzácny dokument, list pápeža Pia VI. z 30.
júna 1779, v ktorom sa hovorí o udelení
plnomocných odpustkov pre Chrám
v Šašovej na 7. rok. Dokument podľa ka
nonickej vizitácíe z roku 1834 bol uložený
v chráme vo svätostánku a spomína
m ilostivý obraz ako „m iraculosa“ zázračný.
V prvej polovici 19. storočia, najmä pre
veľkú vzdialenosť chrámu od obce,
rozhodli sa obyvatelia postaviť murovaný
chrám priamo vo farností. Po výbere
vhodného miesta veriaci požiadali vlast
níka pozemku o predaj za primeranú
cenu. Ten, aj keď mal dosťzeme, odmietol.
Keď sa však milostivý obraz niekoľkokrát
zjavil na tomto vyhliadnutom mieste,
v majiteľovi sa pohlo svedomie, a tak nie
lenže súhlasil s výstavbou, ale pozemok
na tento účel daroval. Výstavba chrámu
bola ukončená v roku 1842 a súčasne bol
doň prenesený zázračný obraz. V súvis
losti s týmito udalosťami sa spomínajú aj
mimoriadne vypočutia a uzdravenia.
V blízkosti chrámu sa nachádza prameň,
ktorému sa pripisujú zázračné účinky pri
očných chorobách. V roku 1888 tu posta
vili kaplnku. Od roku 1845 sa každoročne
na sviatok Zosnutía presvätej Bohorodičky
konajú tradičné púte.
Aj tento víkend 23. - 24. augusta 2003
sa uskutočnila púť, ktorej vyvrcholením
bola slávnostná sv. liturgia, ktorú celeb
roval generálny vikár prešovskej eparchíe
Mgr. Vladimír Skyba. V homílíí spomenul
blížiacu sa návštevu Svätého Otca Jána
Pavla U. na Slovensku, pri ktorej bude na
oltár povýšený ThDr. Vasíľ Hopko, prešov
ský pomocný biskup. Biskup Hopko
v celom živote a vo svojej viere precho
vával veľkú úctu k tej, ktorá nám porodila
nášho Spasiteľa Ježiša Krista. V jednom
svojom liste, v čase neslobody našej cirkví,
píše: "M ilujem Východ: Ten Východ

oz>z>
slovo - september/2003 • 9

S P R Á V Y Z DOMOVA
milujem, ktorý bol za čias sv Mikuláša.
Ten Východ milujem, ktorý bol za čias sv.
Bažila Veľkého, sv. Gregora Bohoslovca, sv
Jána Zlatoústeho, za doby Troch Svätitelov.
Ten Východ milujem, v ktorom ž il sv.
ňtanáz Veľký Ten Východ milujem, ktorý
reprezentovali svätí Cyril a Metod, ten
Východ milujem, ktorý vždy s Rímom bol.
Ten Východ milujem, ktorý s Rímom Dog
mu o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie
p rijal a žiadny in ý." Vo svojej homílií
vyzdvihol úctu k presvätej Bohorodičke
ako vzoru života, v neustálej prítomnosti
Boha a odovzdaností do jeho vôle. Tak,
ako Boh bol konal v dejinách Presvätej
Bohorodičky, tak koná aj v osobných
dejinách každého človeka. Boh ako jediný
má riešenie pre náš život.
NIŽNÝ ŽIPOV - „Nezvítázilo však zlo nad
dobrom, ale zvíťazilo dobro a zámer
nepriateľov Cirkvi stroskotal. A tí, čo
zachovali svoju duchovnú vernosť a stabi
litu, ďakovali Bohu, že stvoril tento deň
obnovenia našej cirkvi." To sú slová Mons.
Jána Hrica, títulárneho kanonika našej
Prešovskej eparchíe, ktoré boli uverejnené
v 14. čísle časopisu SLOVO v roku 1998.
Zvíťazilo dobro -môžeme s istotou povedať
dnes, keď stojíme nad prežitým životom
gréckokatolíckeho kňaza, otca Mons. Jána
Hrica, ktorý verný svojmu kňazskému
sľubu žil i odovzdal svoj život Kristovi dňa
22. augusta 2003 v 84. roku svojho života
a 55. roku kňazstva.
Mons. Ján Hríc sa narodil 31. marca 1919
v Nižnom Žípove. Pochádzal z roľníckej
rodiny, ale krátko po jeho narodení jeho
otec odchádza do USA za prácou. O dvoch
synov sa starala matka Júlia. Ľudovú školu
navštevoval v rodisku a gymnaziálne
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Oázové leto v Tichom Potoku
„Skúste a presvedčte sa, aký dobrýje Pán “
(Ž34,9a).
Anímátorí gréckokatolíckeho oázového
spoločenstva „Život vo svetle" pripravili pre
deti z rôznych kútov východného Slovenska
krásny týždeň s Pánom v malebnej dedinke
Tichý Potok. Stretli
sme sa v piatok 1.8.
a rozlúčili sa v piatok
8.8.2003. Tento rok
Svätý Otec vyhlásil za
rok sv. ruženca, a tak
sme si povedali, že si
spoločne priblížime
túto úžasnú modlitbu
každodenným preží
vaním jedného tajom
stva Ruženca svetla.
V prvý deň sme si tak
obnovili krstné sľuby
a rozhodli sa kráčať
životom nanovo odov
zdaní Pánovi. Keďže
2. tajomstvo je o Ježi
šovej prítomnosti na svadbe v Káne Galilejskej, pre lepšiu názornosťanimátori pripravili
pre účastníkov svadobnú hostinu so všetkým,
čo k tomu patrí. Mali sme nevestu so žení
chom, družbov a družičky (jednotliví anímá
torí), starostu, ktorý predniesol prípitok.
Nechýbala ani slávnostná večera, zábava
a neskôr aj „redový" tanec. Našu „nevestu"
boleli poriadne nôžky, kým vytancovala
všetkých prítomných, ale pre každého to bol
nezabudnuteľný zážitok. Krásnym okamihom
ďalšieho dňa bola krížová cesta, pripravená
účastníkmi, s nesením a inštaláciou chlap
cami zhotoveného veľkého kríža nad dedinu,
aby tak všetkým obyvateľom pripomínal to
úžasné tajomstvo smrtí a zmŕtvychvstania
nášho Pána. Jednotlivé tajomstvá sme rozo
berali rôznymi spôsobmi: cez osobný rozhovor
v skupinkách, pomocou pantomímy a skrze
Božie slovo na svätej

liturgií. „Všetko má svoj čas..." (Kaz3,l). Tak
aj my sme mali čas modliť sa, čas zabávať sa,
čas plniť naše brušká a pre spachtošov aj čas
na poobedňajší spánok. No čokoľvek sme
robili, nezabúdali sme, že s Pánom máme
prežívať celučičký deň. Účastníci mohli

odkrývať svoje talenty počas tvorivých dielní
(pantomíma a tanec), učili sme sa poskytoval
prvú pomoc, spoznávali krásy liturgie a
prírody na liturgickom a zálesáckom seminá
ri. Nechýbali ani olympijské hry a večerná
opekačka. Prežívali sme spoločenstvo lásky
ako jedna veľká rodina a pochopili sme, že aj
v dnešnom postmodernom svete potrebujeme;
Ježiša a vôbec sa za to nemusíme hanbiť. Prá
ve naopak. To posolstvo radostí a lásky chce
me a máme rozdávať ďalej. Aby sa celý svet
„nakazil" láskou, láskou Boha, ktorý nás ľúbi
a stará sa o nás. „Aké je dobré a milé, ked
bratia žijú pospolu... Tam Pán udeľujepožeh- \
nanie a život naveky" (Ž133,l;3b).
Sme vďační Bohu za ten úžasný týždeň,
ktorý sme spolu strávili a veríme, že nás nabu
dúce bude viac..... a aj vy sa k nám pridáte.

Rozlúčka s o. Jurajom v Bodružali
V
nedeľu 13. júna sa veriaci z farností bohatú úrodu. Na pa
Bodružal a Miroľa rozlúčili so svojim duchov miatku sme ho obda
ným otcom Jurajom Voroňákom, ktorého o. rovali peknou kyticou
biskup menoval na iné miesto. Keďže a darčekom, ktorý mu
pripomínať
bodružalská farnosť má viacero filiálok, bude
rozlúčka prebiehala postupne vo viacerých chvíle, ktoré sme spo
lu strávili pri oltári.
chrámoch.
Ako prví pripravili milú slávnosť veriaci Podobne prebiehala
v Krajnej Poľane. Celá bohoslužba sa niesla rozlúčka aj v hunkovv znamení vdáky otcovi Jurajovi za jeho 6- skom a bodružalskom
ročné pôsobenie. Veriaci vyjadrili svoje city chráme, kde prišli aj
ústami detí pod vedením Janky Goríščákovej. veriaci z Príkrej a MíNechýbali ani slzy ľútosti a smútku nad role.
V každom chráme
rozlúčkou s kňazom, ktorého si tu všetci veľmi
obľúbili. V záverečnom príhovore o. Juraj bola tiež odslúžená
povedal, že aj keď odchádza, jeho tunajší panychída za zomrelých, pričom o. Juraj
veriaci navždy ostanú v jeho srdci, lebo na osobitne prosil za duše, ktoré osobne odpreprvú lásku sa nikdy nezabúda. Vyjadril vadil do večností.
Modlíme sa za nášho duchovného otca
presvedčenie, že semienko lásky, ktoré sa
snažil zasiať do našich sŕdc vzklíči a prinesie Juraja Voroňáka a do ďalšej dušpastierskej
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práce mu želáme hojnosť Božích milostí, aby
jeho účinkovanie v novej farnosti takisto
prinieslo bohaté ovocie.
za veriacich z farnosti Bodružal
a Miroľa Martina Šímová

Aopäť sme sa stretli
Deti z pieskoviska pred domom spájajú pek
né spomienky po celý život. Podobne aj štu
dentov z Nitry, ktorí už v čase svojej mladostí
prežili spoločne niekoľko nezabudnuteľných
rokov.Zblížili ich nielen prežité chvíle, stretnutia
anedeľnévýlety, piesne s gitarou a veselá zá
bava, ale najmä viera, ktorá sa v ča
seneslobodyducha prejavovala svoj
skýmspôsobom. Patril som k nim aj
ja. Pracovali sme pri obnove františ
kánskehochrámu pod hradom, ktorý
saspolu s farou stal naším druhým
domovom. Nedá mi nespomenúť pa
ni Vrábelovú, mamu „nášho“ farára
Lacka. Vždy nás prijala s úsmevom
(najčastejšie v kuchyni).
Svojimi rukami sme sa dotýkali
nielen trhlín v múroch chrámu, ale
aj trhlínv dušiachosamotených ľudí,
najmä „detí zulice"...
Týchniekoľkorokov štúdií uletelo, spomíenkyzarastali starosťami všedných dní. Čo bolo
slabé v spomienkach odumrelo a lacné pred
savzatiavzala voda. Mnohí sme si založili rodi
ny, vychovávame detí, meníme zamestnania
aj adresy. Pri ojedinelých stretnutiach vzišiel
nápad-bol trochuv každom z nás -čo tak stret
núťsa znova, pravdaže aj s rodinami. Slovo
daloslovoa pripravili sme spoločnú letnú dovo
lenku. Noa toto leto to už bola deviata. Tentokrát v Mošovciach. Spolu 11 rodín, z toho 33
detí oddvoch rokov po maturantov.
Ráno po bohoslužbe, ktorú nám odslúžil
vdp. Lacko Vrábel, ktorý je každoročne na

**

a suveníry. Aj naše detí nás prekvapili a pozvali
nás na program Detí rodičom. Zasadli sme do
školských lavíc a začalo sa vyučovanie. A veru
nebolo to také jednoduché. Večere patrili pose
deniam v altánku pri krbe s gitarou, a samo
zrejme, opekaním špekáčikov. Pre detí to bolí
večere plné slobody na ihrisku, pri ohni, keď
bol mesiac v splne a rodičia „slabšie videli" na
hodinky. V niečom sme sa zmenili, no kdesi vo
vnútri sme si ostali blízki. Sedem dní sa dostalo
už len do spomienok, ale vieme už ďalší dátum
dovolenky - o rok o takomto čase, keď mesiac
bude opäť v splne.
manželia Beáta a Miloš Jakubovci

chlapcov a družstvom dievčat, ktorý skončil
nerozhodne 2:2.
Po takto krásne strávenom dní sme sa
V sobotu 2. augusta 2003 sme sa mládež mohli vrátiť domov, síce vyčerpaní a unavení,
a deti z farností Sečovská Polianka spolu ale plní nových zážitkov a poznatkov. Vdáka
s duchovným správcom o. Markom Petrom PánuBohu za tento krásny deň.
vybrali na turistickývýstup k zrúcanine hradu
Mgr. Mária Hreňová
v Kapušanoch pri Prešove.
Na určené miesto sme sa dopravili vlakom
a nič námnebránilo uskutočniťvýstup k zrúcaníne hradu. Vybrali sme si strmú namáhavú
cestu, aby sme si uvedomili, ako ťažko niesol
kríž našich hriechov Pán Ježíš na Golgotu.
Všetci sme to zvládli a ako podákovanie pri
kríži tesne pod zrúcaninami hradu odznel 4.
desiatok bolestného ruženca. Na kopci sme
posilnili aj telesné sily a urobili opekačku.
Zároveň nás o. duchovný oboznámil s oko
litým krajom. Zvlášť našu pozornosť upriamil
na mesto Prešov, kde sú uložené relikvie
blaženého biskupa-mučeníka P. P. Gojdíča.
A porozprával nám o jeho živote. Tu sme sa
aj pomodlili Moleben k blaženému o. bisku
povi Gojdičoví. Takto sme spojili zábavné
s duchovným Po tomto sme sa vybrali na
spiatočnú cestu cez les, ktorá bola už oveľa
Od leta tohto roku krášli z príležitosti
ľahšia ako cesta hore, čo nám mohlo pripome
1140. výročia uväznenia sv. Metoda ra
núť, že ľahšie je klesnúť dole ako kráčať hore
kúsky Reichenhau intervíziu sv. Metoda,
k spáse. No kráčať k spáse sa aj napriek mno
učiteľa a apoštola Slovanov z dielne
hým námahám oplatí. Pod kopcom sme ešte
Stanislava Bríndzka z Gregoroviec.
odohrali futbalový zápas medzi družstvom

Turistický deň

Y

týchto dovolenkách s nami, sme zbalili ruksaky
a hurá na výlet. Vystúpili sme na Tlstú, prešli
sme sa Gaderskou dolinou, prezreli sme sí hrad
Blatnica, vykúpali sme sa v termálnom kúpalis
ku v Turčianskych Tepliciach a ... niečo sme tam
určíte nechali aj pre vás. Jeden podvečer patril
športovým súťažiam pre naše detí. Bolo to ra
dosti, keď si mohli získané žetóny z rôznych
disciplín vymeniť v „obchode" za sladkostí

S P R Á V Y Z DOMOVA
štúdiá absolvoval v rokoch 19.32-1940
v Užhorode. V tom istom roku nastúpil na
Teologickú akadémiu v Prešove, ktorú
navštevoval do roku 1944. Posledný rok
študoval súkromne a zároveň s povolením
otca biskupa Pavla Petra Gojdíča vyučoval
na gymnáziu ruský jazyk. V rokoch 19451949 študoval na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú
ukončil štátnou skúškou z filozofie. Svia
tostné manželstvo uzavrel s Irenou Huszárovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza
Emila Huszára. Kňazskú vysviacku prijal
15. augusta 1948. V tom čase, až do roku
1950, bol profesorom ruského jazyka
a filozofie na štátnom gymnáziu v Micha
lovciach.
Pre našu cirkev smutný rok 1950 zastihol
mladého kňaza a profesora v jeho pracov
nom rozlete a umiestnil ho ako robotníka
ďaleko od jeho žiakov í veriacich v Chropíne na Morave. Neskôr pracoval ako eko
nóm v obcí Huncovce a rok 1968 a slobo
da našej cirkvi ho zastihla ako pracovníka
Štátnych lesov v Prešove. Hneď po legali
zácii našej Cirkví začal otec Ján s nadše
ním pracovať pri jej obnove ako správca
farností vo svojej rodnej obcí Nižný Žípov
a súčasne ako archivár na biskupskom
úrade, kde pracoval až do svojho odchodu
do dôchodku v roku 1989. Neskôr ešte
vykonával službu výpomocného duchov
ného prešovskej farností. Otec Hric bol
známy svojou pedantnou prácou a hlbo
kou láskou k liturgií a ku krásnemu slo
vanskému obradu. Veríme, že v tejto chvíli
slávi svoju večnú liturgiu s tým, ktorému
zasvätil celý svoj život.
Pohrebné obrady vykonal 26.augusta
2003 Mons. Ján Hirka, prešovský emeritný biskup, v Chráme Ochrany presvätej
Bohorodičky v Nižnom Žipove, za účasti
Mgr. Vladim íra Skybu, protosynkela
prešovskej eparchíe, Mgr. Vladimíra Tomka, protosynkela košického apoštolského
exarchátu, veriacich a duchovenstva
prešovskej eparchie a košického apoštol
ského exarchátu.
PREŠOV - Vo Vydavateľstve Michala Vaška
práve v týchto dňoch vyšla kniha Život
svätých, ktorá je hodnotným duchovným
čítaním. Je to významne životné dielo o.
Andreja Josafáta Gregora Trucha, OSBM,
z Toronta. Preklad do slovenčiny vykonal
o. Michal Čarný. Prezentácia knihy sa
uskutočnila 29. aug u sta 2003 na
Gréckokatolíckom farskom úrade v Pre
šove pri Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa za účastí protosynkela prešovskej
eparchie Mgr. Vladimíra Skybu, riaditeľa
biskupstva ThLíc. Ľubomíra Petríka
a ceremoniára Mgr. Jozefa Urvinítku.
Zdroj: 1SPB.
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cesty na Slovensko: „Drahí Slováci! Dobre
poznáme bolestné následky tvrdých rokov
totalitného režimu, ktoré v minulostí spôsobili
ozajstné spustošenie v oblasti sociálnej a
politickej, kultúrnej a náboženskej. Dnes k
vám prichádzam ako pútnik Ježiša Krista
povzbudiť vás a posilniť vo viere..."
Svätý Otec je veľký i vďačnosťou: „Moja
púť na Slovensku sa končí. Ďakujem vám za
svedectvo viery, ktoré ste mi dali. Odnášam
sí ho v srdci do Ríma. Ďakujem biskupom,
kňazom, rehoľným osobám, všetkým veria
cim... Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili
o úspech tejto cesty. Pán Boh zaplať!"
Keď 5. júla na generálnej audiencií pápež
hovoril o svojej návšteve na Slovensku, pripo
menul, že slovenská cirkev, ktorá žila na úze
mí bývalého komunistického Československa,
prežívala v tých rokoch veľké prenasledova
nie. Znova sa vrátil k menám väznených a ši
kanovaných biskupov, kňazov í laikov zo
všetkých diecéz a dodal: „Ak si položíme otáz
ku, kde čerpali Slováci silu v čase prenasle
dovania, odpoveď nájdeme predovšetkým
v návštevách mariánskych svätýň. Z marián
skych svätýň, ako sú v Šaštíne a v Levoči, sa
táto sila šíríla k veriacim do rodín a farností
na celom Slovensku."

11. september - Trnava
Bratíslavsko-trnavská arcidiecéza má
bohaté dejiny, hoci vznikla až v 20. storočí
(najskôr ako Trnavská arcidiecéza, ktorú zria
dil Pavol VI. 30. 12. 1977 a po jej rozdelení
a vzniku Košickej arcidiecézy 31. marca 1995
bola premenovaná na Bratíslavsko-trnavskú).
Skoro tri storočia mal sídlo v Trnave ostrihom
ský arcibiskup (1543 - 1820). Od roku 1886
do roku 1922 bola jedným z troch vikariátov
Ostrihomskej arcidiecézy. Od roku 1922 do
roku 1976 bola Trnava sídlom apoštolskej adminístratúry Čo sa týka farností a územnej f
rozlohy, je najväčšou diecézou na Slovensku.
Na jej území sa nachádza národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v šaš- f.
tíne. Trnava s velkou radosťou po prvý raz '
v dejinách privíta najvyššieho pastiera Cirkvi
- biskup z Ríma vstúpi do „malého Ríma”.
12. september - Banská Bystrica
Na území Banskobystrickej diecézy žijú f ,
kresťania katolíci vedľa pomerne silne zastú- H
pených bratov protestantských cirkví. Komu
nistická ideológia tu vyvíjala mimoriadne
silný tlak, ktorého následky treba i dnes y
odstraňovať. Preto povzbudenie vo viere 4 P
slávenie mariánskej bohoslužby v diecéze,
kde sa začína diecézna synoda, má veľký
význam.
13. september - Rožňava
Na území Rožňavskej diecézy žije početná
maďarské menšina a sú tu i reformovaní kres
ťania. Na slovenské pomery je rellgiozita na
tomto území nižšia a od návštevy Svätého
Otca očakávame nový stimul preveriacich. V
tento deň si Sv. Otec pripomenie obľúbeného
svätca - svätého Jána Zlatoústeho.
14. september - Bratislava - Petržalka
Miestom štvrtého -hlavného -dňa návšte- j
vy je hlavné mesto Bratislava, keď pri sláv- j
nostnej bohoslužbe Svätý Otec vyhlási za bla
žených biskupa ThDr. Vasíľa Hopká a rehoľnú 1
sestru Zdenku Schelíngovú.

Celonárodná púť do Ríma___________

Záver_________________________________

Pri príležitostí päťdesiateho výročia kňaz
skej vysviacky pápeža Jána Pavla 11. a prvého
výročia jeho druhej návštevy na Slovensku
sa v novembri 1996 uskutočnila slovenská
celonárodná ďakovná púť do Ríma. Košický
arcibiskup Alojz Tkáč v nej okrem iného
povedal: „Živo si spomíname na dve pastorač
né cesty Svätého Otca na Slovensko. Azda
každému najviac rezonujú v duši jeho slová:
»Nebojte sa!«... A Svätý Otec znovu povzbudil
prítomných: »Slovensko je povolané ponúknuť
Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista
a svojej oddaností Panne Márii.«"

Od začiatku svojho pontifikátu Svätý Otec
Ján Pavol U. pri spravovaní Kristovej Cirkvi
a utvrdzovaní vo viere prejavuje k Slovákom
i k Slovensku blízky vzťah. Výrazne sa to prejavuje najmä pri jeho apoštolských cestách.
Pozoruhodne si všíma pozitívne vlastnosti
a javy, no zároveň poukazuje na rezervy
i nebezpečenstvá. Už v čase totality a pri
mnohých pápežských audienciách na Svätopeterskom námestí alebo v aule Pavla VI.
ocenil napríklad „lásku k Božej Matke, ktorá
pomáhala Slovákom po stáročia znášať ťažké
skúšky, ohrozujúce ich národné jestvovanie
a ich vieru". Vytrvalo pozdravoval pútnikov
zhromaždených v Šaštíne, Levoči, Lutine
a ďalších pútnických miestach. Dnes, už
v úplne novej situácii, nás znovu povzbudzuje
k životu a prejavom viery v súčasných podmienkach, aby sme sa vzmáhali vo viere, aby
ona bola prínosom nielen pre jednotlivcov,
rodiny a celý národ, ale í v širších rozmeroch
transformujúcej sa Európy.

Prehľad pastorač
ných návštev
Svätého Otca
na Slovensku
Aj krátky náčrt pastierskej starostlivosti
Svätého Otca o Slovensko a o Slovákov svedčí
o základnom význame rímskeho biskupa,
pápeža Jána Pavla 11. pre vieru a každodenný
život. Pripomeňme si, že Svätý Otec Ján Pavol
11. vymenoval dvoch kardinálov a všetkých
terajších slovenských biskupov, v roku 1995
zriadil Košické arcibiskupstvo a provinciu,
v roku 1997 zriadil Košický apoštolský exarchát, v roku 1980 zriadil v Kanade Slovenskú
gréckokatolícku diecézu sv. Cyrila a Metoda
a povýšil viacero chrámov na baziliky (Lutína,
Levoča, Staré Hory, Rajecká Lesná, Kežmarok
a Bardejov). Najvýznamnejší vplyv však
predstavujú jeho pastoračné návštevy.
Prvá návšteva Svätého Otca
v Československu v roku 1990_________
Veriaci Čiech, Moravy a Slovenska vnímali
dvojdňový pobyt Svätého Otca v apríli 1990
ako ozajstný zázrak. V kázní v Bratislave na
vajnorskom letisku Svätý Otec povedal: „Ako
nespomenúť veľký význam pútí, ktoré sa
konali v posledných rokoch? Ich ozvena
prekročila hranice." V príhovore podčiarkol
lásku Slovákov k rímskemu biskupovi: „Mi
lovaní bratia a sestry, drahí Slováci a Sloven
ky, pápež vie, ako veľmi ho máte radi. Aj
pápež vás však uisťuje, že vás má veľmi rád...”
Ďalej vyjadril presvedčenie, že dvojitá láska
k Panne Márii a Petrovmu nástupcovi je
vzácnym dedičstvom svätých vierozvestov
Cyrila a Metoda.
Pri rozlúčke na vajnorskom letisku v Bra
tislave v roku 1990 Svätý Otec Ján Pavol 11.
povedal: „Mnohé veci nás spájajú a vedú nás
k tomu, aby sme boli spolu a spolu aj žili
a pracovali. ... Dúfam, že to nie je zbohom,
ale dovidenia."
Druhá návšteva Svätého Otca
na Slovensku v roku 1995_____________
Pri viacerých audienciách v Ríme z úst
slovenských pútnikov znelo: „Svätý Otče, do
Levoče." V duchu týchto slov sa tvorila zo stra
ny Konferencie biskupov Slovenska a Svätej
stolice druhá návšteva, ktorej hlavným bodom
bolo svätorečenie troch košických mučeníkov
s nasledujúcim programom: piatok 30. júna
1995 -Bratislava, Nitra; sobota 1. júla 1995 šaštín, Bratislava; nedeľa 2. júla 1995 Košice, Prešov; pondelok 3. júla 1995- Levoča,
Tatry. Hneď po prílete na bratislavské letisko
Svätý Otec Ján Pavol 11. označil cieľ svojej

12 • september/2003 - slovo

Tretia návšteva Svätého Otca Já n a
Pavla U. na Slovensku_________________
Pred Vianocami 2002 Slovensko s velkou
radosťou prijalo príjemnú správu o nádejnej
tretej návšteve Svätého Otca Jána Pavla 11.
Táto púť sa uskutoční v dňoch 11. - 14.
septembra 2003. Podľa vyjadrenia Svätého
Otca a vrúcneho želania miestnych biskupov
to budú najmä diecézy čí sídla diecéz, ktoré
Svätý Otec doposiaľ nenavštívil.

Daniel Dían
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Príhovor metropolitu
l aarcibiskupa Mons. Jána Sohola
Drahí bratia í sestry!
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Cirkev je rodina. Rodina ľudí, ktorí
uverili v Krista a krstom boli zaštepenído
neho a stali sa členm i ním založenej
Cirkvi. Teda Cirkev tvoríme my všetci. A
to bez rozdielu vzhľadom na svoj etnický
pôvod, osobné danosti a spoločenské
postavenie, len každý v inej úlohe a s
iným poslaním.
Cirkev — rodina Božích detí — má
hierarchickú štruktúru, ktorú jej dal jej
zakladateľ Ježíš Kristus, keď na jej čelo postavil sv. apoštola Petra a
jeho nástupcov. Sú nimi v dejinách rímski biskupi, dnes Svätý Otec
Ján Pavol ll„ vlastným menom Karol Wojtyla. Za nástupcov apoštolov
ustanovilPánJežíš biskupov, ktorým pomáhajú kňazi, diakoni a ostatní
vetiari.
Na tútoštruktúru Cirkví nie vždy dosť myslíme a nie vždy si ju dosť
uvedomujeme.
Dnes máme veľkú príležitosť nielen uvedomiť si, ale aj duchovne
prežif tento veľký Boží dar, toto rodinné spoločenstvo hierarchickej
Cirkvi. Vedk námzavíta Svätý Otec, hlava katolíckej Cirkvi, námestník
Ježiša Krista a nástupca svätého Petra. Prichádza už tretí raz do tejto
malebnej krajiny, na Slovensko.
Prichádza v roku, keď si pripomíname 25. výročie slávnostného
vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, 10. výročie
zriadenia Konferencie biskupov Slovenska a 10. výročie samostatnej
Slovenskej republiky. Prichádza, aby nám vyhlásil za blahoslavených
hrdinov našej viery: biskupa-vladyku Vasiľa Hopku a ctihodnú sestru
zKongregácie milosrdných sestier sv. Kríža Zdenku Schellíngovú, ktorí
tak trpeli počas krutého prenasledovania Cirkví u nás, že v dôsledku
toho zomreli.
Prichádza, aby nás povzbudil vo viere a podnietil nás, aby sme sa
usilovali o to, aby sa k týmto blahoslaveným po čase pridali ďalší
hrdinovia našej viery, ktorí vydali svedectvo vernosti Kristovi a jeho
Cirkvi. Nikdy nesmieme zabudnúť na tých, ktorí sa postavili na obranu
viery a svätej Cirkvi a tak prispeli k zachovaniu dedičstva otcov.
Prichádza, aby nás povzbudil k novej evanjelízácií a katechizácii
tak prepotrebnej pre poznanie krásy našej viery. Prichádza v mesiaci,
ba môžeme povedaťna vigíliu slávnosti patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie.
Vítameho medzi nami s nesmiernou radosťou a nadšením. Vítame
homodlitbami a spevmi. Vítame ho pod heslom: „ Verní Kristovi, verní
Cirkvi!”. Sv. Otec je tu, je medzi nami. Hlboko si uvedomujeme slová:
„Ubi Petrus, ibi Ecclesia — Kde je Peter, tam je Cirkev." A Cirkev je
naša matka a my sme jej detí.
Táto skutočnosť bola vždy živá v slovenskom národe a veríme, že
ním povzbudení zostaneme i naďalej aj v zjednotenej Európe verní
Bohu, Cirkvi í národu. Nech nám v tom pomáha naša nebeská Matka
Panna Mária, ako pomáhala naším predkom a vždy sprevádzala
pozornou láskou tento ľud pod Tatrami.
„Peter našich čias“ prichádza „utvrdiť svojich bratov vo viere". Robí
to ako kormidelník Cirkvi už 25 rokov, od prvého dňa svojej pápežskej
služby. Chceme ho počúvať s otvoreným srdcom, rozmýšľať nad tým,
čo nám bude hovoriť a v praxi to uskutočňovať.
Ďakujeme Svätému Otcovi za jeho lásku a obetavosť, ktoré toľko
ráz prejavil našej miestnej Cirkví. Prajeme mu dobré zdravie a silu,
aby bol dobrým kormidelníkom na rozbúrenom mori našich čias,
a l hĺbky sídevoláme: „Živ Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho!”
Budeme sa modliť, aby sme boli vždy jedno s ním, jedno so svojimi
biskupmi, jedno so svojimi kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami, aby
sme tak vždy tvorili jednu rodinu Božieho ľudu.
Vitajte, Svätý Otče, medzí nami, v našej vlasti, vítajte nám na
Slovensku!
+ Ján Sokol
Bratíslavsko-trnavský arcíbískup-metropolíta

Kto je blažený
a kto svätý?
Beatifikácia_____________________________________________
Čo vlastne znamená beatifikácia? Podľa východného zvyku
vyhlasovali za svätých vždy miestne cirkví (eparchie). Vo východných
cirkvách sa na západe rozšírené termíny „beatifikácia" a „kanoni
zácia" nepoužívali. Východ pozná termín „glorifikácia" - svätorečeníe
svätého alebo „príčíslenie" osoby do zástupu svätcov. Vo väčšine
jazykov sa používa pre daný akt slovo „kanonizácia"; do slovenčiny
sa to prekladá ako svätorečeníe, čo je zvláštnosťou, lebo je tojazykovo
identické s východnou tradíciou. Na západe sa udomácnil zvyk
kanonizovať svätcov, po dôkladnom posúdení čností ich života, v kto
rých museli dosiahnuť hrdinský stupeň. V súčasnosti je prax taká, že
v Ríme musí prebehnúť proces v Kongregácií pre kauzy svätých po
ukončení jeho diecéznej fázy.

Beatifikácia a kanonizácia______________________________
Vráťme sa však k slovu beatifikácia. Do slovenčiny sa prekladá
ako vyhlásenie za blaženého. Beatifikácia je slávnostná deklarácia,
ktorá sa odohráva počas sv. liturgie (sv. omše). Noví blahoslavení sa
potom považujú za svätých v miestnej cirkví, ale ešte nie sú zapísaní
do zoznamu svätých
univerzálnej cirkví.
Ten, kto už bol beatifikovaný, je už navždy
zapísaný do liturgické
ho kalendára miestnej
cirkví. Podľa dávneho
zvyku sa títo svätci
zobrazujú na ikonách,
ktoré sú potom pred
ložené k úcte; veriaci
sa pred nimi modlia,
zapaľujú sviečky. Po
dobne relikvie „blaže
ných“ bývajú pred
kladané k verejnej úc
te veriacim. Spravidla neskôr, podľa možností bývajú „blažení" kanoni
zovaní, teda vyhlásení za svätých. Týmto spôsobom sa rozširuje ich
úcta z miestnej cirkví na celú Katolícku cirkev vo svete.
Nahliadnime na chvíľu do Katechizmu katolíckej cirkví, čo hovorí
na túto tému: „ Keď Cirkev svätorečí (kanonizuje) niektorých veriacich,
čiže keď slávnostne vyhlasuje, že títo veriaci hrdinsky praktizovali
čností vo svojom živote a bolí verní Božej milosti, uznáva moc Ducha
svätostí, ktorý je v nej a udržiava nádej veriacich tým, že ich dáva za
vzor a za orodovníkov. Svätci a svätice bolí vždy prameňom a
počiatkom obnovy v najťažších chvíľach dejín Cirkvi. Veď svätosť Cirkví
je tajomným prameňom a spoľahlivým kritériom jej apoštolskej
činností a jej misionárskeho zápalu“ (KKC 828).
Cirkev ako dobrá matka a učiteľka počas svojich dvoch míléníí
stále predkladala svojim synom a dcéram príklady svätcov, ktorí vždy
v nových spoločenských a sociálnych pomeroch odpovedali na
Kristovu výzvu k svätosti: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec" (Mt 5, 48). „Od Cirkví sa (kresťan) učí príkladu
svätostí, ktorej vzor a prameň spoznáva v presvätej Panne Márií;
svätosť spoznáva v autentickom svedectve tých, ktorí ju žijú; objavuje
ju v duchovnej tradícíí a v dlhých dejinách svätých, ktorí ho predišli
a ktorých pamiatka sa v liturgii slávi podľa vlastných častí na sviatky
svätých" (KKC 2030).
„Keď Cirkev v ročnom cykle slávi pamiatku mučeníkov a iných
svätých, ohlasuje veľkonočné tajomstvo v tých mužoch a ženách, ktorí
spolu s Kristom trpeli a spolu s ním sú oslávení, a predkladá veriacim
ich príklady, ktoré všetkých priťahujú skrze Krista k Otcovi, a pre ich
zásluhy vyprosuje Božie dobrodenia" (KKC 1173; por. tiež 11.
Vatikánsky snem, konšt. Sacrosanctum Concilium, 104).
Obežník 3/2003; Ilustračná snímka: archív redakcie
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

ŽIV O T KRESŤANA V KONFRO NTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Vtedy učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi
onúkať našim poslucháčom úvahy
■
o kresťanstve, o jeho základoch, o jeho
pôsobení v našom živote sa zdá na prvý
pohľad tým príslovečným vozením dreva do
lesa. Ešte tak o hinduizme alebo islame, ale
svoje náboženstvo predsa každý z nás dobre
pozná. Veľká väčšina dostala už v rodine
náboženskú výchovu, neskôr to boli hodiny
náboženstva v škole, čímsi trvalým sa stali
nedeľné bohoslužby, veľkopôstne-kázne čí
dokonca občasné duchovné cvičenia. Toto
všetko stačí až-až, aby sme sa v krestanstve
vyznali.

nie je radostnou zvesťou? Prečo na nás pôsobí
skôr ako nepohodlné jarmo?
Druhým a znepokojujúcim zistením je, že
kresťanstvo už nemení život veriacich! Jediný
rozdiel medzi nami a neveriacimi je v tom,
že my chodíme do chrámu. Pretože ináč má
me tie isté názory, postoje a životné istoty. Ako
všetci, aj my sa pevne držíme peňazí, lebo
veríme, že iba tie nám zaistia život. Ako ostat
ní, aj my tvrdíme, že si musíme „užiť", a preto
vyhľadávame všetky možné výhody a príjem
nosti. Ako každý, aj my utekáme pred utrpe
ním a pred krížom. Tak ako všetci, aj my zva-

Kristus s apoštolmi (Duccio di Buoninsegna; Múzeum katedry v Sienne).
A jednako jestvujú oprávnené obavy, že
náš názor na kresťanstvo a náš kresťanský
život je pokrivený, a neraz poriadne. Ak je
podľa nášho názoru kresťanstvo na jednej
strane zbierkou abstraktných a neživotných
dogiem a na druhej strane kódexom príkazov
a zákazov, ktoré sú neuskutočniteľné, iba čo
nám komplikujú život, potom sa muselo do
nášho obrazu kresťanstva dostať niečo faloš
né. Naproti tomu Písmo nazýva náboženstvo,
ktoré priniesol Ježíš očakávanou a radostnou
zvesťou pre človeka. Hovorí, že každý, kto ju
s vierou prijal, nedokáže skryť svoju radosť
a považuje sa za najšťastnejšieho človeka na
zemí. Našiel ukrytú drahocennú perlu, pre
ktorú opustí všetko, len aby ju získal (por. Mt
13,45-46).
Prečo sa uprostred nás kresťanov zjaví táto
radosť málokedy? Varí pre nás evanjelium už
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ľujeme vínu za naše životné neúspechy na
druhých alebo na vonkajšie okolnosti. A tak
by sme mohli pokračovať. Vidíme, že vo všet
kom tom nemá naše kresťanstvo ani najmenší
vplyv na naše myslenie a konanie. Súčasne
však Písmo nazýva evanjelium „Božou mocou
na spásu každému, kto verí..." (por. Rím 1,16).
Tak ako to je?
Podľa Božieho zjavenia sa spása neus
kutoční až po smrti.. Boh ju chce realizovať,
a to zmenou našej mentality a života už tu
na zemi! Prvé storočia Cirkví sú plné svedec
tiev o takom pôsobení kresťanstva. Vypočujme
si teraz jedno z nich, je to „List Diogenetoví",
ktorý pochádza z 2. storočia.
Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí, ani
zvláštnym územím, ani rečou, ani zvykmi. Ne
vedú nejaký špeciálny spôsob života. Ich uče
nie nieje výsledkom myslenia alebo hľadania
filozofov, ktorístále hlásajú novoty. Nevyzná

vajú, ako ostatní, nejaký filozofický smer. Bý
vajú v mestách gréckych aj barbarských.
Obliekajú sa a stravujú podľa miestnych zvy
kov. Žijú však spôsobom nádherným, pre
mnohých neuveriteľným. Bývajú vo svojej
vlasti, ale sú v nej akoby cudzincami. Plnia
si všetky občianske záväzky, neodmietdjú
žiadneho panovníka, ale všetko toto robia ako
by boli na zemí iba návštevníkmi. Každá
cudzia krajina je pre nich vlasťou a každá
vlasťcudzinou. Ako všetci sa ženia, vydávajú
a plodia deti, ale nikdy nezabíjajú počatý
život. Majú spoločný majetok, ale nie lôžko.
Žijú v tele, ale nie podľa tela. Žijú na zemi,
ale sú obyvateľmi neba. Podriaďujú sa svet
ským zákonom, ale ich životje nad akýkoľvek
pozemskýzákon. Všetkých milujú a všetci ich *
nenávidia. Nevyhľadávajú publicitu, a preá&
ustavične hovoria len o nich. Posielajú ich m
smrť a oní tam dostávajú život. Sú chudobní
a všetkých obohacujú. Vo všetkom majú ne
dostatok, ale všetkého sa zriekajú. Pohŕdajú
nimi a oní to prijímajú ako svoju slávu. Hania
ich všetkými možnými spôsobmi, ale musia
im daťza pravdu. Keďim krivdia, onížehnajú.
Keďs nimijednajú hanebne, oni odpovedajú
úctivo. Robia dobre a trestajú ich ako najhor
ších zločincov. Keďich popravujú, onisa tešia,
akoby im niekto dával život. Židia proti nim
ustavične bojujú a pohania ich prenasledujú.
Ale tí, ktorí ich nenávidia, by nevedeli pove
dať, odkiaľsa berie ich nenávisť. Jedným slo
vom, kresťania sú pre svet to, čo duša pre
telo... Boh ich učinil mestom útočíštä vo svete
a oni nezradia.
Ruku na srdce, mohol by nejaký nestranný
pozorovateľ napísať niečo podobné o nás?
Niečo také dnes nenájdeme ani so sviečkou.
Ak teda kresťanstvo leží nepoužité mimo
nášho života ako kvas, ktorý sa nedostal do
múky, potom by nám malí vysloviť sústrasť.
Sme milionármi, a ani o tom nevieme, ale
žijeme ako žobráci! Teraz chápeme, že nič nie
je tak dôležité, ako práve rozprávať o kresťan
stve, o jeho koreňoch, ojeho podstate. A preto
dnes začíname túto sériu našich úvah.
Najprv si v piatich katechézach ukážeme
pravý obraz skutočného kresťana a porovná
me ho s obrazom človeka, ktorý ešte nie je
spasený milosťou Ježiša Krista. Potom si
v dvoch úvahách povieme o spôsobe, ako
nám Ježiš túto spásu prináša. A posledné tri
budeme venovať ceste, ktorá vedie k tomu,
aby sa v našom živote uskutočnilo preme
nenie, ktoré musí sprevádzať kresťanstvo.
Každý náš krok budeme podopierať Svä
tým písmom, lebo iba na jeho pozadí zbadá
me, ako vidí kresťana Boh a aké cesty pripra
vil, aby sa ním človek stal.
p. Alfréd Cholewínskí, SJ
Preložil: o. Mgr. Peter Rusnák
ilustračná snímka: archív redakcie

Človek podľa ducha
nes sa budeme zaoberať otázkou, akým
človekom to vlastne treba byť, aby bolo
možnépovedať: „Toje skutočný kresťan!" Pre
tožeiba Boh má správne meradlo, obrátime
sanaPísmosväté, ktorého on je autorom. Ako
prvý text načrtávajúci siluetu kresťana bude
námslúžiťevanjelium sv. Jána: „Nové priká
zanievám dávam, aby ste sa m ilovali navzá
jom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
somja miloval vás. Podľa toho spoznajú všet
ci,žestemoji učeníci, ak sa budete navzájom
milovať(13,34-35). Popri tomto texte by sme
mohli citovať aj množstvo iných, ktoré do
centra kresťanskej duchovnosti stavajú lásku
kblížnemu.
Predpokladám, že takmer pre nikoho z nás
to nie je novinkou. Táto skutočnosť istotne
nechýbav každodennom ohlasovaní v chrá
mochJednako, mnohí z nás sí neuvedomujú
rozmer tohto prikázania. Kresťanská láska
totižnieje len taká hocijaká láska. Nemožno
ju stotožňovať ani s láskou rodičovskou, ani
manželskou, ani snúbeneckou, ani priateľ
skou. Jej podstataje úplne iná. Meria sa podľa
láskyJežiša Krista k nám: ako som ja miloval
vás. Aakonás miloval Kristus? Možno mnohí
by aj vedeli: Až na smrť! Dobrá odpoveď,
ale nestačí. Treba v nej doplniť, že Ježiš nás
taktomiloval užvtedy, keď sme sa mu obrátili
chrbtom. „Kristus zomrel v určenom čase za
bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.
Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za
dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť.
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že
Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte
hriešnici“ (Rím 5,6-8).
Kýmje vlastne hriešnik v Božích očiach?
Jeho vrahom! Niekým, kto sa voči nemu,
svojmu Stvoriteľovi, dopustil najväčšej krivdy.
Hriechom totiž oberáme Boha o úctu, ktorá
mu právom patrí, pohŕdame ním, vyháňame
ho znášho srdca, v ktorom on túži prebývať
akovosvojomnajmílovanejšom príbytku. Hrie
chom zabíjame Boha! V tomto konštatovaní
niet najmenšieho zveličovania. Ježíš Kristus,
vtelený Boží Syn, bol odsúdený na smrť na
kríži a rozsudok bol vykonaný. Kresťanská
dogma hovorí, žeJežiš zomrel za hriechy kaž
déhočloveka, a preto za jeho smrťsme zodpo
vední všetci. Všetci bez výnimky sme zabili
Boha! Všetci sme spáchali tento najväčší zlo
čin a stali sme sa jeho vrahmi. A čo on nato?
Na našuvraždu odpovedá láskou a odpuste
ním: Otče, odpusťim, lebo nevedia, čo robia!
Hľa, takto nás Boh v Kristovi miloval. Ak je
teda takáto láska meradlom našej lásky, značí
to, že aj my sme povinní milovať druhých až
na smrť, hoci by to boli naši nepriatelia.
Hádam sme už všetci počuli o Ježišovom
prikázaní milovať nepriateľov. Možno sme ho
považovali za jedno z mnohých iných alebo
sme ho zaradili k akémusi etickému luxusu,
ktorýje dobrý a dostupný akurát tak pre špe
ciálnych ľudí ašpirujúcich na vyššiu dokona
losť. A ani sme nevedeli, že podľa neho sa
meria kresťanstvo, že je to prvok, ktorý
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kresťanstvo odlišuje od
všetkých iných nábožen
stiev alebo etických systé
mov na celom svete. Inými
slovami: nejestvuje kresťan bez prežívania
lásky, ktorá objíma aj nepriateľov!
„Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať
budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho
nepriateľa.« Aleja vám hovorím: »Milujtesvo
jich nepriateľov a modlíte sa za tých, čo vás
prenasledujú... Lebo ak milujete tých, ktorí
vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari
to nerobia aj m ýtnici? A ak pozdravujete iba
svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to
aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš nebeský Otec«" (Mt 5,43-48).
Z týchto Ježišových slov možno dedukovať,
že od mnohých ľudí, tak veriacich ako aj
neveriacich, možno očakávať množstvo nád
herných prejavov morálky, dokonca aj lásky.
Ale na úroveň lásky k nepriateľom sa vznesie
iba kresťan! Ak to však nerobí, stráca svoju
typickú črtu a zmaže podstatný rozdiel, ktorý
by ho mal odlišovať od všetkých ľudí úctivých,
slušných, pracovitých..., ktorých je plno aj mi
mo kresťanstva.
Aby sme si uvedomili praktický rozmer
a dosah prikázania lásky k nepriateľom, mu
síme mať pred očami ešte iné Ježišove slová,
tiež z Rečí na vrchu u Matúša: „Počuli ste, že
bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!«
No ja vám hovorím: »Neodporujte zlému. Ak
ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj
druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiťa vziať
ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto
nútiť, aby si s ním išieljednu míľu, chods ním
dve.«“ (5,38-41).
Ak nás teda niekto udrie po tvári, spôsobí
nám krivdu a stáva sa naším nepriateľom. Kto
nás chce v nespravodlivom súdnom procese
obrať o to, čo je naše, je naším nepriateľom.
Kto od nás neprávom žiada výkon neprime
ranej námahy, ten nás vykorisťuje a automa
ticky sa stáva naším nepriateľom. Vidíme, že
Ježiš dáva príklady, ktoré sú nám veľmi dobre
známe z každodenného života. A čo značí
podľa neho v praxi milovať nepriateľa? - Ne
odporovať zlému!
Inými slovami: dovoľte, aby na vás páchali
nespravodlivosť, nebráňte svoje práva na
odpočinok, na vaše vlastníctvo, na vašu česť.
Ježíš navrhuje svojím nasledovníkom bom
bastickú vec: aby sa v mori ľudských nedoro
zumení, intríg, hádok, vzájomných požiada
viek - kde sa všetkým zdá, že nerobia nič zlé,
len bránia svoje oprávnené nároky -zastavila
táto diabolská dialektika krivdy a odplaty
práve na nás kresťanoch. Prijatá krivda v nás
nemá vyvolať reflex odplatiť sa rovnako alebo
dožadovať sa svojho. Našou odpoveďou má
byť láska k tomu, kto nám ubližuje. Vtedy
vlastne robíme to, čo voči nám urobil Ježíš,
keď sme surovo pošliapali jeho najväčšie
právo, právo na život. Keď sme ho pribíjali
na kríž, on dovolil, aby sme ho pribili, svoju
smrť prijal a stále nás miloval a odpustil nám.
p. Alfréd Cholewínski, SJ
Preložil: o. PaedDr. Peter Rusnák

M O D L IT B A O T C O V P Ú Š TE

PODMIENKY MODLITBY
M od lite sa neustále (2. diel)
Didak z Foticey vidí naplnenú povinnosť
neustálej modlitby v neustálom vzývaní Ježiša
spojeného s bdelosťou: Kto chce priviesť
srdce k dokonalému očisteniu, nech ho stále
rozpaľuje vzývaním Pána Ježiša. To nech sa
stane jeho jedinou starosťou a stálou činnos
ťou. Ak sa chceme oslobodiť od skazenosti,
nestačí sa tu a tam pomodliť, ale je potrebné
byť neustále ponorený do modlitby prostred
níctvom vedomej bdelosti nad svojimi dušev
nými silami, i keď sme ďaleko od domu, ktorý
je vyhradený modlitbe.
Aká je sloboda, ku ktorej nakoniec vedie neus
tála modlitba, popisuje nasledujúca epizóda:
Bol jeden začiatočník, ktorý chcel opustiťsvet
a povedal starcovi: „Chcem sa stať mníchom.“
Starec mu odpovedal: „Ak chceš, bež, vzdaj
sa sveta a potom choď žiť do svojej kelie.“
Mladík šiel, vzdal sa všetkého, okrem sto
mincí, ktoré si ponechal, a potom prišiel ku
starcovi. Starec mu povedal: „Bež a zostaň vo
svojej kelii.“
On tam šiel a zostal tam. Keď sa tam zdržiaval,
myšlienky mu povedali: Dvere sú staré, treba
ich vymeniť. I prišiel za starcom a povedal mu:
„Myšlienky mi vravia: Dvere sú staré a je nutné
ich vymeniť.“
I odvetil mu starec: „Nezriekol si sa sveta. Bež
sa ho teda zriecť a ži tu.“
On šiel a dal preč deväťdesiat mincí, ale desať
si ukryl pre seba a potom prišiel za starcom
a povedal: „Vzdal som sa toho.“
- „Bež,“ povedal mu starec, „ a zostaň vo
svojej kelii.“ On šiel a zostal tam. Keď tam
bol, myšlienky mu povedali: Strecha je stará,
treba ju vymeniť.
Starec mu potom povedal: „Bež sa vzdať
sveta.“
On šiel, zriekol sa tých desať mincí a prišiel
povedať starcovi: „Zriekol som sa.“ Zatiaľ čo
sa zdržiaval vo svojej kelii, myšlienky sa
k nemu prihovárali: Tu je všetko staré, príde
lev a zožerie ťa.
Povedal o tých myšlienkach starcovi a on mu
odvetil: „Ja čakám na to, až mi všetko spadne
na hlavu a až príde lev a zožerie ma, atak
budem vyslobodený. Bež, zostaň vo svojej
kelii a modli sa k Bohu.“
Na prvý pohľad to vyzerá ako celkové navádza
nie k pasivite, čo by určite nebolo kresťanské,
a keby to starec do písmena robil, už by dávno
nežil, ale jemu išlo o to, aby mladý brat bol
celkom slobodný a dokázal vystačiť „len“
s Bohom.
Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš
Preloženéz titulu: BonaventuraJ. Štivar, OFM
Cap., Modlitba Otcúpoušté, Matice cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998, s. 10.
slovo - september/2003 • 15

Aby všetci jedno boli
Rozhovor s dlhoročným priateľom vladyku Vasiľa Hopká
a bývalým šéfredaktorom nášho časopisu otcom Františkom Dancákom.
Svätý Otec Ján Pavol 11.14. septembra t. r. v Bratislave pri slávnostnej bohoslužbe vyhlási
za blahoslaveného pomocného prešovského biskupa ThDr. Vasiľa Hopká. Cirkev ho uznáva ako
mučeníka viery. O tom, kde čerpal silu zachovávať vernosť Kristovej cirkvi, ako dokázal odpúšťať svojím
nepriateľom, a aj napriek tomu bol človekom veselej mysle, sme sa opýtali otca Františka Dancáka,
ktorý si s otcom biskupom Vasiľom dlhé roky vymieňal korešpondenciu a osobne ho poznal.
Otec František, osobne ste sa poznali
s otcom biskupom Vasiľom Hopkom. Ako
by ste ho charakterizovali?
Môj pohľad na otca biskupa Vasiľa Hopká
je na základe uvedenej korešpondencie
v rokoch 1966-1974 z čias môjho pôsobenia
v jeho rodnej obci Hrabské a z osobných

aj pôvodnému pracovnému názvu mojej
knihy (Aby všetci jedno boli): Tak som ho
poznal ja. Môže byť aj iný pohľad na jeho
osobu. Ja som ho však poznal takto.

nepokoje po prvej svetovej vojne rozdelená.
Nastali zvady, spory, nenávisť, súdy. Niektorí
ľudia prišli o majetky. Otec biskup po svojej
vysviacke na biskupa v liste z dňa 22. mája
1947 vtedajšiemu duchovnému v Hrabskom
napísal: „Až sa červenám, keď si na to
spomínam... Otec náš, matka nie naša; brat
náš, sestra nie naša... Aké je to nekresťanské,
aké je to nemilé! Či bolo toho treba? To nie je
Božia vôľa... Lebo Boh toto chce: Aby všetci
jedno bolí!"
Z týchto slov vidieť, ako veľmi otcovi
biskupovi Vasíľoví ležala na srdci jednota jeho
rodnej obce. Veril, že sa zjednotia. „To by bol
pre mňa najkrajší deň môjho života, ak by
som sa mohol toho dočkať, že moji Hrabčanía
sú všetci v jedinej spasiteľnej Cirkví..."
Je autorom diela Grekokatoličeska cerkov
1646-1946 (Prešov 1946), vyzdvihujúceho
význam gréckokatolíkov, ktorých chápe ako

Aké sú Vaše osobné spomienky na otca
biskupa Vasiľa? Bol Vaším vzorom?
Osobne som mu povdáčný
za veľa. Najmä za to, že ma po
držal vo viere. Vedel poradiť
a povzbudiť. Naozaj tak, ako
hovorí Sväté písmo: „N alo 
menú trsť nedolomí, hasnúci
knôtik nedohasi..." (Mt 12,20).
S jeho pomocou som získal
mnoho náboženskej literatúry
a pohnútok pracovať na sebe.
Vedieť prijať poníženia a každý
kríž. Vážil som si jeho srdečnú
otvorenosť, lásku k ľudu, z kto
rého pochádzal,
osobnú skrom
Vladyka Hopko ako mladý kňaz v prešovskej katedrále počas
nosť a dobrotu
archijerejskej svätej liturgie pred vladykom Pavlom Gojdičom.
jeho čistého srd
ca. Často sme
stretnutí. Bol to veľký biskup. Človek vytrvalej spolu hovorili a písali si. V tom
modlitby a pokory. Nikdy nehľadal slávu. to zmysle je povzbudivý najmä
Nedomáhal sa spravodlivosti. Ani nežiadal jeho list z 11. mája 1966. Preto
pomstiť sa. Všetkých m iloval, všetkým bol silou a vzorom v mojom
odpúšťal. Celým srdcom žil v duchu Kris ďalšom kňazskom živote.
tových slov, ktoré si zvolil za svoje biskupské
heslo: Da vsijedíno budut (Aby všetci jedno
Aký bol otec biskup? Bol
boli). V tomto duchu žíl a pracoval celý svoj to človek veselého srdca
život (por. list č. 11). Vernosť svojmu povolaniu a mysle, aj napriek ťažkému Vladyka Hopko v Oseku.
by sme mohli vyjadriť aj slovami básnika: krížu, ktorý musel niesť?
„Pravde žil som, krivdu bil som, /verne národ
Áno, aj napriek tomu, čo prežil, vedel byť tvorcov kultúrneho a náboženského mosta
môj ľúbil som:/tojediná moja vina,/a okrem ľudský a potešiť aj vtipmi. Takto som ho medzi Východom a Západom (vyšlo pri
tej žiadna iná" (S. Chalúpka). To zodpovedá poznal najmä počas jeho návštev v rodnej príležitostí 300. výročia Užhorodskej únie).
obci, či už na fare, alebo v ro
Teda aj toto mohlo byť dôvodom, prečo si
dine Petrenkovej a Hopkovej, otec biskup Vasiľ vyvolil za svoje biskupské
kde často prichádzal aj na heslo Kristove slová: Aby všetcijedno boli{Da
niekoľko dní. Preto ho ľudia vsí jedino budut). Cítiť to aj z obsahu spomí
mali radí ako svojho „pre- naného listu, v závere ktorého píše: „Modlím
osvjaščennoho otca" a tešili sa sa za Vás a prosím Vás, poslúchajte svojho
z jeho prítomností.
biskupa... Je to napomínajúci hlas... Ktovie,
Biskupským heslom otca čí ešte niekto Vás bude takto napomínať, ako
biskupa bolí slová Svätého napomínam ja Vás... Možno to Pán Boh Vás
písm a: „A by všetci jedno takto milo volá skrz mňa... Na tento úmysel
bolí." Povedzte nám, prečo sa modlime všetci... Na tento úmysel Vám
si otec biskup zvolil práve dávam svojej archíjerejské požehnanie: Nech
toto heslo? Charakterizovalo Vás žehná Boh Otec, i Syn, í Svätý Duch. Nech
ho nejako?
bude jeho požehnanie nad Vami teraz
Jeho rodná obec Hrabské í vždycky í na veky vekov. Amen. ”
bola pre známe náboženské
svojej pastoračnej návštevy rodiska pri obchode okolo cerkvi.
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VtaúykaHopko s príbuznými v Prešove po obnovení činnosti
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968.
„Aby všetci jedno bolí." To sú slová,
ktorév dnešnom svete potrebujeme všetci
počuť. Čo by ste nám poradili Vyf aby sme
savšetci zjednotili, aby prestali nezhody
a spory v Cirkví, a zvlášť medzi ľuďmi?
Za to, že je dnes Cirkev rozdelená, nene
sieme zodpovednosť. Sme však zodpovední
a to, ak pre zjednotenie neurobíme nič. Treba
sastretávať, hovoriť, odpúšťať, zabúdať, a pre
dovšetkým, podľa príkladu otca biskupa, veľa
saza to modliť.
ležíš povedal: „M ilujte svojich nepria
teľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
žehnajtetým, čo vás preklínajú, a modlite
sa za tých, čo vás potupujú" (Lk 6, 27).
Otec biskup žil podľa týchto slov. Ako ste
už povedali, bol to človek m odlitby
a omodlitby prosil aj iných. Čerpal silu
odpúšťaťv modlitbe?
Bol tonaozaj človek modlitby. Ak nehovo
ril,jehoústa stále šepkali modlitbu. K modlit
be vyzýval všetkých. Často o tom aj písal.
„Mnoho sa treba modliť, lebo bez modlitby
niesúmilosti, a bez milostí nič nemáme" (list

biskupskej vysviacky vladyku Hopká.
č. 7). „Mnoho sa modlite, aby ste dostali všet
ky potrebnémilosti k tomu, aby ste sám í Vaši
veriaci získali spásu a oslavovali Pána Boha
vo večnosti..." (list č. 10).
Človek sa nestáva svätým zo dňa na
deň. Čo prispelo k formovaniu otca bisku
pa Vasíľa, že dnes sa môžeme tešiť z toho,
že je povýšený na prestol slávy? Boli to
jeho rodičia, rodinné prostredie čí formá
cia v kňazskom seminári?

Ako poldruharočný chlapec
stratil otca. Matka odišla za
prácou do Ameriky, keď mal
štyri roky, a stretol sa s ňou až
po 22 rokoch v Prahe, kde bol
vtedy kňazom. Nebol ani na jej
pohrebe, pretože bol vo väzení
(1952). V rodine preto nezískal
mnoho. Svoje detstvo prežil
u príbuzných. Celý jeho život
bol krížom. Vždy bol odkázaný
na iných. Možno, že práve tu
stretol dobrých ľudí, ktorí mu
pomáhali a priviedli ho až do
seminára - a nakoniec až
k povýšeniu na oltár.

a poníženía. Iba spomínal - a odpúšťal. Bolo
to až nepochopiteľné!
Napísali ste knihu Aby všetci jedno
bolí. Zverejn ili ste v nej Vašu osobnú
korešpondenciu s otcom biskupom .
Mnohí sú Vám za túto knihu povďační,
pretože ste takto umožnili lepšie spoznať
otca biskupa. Čo by ste ešte o otcovi
Vasíľoví povedali, čo nám ešte nie je
známe?
Písať sí s otcom biskupom ThDr. Vasíľom
Hopkom, ktorý za čias totalitného režimu bol
v Oseku stále sledovaný, bolo naozaj veľmi
riskantné a možno aj nezodpovedné. Koreš
pondenciu som však starostlivo odkladal. Aj
napriek mnohým nepríjemnostiam. Tu sí
spomínam na slová otca biskupa v jeho liste
č. 2 z dňa 24. februára 1966: „Neviete, k čomu
to bude ešte dobré." Dnes je to neoceniteľné
bohatstvo. Sú na to dobré ohlasy.

S otcom biskupom ste sa po prvýkrát
stretli až 10. novembra 1968? Aký bol Váš
prvý dojem?
Je pravda, že oficiálne som sa stretol
s otcom biskupom Vasíľom 10.
novembra 1968, keď som ho
slávnostne privítal v jeho rod
nej obci Hrabské ako správca
farností na chrámovom sviatku
sv. veľkomučeníka Demetra.
Bola to veľká slávnosť. Moje
zoznámenie s ním sa však
začalo listom ešte v roku 1966.
Odvtedy sme si často písali.
Niekedy aj dvakrát týždenne.
Z toho vznikla bohatá koreš
pondencia, z ktorej som zatiaľ
uverejnil 52 listov vo svojej
knihe Aby všetci jedno boli.
Spoločná fotografia Svätého Otca Pavol IV. a biskupa Vasiía
Medzitým sme sa aj niekoľko
Hopku po jeho osobnej audiencii v Ríme.
krát stretli. Za čias totalitného
režimu to nebolo ľahké.
V
tomto období vznikol náš úprimný A čo by som o ňom povedal, čo nám
osobný vzťah. Nebolo to ľahké. V liste č. 2 ešte nie je známe?
Mal veľkú úctu k svojmu sídelnému bis
z dňa 24. februára 1966 mi
napísal: „Teším sa tomu, že ste kupovi Pavlovi Gojdíčoví a bol presvedčený
z tých ľudí, ktorí by „kalamaj- o jeho svätom živote. V jednom liste (č. 12,
ky" nenarobili. To ovšem treba z dňa 28. júna 1966) mi o ňom napísal: „My
človeka poznať. Viete, čo hovo sa už nemodlime za neho, ale viac sa modlime
rí východné arabské príslovie? k nemu. Myslím, že neprechvaľujem, keď
Pokiaľ nezješ s kamarátom sud poviem, že ešte nebol taký biskup, ktorý by
solí, do toho času ešte nie je mal tak na srdci záujmy nášho gréckokato
kamarát. Na sud soli treba líckeho národa ako vladyka Pavol. Až raz
mnoho času..." V záve píše: bude možné, svet pozná, koho odsúdil."
„Vezmem Vás do radu tých, za
Nech sa ocitneme kdekoľvek, na akej
ktorých sa denne modlím pri
sv. liturgii. Budem sa modliť aj koľvek úrovní, vždy by malo byť našou
za Vás, lebo vidím, že sa dá povinnosťou napredovať a rásť. Otec
z Vás urobiť človek, ktorý môže biskup Vasíľ Hopko rástol každým dňom.
V čom ho máme napodobňovať my, aby
pracovať pre Krista."
Často mí pripomínal heslo: sme rástli podľa jeho vzoru?
„Pacta clara, boni am íď (Jasné fakty, dobrí
Otvorenosť, úprimnosť, srdečnosť, bratský
priatelia). Po čase mi napísal: „Myslím, že už záujem o každého, vďačnosť, čistú lásku
„pacta" sú „clara", a že zostaneme práve veľkňaza a dobrého človeka. Vedieť milovať
preto, že sú „pacta clara, boní amící" (por. každého bez rozdielu, odpúšťať a zabúdať na
krivdy. Vernosť Cirkvi za každých okolností
list č. 19).
a niesť svoj každodenný kríž, nech je ako
Čo na Vás pri prvom stretnutí s otcom koľvek ťažký.
biskupom najsilnejšie zapôsobilo?
Za rozhovor ďakuje
Je toho veľa. Spomenúť však možno, že
Mgr. Anna Ondovčíková
každú voľnú chvíľu využíval na modlitbu.
Snímky: archív F. Dancáka
Nikdy sa nesťažoval, že trpel, znášal utrpenia
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poddaného voči vládcovi, ide teda o otvorenú
vzburu voči Bohu a jeho plánu v dejinách
ľudstva.

... a zasa budem čistý______________
No ak človek uzná a vyzná svoj hriech,
Božia spasiteľná spravodlivosť je pripravená
radikálne ho očistiť. Tak prichádzame k druhej
častí žalmu, osvetlenej milosťou (por. verše
12-19). Modliacemu sa cez vyznanie hriechov
otvára horizont svetla, v ktorom Boh sídli a ko
ná. Pán nezasahuje iba negatívne, teda tak,
že zničí hriech, ale skrze svojho oživujúceho
Ducha aj obnovuje hriešne ľudstvo: dáva
človekovi nové a čisté srdce -to jest obnovené
svedomie - a ponúka mu schopnosť čistej
viery, aby mohol Boha primerane uctiť.

lie k na dušu - úprimná ľútosť

Zalm pokania (Z 50/ 51)
Modlitba tohto žalmu patri k najznámejším z celého žaltára. Je to
žalm o pokání za hriech a o prosbe za odpustenie, najhlbšia medi
tácia o víne a o milosti. Liturgia hodín ho prináša každý piatok
v ranných chválach. Dlhé stáročia vystupuje zo sŕdc Židov í kres
ťanov k milosrdnému Bohu do neba ako výraz pokánia í nádeje.
tradícia tento žalm vkladá do úst
Ž idovská
Dávida, ktorý po prísnom upozornení
proroka Nátana začal robiť pokánie (por. verše
1-2). Prorok mu vyčítal cudzoložstvo s Betsabe
a zabitie jej manžela Uríáša. Žalm sa počas
stáročí obohatil modlitbou mnohých ďalších
hriešnikov, vyzdvihujúcich tému „nového srd
ca" a „nového ducha", ktoré Boh dáva vykú
penému človeku, ako nás to učia proroci
Jeremíáš a Ezechíel (por. verš 12; Jer 31, 3134; Ez 11,19 a 36, 24-28).

Zm iluj sa. Bože, nado mnou..._______
Žalm 51 naznačuje dve roviny. Predovšet
kým temnú oblasť hriechu (por. verše 3-11),
kde sa nachádza človek od počiatku svojho
bytia: Naozaj som sa v neprávostí narodil
a hriešneho ma počala moja mať (verš 7). Aj
keď toto vyhlásenie nemôže byť prijaté ako
jednoznačná náuka o dedičnom hriechu, ako
ju podáva kresťanská teológia, nemožno
pochybovať, že s dedičným hriechom súvisí.
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Vyjadruje totiž hlboký, rozmer vrodenej
morálnej slabosti človeka. Žalm je v tejto prvej
častí akoby analýzou vlastného hriechu pred
Bohom. Na označenie tejto smutnej skutoč
ností - pochádzajúcej zo zneužitia ľudskej
slobody - hebrejčina používa tri pojmy.
Prvým je slovo hattá, ktoré znamená minúť
cieľ: hriech je zblúdením, ktoré nás odvádza
dáleko od Boha, základného cieľa, a v dôs
ledku toho aj od blížneho.
Druhé hebrejské slovo awón nás odkazuje
na obraz krútenia a ohýbania. Hriech je krivo
laké obchádzanie priamej cesty, je zvrátenos
ťou, teda zanechaním a deformovaním dobra,
je zlom v tom zmysle, ako hovorí prorok Izaíáš:
„Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému
zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom" (Iz 5,
20). Práve z tohto dôvodu je obrátenie ozna
čované za návrat - po hebrejsky shúb - na
priamu a správnu cestu.
Tretím pojmom, ktorým žalmista označuje
hriech, je peshá. Toto slovo vyjadruje vzburu

Orígenes v tejto súvislosti hovorí o Božej
terapii, ktorú uskutočňuje skrze svoje slovo a
Kristovu uzdravujúcu činnosť. „Tak ako na
uzdravenie tela Boh určil rozličné liečivé rast
liny, takisto aj pre dušu pripravil lieky -slová,
ktoré zanechal vo Svätom písme. Boh pouká
zal aj na ďalšiu liečivú silu -jej prameňomie
Spasiteľ, ktorý povedal: »Nie zdraví potrebujú
lekára, ale chorí.« On bol a je najlepším
lekárom schopným uzdraviť každú slabosť
a chorobu" (Omelie sui Salmí, Fírenze 1991,
247-249).
Bohatstvo 51. žalmu by si zasluhovalo
starostlivé vysvetlenie každého verša. Uvedo
mujem si to vždy, keď sa ho modlíme v piatko
vých ranných chválach. Spoločný pohľad,
ktorý sme teraz venovali tejto velkej biblickej
prosbe, zjavuje niektoré základné prvky
spirituality, ktorá by sa mala odzrkadliť v kaž
dodennom živote veriaceho. Predovšetkým
ide o citlivosť na hriech, chápaný ako slobod
ná voľba v negatívnom morálnom a teologálnom kontexte: „Proti tebe, proti tebe samému
som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich
očiach zlé“ (verš 6).
Žalm obsahuje však aj iný, rovnako dôle
žitý zmysel -obrátenie. Hriešnik, ktorý úprim
ne ľutuje (por. verš 5), v celej svojej biede a
nahote predstupuje pred Boha a prosí ho, aby
ho nezavrhol.

Sr. Faustína o Božom milosrdenstve
A napokon je v prosbe o zmilovanie hlboko
zakorenené presvedčenie o Božom odpustení,
ktoré hriešnika očisťuje a umýva (por. verše
3-4), a tak z neho robí nové stvorenie s preme
neným duchom, jazykom, ústami i srdcom
(por. verše 14-19). „Aj keby naše hriechy,“
hovorí sv. Faustína Kowalská, „bolí čierne ako
noc, Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša
slabosť. Potrebné je iba jedno: aby hriešnik
aspoň trochu pootvoril dvere svojho srdca...
a ostatné urobí Boh... Každá vec má v Božom
milosrdenstve svoj začiatok a v jeho milosr
denstve sa aj končí" (L'icona dell'Amore mise
ricordioso, M. Wínowská, Rím 1981, s. 271).
Ján Pavol 11
audiencia 24.10.2001,
upravila redakcia

Svätý Bažil Velký (h a 30. január)
V staroveku vynikala vysokou vzdelanos
ťouobyvateľstva predovšetkým Kapadócía
(Käppadokia), východná časť Malej Ázie,
dnešného Turecka. V jej hlavnom meste
Cézarea (Kaisareia) bývalí aj Bazíl a Emmélía,
manželia svätého života (pamiatka 8. alebo
30. mája, v Rusku 1. januára). Pochádzali
zpopredných rodov s bohatou kresťanskou
tradíciou a malí desať detí. Dcéra Makrína sa
rozhodla po nečakanej smrtí snúbenca pre
mníšskyživot a uctievame ju ako svätú (litur
gická pamiatka 19. júla), ďalšie štyri dcéry
savydali. Spomedzi piatich synov jeden zom
rel krátko po narodení, Naukratíos bol prís
nymaskétom a je vyhlásený za svätého (pa
miatka 8. júna), ďalší traja synovia sa stali
biskupmi a aj ich považujeme za svätých:
Bažil dostal prívlastok Veľký (liturgická pa
miatka 1. a 30. januára)a bol biskupom v Cézareí, Peter v Sebastei (pamiatka 9. januára)
a Gregor v Nysse (liturgická pamiatka 10.
januára).
Bazíl (Basileos), v slovanskej podobe tiež
Vasil, sa narodil okolo roku 330. Otec sa
venoval nielen jeho kresťanskej formácii, ale
ajvzdelávaníu. Silne ho ovplyvnila stará mat
kaMakrína, totiž Makrína Staršia, žiačka svä
téhoGregora Divotvorcu, neocézarejského bis
kupa (liturgická pamiatka 17. novembra),
ktorútiež považujeme za svätú (pamiatka 30.
mája).
Budúci svätec študoval najprv v rodnej
Cézareí, potom u slávneho sofistu Líbanía
vKonštantínopole, a napokon u viacerých
vychýrených učiteľov v Aténach. Tam sa spoz
nal sbudúcim cisárom Juliánom Odpadlíkom
(361-363) a tam sa zrodilo jeho hlboké pria
teľstvo so svätým Gregorom Teológom (litur
gická pamiatka 25. a 30. januára), neskorším
konštantínopolským patriarchom (379 - 381).
Okolo roku 356 sa vrátil do Cézarey a pô
sobil ako učiteľ rétoriky. V tom čase sa objavili
u Bažila sklony k namysleností, no jeho sestra
Makrína ho „priviedla k rozumu", a dokonca
v ňomprebudila túžbu po živote zasvätenom
Bohu. Bazíl preto vycestoval do Egypta, aby
sa zoznámil s poprednými učiteľmi duchov
ností, akými bolí Pachómíos Veľký (liturgická
pamiatka 15. mája; pozri Slovo 10/2001)
a Makaríos Egyptský (liturgická pamiatka 19.
januára). Na svojej zastávke v Aténach privie
dol hi kresťanskej viere svojho niekdajšieho
učitela Ebbula. V Jeruzaleme prijal svätý krst
(v tom čase sa bežne odkladal na obdobie
dospelosti), v Antiochíi bol vysvätený na dia
kona aveľa savenoval vysvetľovaniu Svätého
písma. Po krátkom čase sa vrátil do Cézarey,
kde ho miestny arcibiskup Eusebíos vysvätil
i,a kňaza. Jeho úspechy však vyvolali híerarchovu žiarlivosť, preto sa Bazíl utiahol na
rodinný pozemok Annísoí (dnes oproti dedin
ke Sunísa-Ulukóy) a venoval sa vlastnému
duchovnému rastu. Zhromaždil okolo seba
viacerých mužov, okrem iného aj svojho
priateľa Gregora Teológa, a napísal pravidlá

spoločného mníšskeho života, ktorými sa veľ
ká časť východných mníchov riadi dodnes
a ktorými sa inšpiroval aj svätý Benedikt (li

turgická pamiatka 14. marca) pri zostavovaní
pravidiel života západných rehoľníkov benediktínov.

Po istom čase arcibiskup Eusebíos oľutoval
svoje správanie a požiadal Bažila, aby sa
vrátil a pomohol mu v zápase proti aríanizmu
(mylné učenie, podľa ktorého Syn nie je rovný
Otcovi), čo sa naozaj stalo. Keď v roku 370
odišiel Eusebíos do večnosti, synoda zvolila
za nového cézarejského arcibiskupa práve
jeho. V tomto úrade pôsobil s veľkou horlivos
ťou až do svojej telesnej smrtí - 1. januára
379. Pohrebu sa zúčastnili nielen kresťania,
ale dokonca aj celé zástupy Židov a pohanov.
Okrem spomínaných pravidiel spoločného
mníšskeho života sa zachovalo množstvo
ďalších Bazílových diel, napríklad spis Proti
Eunomiovi, kde vyvracia aríanízmus, dielo
O Svätom Duchu, v ktorom dokazuje rovnosť
Svätého Ducha s Otcom í Synom, výklady Svä
tého písma a homílíe. V slovenskom jazyku
je dostupných niekoľko desiatok jeho listov,
ďalej spis Povzbudenie mladým, kde pobáda
študovať diela pohanských autorov a Hexaémeron, podrobný výklad statí Svätého písma
o stvorení sveta (oba tituly vydané aj vo Vy
davateľstve PETRA). Svätému Bazíloví sa
pripisuje tiež autorstvo anafory (centrálna časť
svätej liturgie), ktorá sa v cirkvách konštantínopolskej tradície, medzi ktoré patríme aj
my, používa desaťkrát ročne.
o. Mgr. Marcel Gajdoš
Snímka: archív redakcie

S Č ÍT A N IE ĽU D U - PROTOPRESBYTERÁTY HUM ENNÉ A SNINA
Farnosť

Počet gréckokatolíkov podľa národností
iná
slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská

spolu

Hažín nad Cirochou
Humenné
(všetky farnosti)
Maškovce
Nechválova Polianka
Pakostov
Porúbka
Rokytov pri Humennom
Ruská Poruba
Sopkovce
Vyšná Jablonka
Zubné

386

0

5

10

13

1

415

7083
203
49
266
213
292
151
88
101
451

4
0
0
0
1
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
2
0
0

991
11
8
39
6
50
291
2
11
18

284
4
3
4
3
27
22
0
4
7

48
5
0
1
0
1
3
2
0
1

8424
223
60
310
223
370
467
94
116
477

Spolu

9283

5

21

1437

371

62

11179

Čukalovce
Hostovice
Kalná Roztoka
Klenová
Kolonica
Ladomirov
Osadné
Pčoliné
Pichne
Snina
Stakčŕn
Šmigovec
Topoľa
Ubla
Ulič
Uličské Krivé
Zboj

33
200
169
93
428
211
84
312
145
3508
548
339
134
378
426
177
38

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

0
0
20
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
1
0
0

31
40
11
14
41
15
7
148
49
507
94
35
100
33
50
17
5

3
8
3
5
3
4
0
28
14
115
10
6
10
14
9
5
1

1
1
4
3
4
0
1
1
4
23
4
3
1
2
5
0
0

68
249
208
115
476
230
92
489
212
4168
656
383
245
428
491
199
44

Spolu

7223

2

36

1197

238

57

8753

Dotohto 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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Životopis prešovského
svätiaceho biskupa
ThDr. Vasilä Hopku
Mons. ThDr. Vasíľ Hopko, gréckokatolícky
pomocný a neskôr svätiaci biskup v Prešove
a titulárny biskup mídílenský, sa narodil 21.
apríla 1904 v obcí Hrabské, okres Bardejov,
ako druhé dieťa v rodine gréckokatolíkov
Vasiľa Hopká a Anny rodenej Petrenkovej.
Pokrstený bol 24. apríla 1904 v miestnom
Chráme svätého Demetra, mučeníka, otcom
Michalom Čisáríkom, tamojším gréckokatolíc
kym administrátorom.

Detstvo______________________________
Jeho rodičia boli chudobní roľníci Otec bol
aj zvonárom v chráme v Hrabskom. Pri zvo
není „proti búrke" ho 6. júna 1905, ako 28ročného, usmrtil blesk. Vasiľova matka odišla
v roku 1908 do USA za prácou. Dve maloleté
detí zverila svojmu otcovi, ktorého finančne
podporovala.
Prvého septembra 1910 začal šesťročný
Vasíľ navštevovať Gréckokatolícku obecnú
školu v Hrabskom. Keď mal osem rokov, vzal
sí ho k sebe matkin brat Demeter Petrenko,
gréckokatolícky administrátor v Oľšavící. Ten
umožnil Vasiľoví študovať v Prešove na
Kráľovskom katolíckom gymnáziu (1915 1919) a na Slovenskom evanjelickom kole

Pred Vianocami v roku 1928 sa začal
modliť Devíatník k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu, čo vysvetlil takto: „Sľúbil som
Pánu Bohu, že ak vyzdravíem, prijmem svia
tosť kňazstva v celibáte. A na tento úmysel
som počas deviatníka prijímal svätú Eucharistíu." Na deviaty deň, ráno pred narodením
nášho Pána Ježiša Krista, aj na prekvapenie
samotných lekárov, sa náhle uzdravil.
Po tomto vyliečení požiadal biskupa Pavla
Petra Gojdíča, OSBM, o kňazskú vysviacku
s tým, že ostáva v celibáte. Biskupa Gojdíča
jeho rozhodnutie potešilo. Videl v tom Božiu
vôľu, lebo práve pred niekoľkými dňami dos
tal list od gréckokatolíkov z Prahy, žiadajúcich
si kňaza, a to, podľa možností, Vasiľa Hopká.

Po skončení druhej svetovej vojny, aj vďaka
osobnej iniciatíve Božieho služobníka Vasila
Hopku, začal vychádzať mesačník Blahovístník, ktorého bol prvým redaktorom. V rokoch

Božím kňazom______________________

Dňa 3. februára 1929 bol Vasíľ Hopko
v Prešove vysvätený na kňaza. Prímícíe mal
17. mája 1929 v Blažove. Potom bol ustano
vený za administrátora farností Pakostov
s tým, že bol služobne pridelený do Prahy, kde
vtedy žilo veľa gréckokatolíkov z celého Čes
koslovenska. Neskôr, keď bola erigovaná far
nosťv Prahe a kanonicky ju potvrdila aj Svätá
Stolica, biskup P R Gojdič, OSBM, vymenoval
Vasiľa Hopku za jej prvého Otec biskup ThDr. VasiľHopko počas príhovoru
farára. Na pražskej fare pôsobil k veriacim v Okružnej.
Boží služobník do 14. februára
1936, teda vyše sedem rokov. 1946 -1948 napísal a vydal niekoľko duchov
Po 22 rokoch ťažkej práce ných kníh, ako: Greko-katolíčeskaja Cerkov
v USA prišla za ním do Prahy (1946), Chrístosposredi nas (1947) a Chrístos
jeho matka Anna a zostala v nas (1948).
s ním až do jeho uväznenia
v roku 1950. Za aktívnu pasto Biskupská služba___________________
Kedže nová Československá republika sa
račnú prácu bol v roku 1936
dostala postupne pod sovietsky boľševíckoocenený titulom monsígnor.
Od 15. septembra 1936 do ateistický totalitný vplyv, povojnové mocen31.
augusta 1941 sko-polítícké
bol spiritu pomery neveštili nič dobré ani
álom kňazského seminára pre gréckokatolícku eparchíu v Prešove, ani
v Prešove, kde sa venoval du pre katolicizmus a kresťanstvo vôbec. Predví
Rodný dom biskupa Hopku v Hrabskom. Záberz roku 1977
chovnej formácií gréckokato dajúc velké nebezpečíe, blahoslavený sídelný
líckeho kňazského dorastu. biskup Pavol P. Gojdič, OSBM, sa obrátil na
giálnom gymnáziu (1919 - 1923), kde Roku 1937 sa stal konzistoriálnym konzul- Svätú Stolicu, aby v nových podmienkach
torom a venoval sa aj katechetíke v prešov dostal pre Prešovskú eparchíu auxílíárneho
zmaturoval s vyznamenaním.
biskupa. Konal tak v nádeji, že tak sa bude
Mladý Vasiľ túžil zasvätiť svoj život kňaz skom učiteľskom ústave.
V
apríli 1940 sa stal doktorom posvätnejdať účinnejšie čeliť rafinovanej stalínistíckej
skej službe a rozhodol sa pre štúdium teológie.
Preto začal v roku 1923 študovať na Gréckoka teológie. Od 1. septembra 1941 bol biskup pravoslavízácii a následnej ateizácíí v epartolíckej teologickej akadémii v Prešove, ktorú ským tajomníkom. A hoci od roku 1943 pôso chií a že aspoň jeden z dvoch biskupov prežije
ukončil v roku 1928. Matka chcela, aby odišiel bil ako profesor pastorálnej a morálnej teoló prenasledovanie a bude pokračovať v organi
do USA, ale vtedy vážne ochorel. Matkine gie na Vysokej bohosloveckej škole v Prešove, zovaní a povzbudzovaní kňazov, rehoľníkov,
peniaze na cestu do USA minul na lekárov. jeho vymenovanie za profesora potvrdila Slo rehoľníc, inteligencie a všetkého veriaceho
Neskôr na to spomínal: „Ale toto všetko bola venská národná rada po rôznych prieťahoch ľudu k vytrvalostí a verností Katolíckej cirkvi.
Týmto pomocným prešovským biskupom
Božia vôľa, pretože Pán Boh chcel, aby som s konkurzom až 4. apríla 1945, so spätnou
sa stal práve Boží služobník ThDr. Vasíľ Hopko.
platnosťou iba od 15. januára 1945.
zostal v rodnom kraji."
V nedeľu 11. mája 1947 ho na biskupa
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vysvätil samotný sídelný biskup P. P. Gojdič,
OSBM. Spolusvätiteľom bol pražský arcibis
kup ThDr. Jozef Beran. Na konsekrácii sa
zúčastnili aj slovenskí rímskokatolícki biskupi
Jozef Cársky z Košíc, ThDr. Andrej Škrábík
zBanskej Bystrice a ThDr. Róbert Pobožný,
kapítulný vikár z Rožňavy. Prítomní bolí aj
zástupcovia štátneho a verejného života, ako
ajďalší cirkevní predstavitelia oboch katolíc
kychobradovv Prešove, miestna inteligencia
averiaci z celej eparchie. Biskupská vysviac
kaThDr. Vasíľa Hopku bola triumfom Prešov
skej gréckokatolíckej eparchie a jej oddaností
Svätému Otcovi a cyrilo-metodskému dedič
stvu otcov. Svätý Otec Pius Xll. vymenoval
novéhobiskupa za titulárneho biskupa midilenskéhoa pomocného biskupa prešovského.
Vškolskom roku 1947/1948 pôsobil aj ako
dekanVysokej bohosloveckej školy v Prešove.
Po komunistickom prevrate 25. februára
1948 sa začali sťahovať zlovestné mraky aj
nad Prešovskou eparchiou. Od 1. júla 1949
mal na pokyn Ústredného akčného výboru
Slovenského národného frontu v Bratislave
zastavený riadny mesačný profesorský plat,
a to pre „negatívny postoj k ľudovodemokra
tickému štátnemu zriadeniu".
Komunistický režim stupňoval represálie
a teror. Od 1. decembra 1949 bolí na bis
kupské úrady dosadení zmocnenci Sloven
skéhoúradu pre veci cirkevné. Dňa 7. januára
1950, na sviatok Narodenia Pána podľa
juliánskeho kalendára, bola pri tomto úrade
zriadená komisia pre „návratovú akciu", ktorá
o niekoľko mesiacov dostala smutne známe
označenie „Akcia P’’ (pravoslavízácia). Na
základe uznesenia KV KSS v Prešove bola 27.
marca 1950 nariadená izolácia obidvoch
gréckokatolíckych biskupov. Bola to prvá
izolácia katolíckych biskupov na Slovensku.
Obaja Boží služobníci vedeli dobre čítať
„znamenia časov'' a správne tušili, že sa blíži
násilná a vykonštruovaná likvidácia Grécko
katolíckej cirkví v Československu. Predsed
níctvo ÚV KSČv Prahe sa totiž k tomuto kroku
rozhodlo už 27. februára 1950.

vaná Gréckokatolícka cirkev v Českosloven nal dňa 29. júla 1976 juhoslovanský grécko
sku. Ešte tej nocí bol biskup Gojdič OSBM katolícky kríževacký biskup Joachím Segedi.
odvlečený do Nižnej Šebastovej a neskôr do Jeho telesné pozostatky boli uložené do krypty
Vysokých Tatier. Boží služobník biskup ThDr. v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa
Vasiľ Hopko sa ocitol v domácom väzení, v Prešove. Počas exhumácie bola v jeho teles
neskôr bol internovaný v kláštore v Báčí pri ných ostatkoch toxologíckou skúškou potvr
Šamoríne a potom vo františkánskom kláštore dená nadmerná prítomnosť arzénu, jedu,
ktorý podľa analýz musel byť v takom množ
v Hlohovci.
V
Hlohovci bol biskup ThDr. Hopko 18. stve podávaný po dlhý čas.
Z verností ku Kristovi a Katolíckej cirkvi sa
októbra 1950 zatknutý a po vyše roku veľmi
krutého vyšetrovania bol 24. októbra 1951 obetoval a všetky väznenia a fyzické a psy
oddelením Štátneho súdu v Bratislave chické utrpenia prijal so zodpovednosťou,
odsúdený. Rozsudok znel: 15 rokov odňatia s odvahou a pevnou vierou. Jeho prenasledo
slobody, peňažný trest 20 000 Kčs, strata vatelia bolí poháňaní nenávisťou ku katolíckej
čestných občianskych práv na 10 rokov viere. Stal sa teda mučeníkom pre vieru,
a prepadnutie celého majetku.
Tým sa začala strastiplná krí
žová cesta Božieho služobníka
po krutých, neľudských komu
nistických väzniciach v Bratis
lave, llave, Leopoldove, Prahe,
Mirove a vo Valdiciach. S váž
ne podlomeným zdravím ho
12. mája 1964 - „zo zdravot
ných dôvodov a za dobré sprá
vanie" - na 3 roky podmieneč
ne prepustili.

Konečne slobodný______
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Počas väzenia, ktoré trvalo
13 rokov, 6 mesiacov a 24 dní, Vladyka Hopko s matkou a príbuznými.
znášal tvrdý väzenský režim,
charakterizovaný fyzickým nátlakom, morál pretože obetoval svoj život za Krista a za
nym utrpením, nedostatkom stravy, zimou, Cirkev a zomrel ex aerumnis carceris.
Svoje biskupské heslo «Aby všetci bolí
nedostatočnou lekárskou starostlivosťou.
Všetky tieto faktory trvalo poznačili jeho zdra jedno» vo svojej biskupskej službe naplnil. Vo
votný stav. Po prepustení žíl až do začiatku veľkej a ťažkej mučeníckej skúške s Božou
roku 1968 v Charitnom domove v Oseku pomocou obstál. V plnosti sa na ňom vyplnili
v severných Čechách, kde bol v domácom Kristove slová: «Blahoslavení ste, keďvás bu
väzení a stále ho sledovali príslušníci ŠTB. Po dú pre mňa poťupovať a prenasledovať a všet
obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v júni 1968 ko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa
vykonával (Boží služobník) síce funkciu a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.»
svätiaceho biskupa, ale plne rehabilitovaný (Mt 5,11-12)
nebol. Jeho trest bol v rokoch 1968 - 1970
iba zrušený. Ako len orgány štátnej mocí Aby všetci boli jedno________________
«Aby všetci boli jedno, ako ty, Oťče, vo mne
mohli a v čom sa dalo, naďalej biskupa Hopku
prenasledovali a robili naňho silné nátlaky, a ja v tebe, aby aj oní boli v nás, aby svet
Roky utrpenia pre K rista_____________ aby ho všemožne obmedzovali a strpčovali uveril, že si ma ty poslal».
(Biskupské heslo V. Hopká; J n 17,21)
Finále tohto diabolského komunistického mu život. Úplne mu zničili zdravie, a to všetko
plánu sa konalo v Prešove. V piatok 28. apríla pre to, že nikdy nezradil svoju Cirkev, ani za
«Sviatosť kňazsťva má Západ aj Východ.
1950 bol v hoteli Čierny orol zinscenovaný cenu ohrozenia života. Zaiste tojeho prenasle
smutne známy tzv. Veľký sobor, na ktorom sa dovatelia robili s vedomím, že biskup Vasiľ Všetky sväté sviatosti nachádzame na jednej
odhlasoval „manifest", ktorým bola zlikvido Hopko, ako aj biskup Pavol Peter Gojdič ostali aj druhej strane. Zvlášť úcta k Božej Matke je
verní svojej ťažko skúšanej nádejou zjednotenia. Tak, ako pokorná Bo
Gréckokatolíckej cirkvi, svojím horodička prispela k zmiereniu Boha s člove
kňazom i veriacim, a tým za kom a k vykúpeniu tým, že sa postavila medzi
chovali jednotu so Svätým Ot Boha a človeka a slovami „Hľa, služobnica
com a s Rímom, ktorá tu vždy Pána", napravila pýchu prvej Evy, tak aj teraz
bola a vďaka ním sa v čase Božia Matka stojí medzí Východom a Zápa
tejto veľkej skúšky viery v celej dom a svojou pokornou modlitbou chce
tejto cirkví uchovala. Zaopat napraviť pýchu človeka».
(Hopko V., Greko-katoličeskaja cerkov)
rený sviatosťami zomrel, ako sa
uvádza aj v správe o prehliad
ke mŕtveho, na následky väze Láska K Svätém u Otcovi a k Cirkvi
«Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás
nia 23. júla 1976 v Prešove.
Pohrebné obrady za účastí or a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kris
dinára Jána Hírku, rímskoka tovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.
w
tolíckych biskupov zo Sloven Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho
Vladyka Hopko na stretnutíso Svätým Otcom Pavlom VI. v Ríme
ska, kňazov a veriacich vyko daru, ktorý som dostal pre vás, aby som
vdecembri 1968.

m
í
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naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od
vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo
jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať bohat
stvo slávy tohoto tajomstva medzí pohanmi,
a ním je Kristus vo vás, nádej slávy».
(Ko/1,24-27)
Biskup Hopko neraz otvorene prízvukoval,
že korene našej cirkví sú tam, kde je svätý
Peter, lebo na ňom je vybudovaná Cirkev.
Usiloval sa, aby sa aj oddelení východní bratia
vrátili k Petrovým koreňom a k jeho nástup
covi Svätému Otcovi. Lásku, oddanosť a pos
lušnosť neraz prejavoval Vladyka aj známym:
„Roma locuta, causa finíta."

Poslušnosť__________________________
«Uponížíl sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko
povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé
iné meno, aby sa na meno Ježíš zohlo každé
koleno v nebi, na zemí í v podsvetí a aby
každýjazyk vyznával: „Ježíš Kristus je Pán!”
na slávu Boha Otca».
(F/p 2,8-11)
Biskup Hopko sa stal pravou rukou bla
ženého biskupa Gojdíča. Podriadil sa všetkým
nariadeniam sídelného biskupa, na ich splne

Láska a poklona eucharistickém u
Kristovi, najväčšiem u daru na svete
«Preto zohýnam kolená pred Otcom, od
ktorého má meno každé otcovstvo na nebi í na
zemí: nech vám dá podľa bohatstva svojej
slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel
váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru
prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakore
není a upevnení v láske mohli so všetkými
svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška
a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presa
hujúcu každé poznanie, aby vás naplnila
Božia plnosť celá».
(f/ 3,14-19)
«Hodnota daru závisí od troch skutočností:
1. Aký je dar sám o sebe, 2. S akou láskou
bol darovaný, 3. Aký úžitok nám prináša....
Aj ten najväčší dar, ak je darovaný bez lásky,
nemá cenu. Naopak, aj malý darček darovaný
s veľkou láskou, má obrovskú cenu. Akú
hodnotu má potom veľký dar, dávaný s veľkou
láskou? A takým darom je Najsvätejšia
Eucharistia».
(Hopko V., Christos posred'i nas)

Muž m odlitby_______________________
«V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej
a vzdávajte vďaky! Modlite sa
aj za nás, aby Boh otvoril dvere
nášmu slovu, aby sme mohli
hlásať Kristovo tajomstvo, pre
ktoré som aj vo väzení, aby
som ho zvestoval tak, ako som
povinný hovoriť».
(Ko/4,2-4)

Podobne ako blažený bis
kup Gojdič, aj biskup Hopko
bol, podľa mnohých svedec
tiev, vo väzení známy tým, že
sa neustále modlil. Bol to
človek modlitby. V posledných
rokoch svojho života, kam si
Vladyka Hopko počas príhovoru veriacim v prešovskej katedrále.
sadol, tam sa modlil. Jeho ústa
stále šeptali modlitby. V liste z roku 1966
nie vynaložil všetky svoje sily a duševné dary,
napísal: „Mnoho sa treba modliť, lebo bez
nasledoval ho dôstojne a hrdinsky. Pri svojich
modlitby niet milosti, a bez milostí nič
vízítácíach po farnostiach povzbudzoval Boží
nemáme. Kňaz má byť mužom modlitby."
ľud k verností vo viere, k plneniu si nábožen
ských a občianskych povinností, k láske k by M odlitba:____________________________
zantskému obradu a k verností svojej cirkví.
Nebeský Otče, zdroj nekonečnej lásky, ty
si
vložil
do srdca blaženého bískupa-mučeMuž čistého a jednoduchého srdca
níka Vasiľa neochvejnú nádej v teba ako
«Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo
svetlo pre Cirkev, ktorá to v čase skúšky tak
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom;
veľmi potrebovala. V utrpení a prenasledo
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje
vaní za vernosť Svätému Otcovi stal sa
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.»
pevným pilierom svojej cirkví a nasledov
(Mt 11,29-30)
níkom svojho brata biskupa Pavla. Jeho
pokora, jednoduchosť, poslušnosť a láska
Každý, kto bližšie poznal osobnosť biskupa
k tebe v Eucharístíí je výzvou pre každého
Vasiľa, musel si zamilovať jeho milú bezpros
z nás i v dnešných časoch.
trednosť, srdečnú otvorenosť, nezlomnú lásku
Blažený Vasiľ, prihováraj sa u Boha za nás,
k ľudu, z ktorého pochádzal, osobnú skrom
aby sme nestrácali odvahu kráčať v tvojich
nosť, vytrvalú zbožnosť a dobrotu jeho priez
šľapajach a ustavične vzdávať chválu Otcu
račne čistého srdca. Pre jeho charakterové
í Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na
vlastnosti si ho vážili aj neveriaci. Otec biskup
veky vekov. Amen.
Vasiľ Hopko nikdy nehľadal slávu. Nedomáhal
sa spravodlivostí, nehľadal pomstu. Miloval
Snímky: archív F. Dancáka
všetkých bez rozdielu. Všetkým odpúšťal.
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Zivotopij

Jednou z mnohých rehoľných sestier, ktoré
sa počas totalitného útlaku v 50-tých rokoch
zachovalí hrdinsky, je sestra Zdenka Schellingová z Inštitútu milosrdných sestier svätého
Kríža.
Je to čistý prejav Božej milostí, že z mno
hých, tak tvrdo skúšaných kňazov, rehoľníkov, ;
rehoľných sestier i laikov, si Pán vybral sestru
Zdenku, aby nás posilnil vo viere, vo vernosti
katolíckej Cirkvi a v ochote pomáhať kňazom
a obetovať sa za nich.
Proces blahorečenia je pre Katolícku cirkev
na Slovensku veľkým vyznamenaním a záro
veň výzvou k prehĺbeniu vzácneho dedičstva
viery v našom národe.
V
čase kulmínovanía totalitného teroru
v niekdajšom Československu stala sa obeťou
bezohľadnej svojvôle režimu aj sr. Zdenka,
ktorá zomrela ako mučenícka v trídsíatomde- j
víatom roku svojho života.

Začiatky povolania_________________
Sr. Zdenka, rodným menom Cecílía Schellíngová, sa narodila 25. decembra 1916
v Krivej na Orave, v rodine miestneho roľníka,
Z jedenástich detí bola v poradí desiata.
Výchova v rodine sa niesla v kresťanskom
duchu. Ako 15-ročná prišla v sprievode svojej
matky do provinciálneho domu v Podunaj
ských Biskupiciach, kde 6. júla 1931 nastúpila
ako kandidátka k Milosrdným sestrám
svätého Kríža. U uršulínok v Trnave skončila
dva ročníky meštianskej školy; v rokoch 1933
- 1935 navštevovala dvojročnú Ošetrovateľ
skú školu so1záverečnými diplomovými
skúškami v Bratislave. V roku 1936 vstúpila
do novicíátu a prijala rehoľné meno sestra
Zdenka. V roku 1937 zložila prvé rehoľné
sľuby a v roku 1943 večné sľuby.
Od roku 1937 do roku 1940 pracovala na
internom oddelení v Štátnej nemocnici v Bra-

]
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!sestry Zdenhy Schellingovej
tíslave av roku 1941 -1942 ako ošetrovateľ
kav nemocnici v Humennom. V rokoch 1942
až1952 pôsobila najprv ako laborantka, po
tomako asistentka na róntgenologickom od
delení Štátnej nemocnice v Bratislave u prof.
Mikuláša Ondreíčku až do svojho zatknutia.
Vslužbe blížnemu___________________

*♦

Sestra Zdenka mala vzácny dar, „charizmu
rehoľnej ošetrovateľky", čím si hneď získala
priazeň spolupracovníkov í pacientov. Svoje
profesionálne poslanie chápala a prežívala
ako dôsledné uskutočňovanie príkazu lásky
k Bohu i blížnemu a úprimne sa snažila
odokonalosť. Žila v duchu Kristovej výzvy:
„Ktochce ísťza mnou, nech zaprie sám seba,
vezmesvojkríž a nasleduje m a!“ Silu k pre
konávaniu životných skúšok si vyprosovala
odNajvyššieho. Onju svojou milosťou uschopnil, žeosobitýmspôsobom nasledovala Krista
v hrdinskomznášaní utrpenia pre vieru v Bo
ha, pre svoju príslušnosť ku katolíckej Cirkvi
a pre svoje zasvätenie v rehoľnom inštitúte.
Svoj krížvzala na seba s vedomím, že človek
obdarený požehnaným utrpením, sa môže
staťdarom pre druhých. Vo verností, trpezli
vosti a odovzdanosti do vôle nebeského Otca
bolaochotná obetovať svoj život pre záchranu
iných. Dvakrát sa podieľala na príprave úteku
väznených katolíckych kňazov s cieľom za
chrániťich životy. Po úteku kňaza -ThDr. Šte
fana Koštíala v nocí 20. februára 1952 zo
Štátnej nemocnice bola sr. Zdenke ponúknutá
možnosťpomôcťpri úteku väznených salezíánov. Bola tovšak nastavená pasca ŠtB. Ráno
29. februára 1952 ju spolu s ďalšími osobami
zainteresovanými na tomto podujatí zatkli. Vo
väzení nasledovalo vyšetrovanie spojené
skrutýmmučením. Bola odsúdená na 12 ro
kov straty slobody a 10 rokov straty občian
skych práv.
Väznili ju v Bratislave, Rimavskej Sobote,
Pardubiciach, Brne í v Prahe na Pankrácí, kde
sa stretla sväzenkyňou pani Helenou Wíldeovou-Kordovou. Jej sa zdôverila o príčine
odsúdenia i brutálnych spôsoboch mučenia
počasjej vyšetrovania. Tie sa však mohli stať
známymi až po príchode pani Heleny z emig
rácie na Slovensko v roku 1994. Kruté zaob
chádzanie pri vyšetrovaniach zanechalo na
zdraví sr. Zdenky zreteľné stopy. Odporcovia
Cirkví nemali radi mučeníkov. Keďže jej zdra
votný stav bol už veľmi vážny a nechceli, aby
zomrelavo väzení, 16. apríla 1955 ju prepus
tili. Nasledovala cesta z Prahy do Bratislavy
a odtiaľ do nemocnice v Trnave.

Narodenie sa pre nebo______________
Sestra Zdenka svoj život a krásnu dušu
odovzdala do Spasiteľových rúk počas svätej
omše, v nedeľu 31. júla 1955. „Boh tak chce
- nech sa stane vôľa Božia. “ zašepkala ešte
akoby z bezvedomia. Jej telesné pozostatky
boli uložené na starom cintoríne v Trnave a

po zrušení cintorína bolí exhumované 16. ok
tóbra 1979 a s ostatnými desiatimi sestrami
sv. Kríža prevezené do spoločného hrobu na
cintorín do Podunajských Bískupíc. V súvislos
ti s blahorečením dňa 16. júna 2003 sa vyko
nala ďalšia exhumácia s cieľom získať auten
tické pozostatky sestry Zdenky.
Najvyšší súd SSR dňa 18. novembra 1970
zrušil rozsudok v celom rozsahu, a tým umož
nil úplnú občianskoprávnu rehabilitáciu ses
try Zdenky Cecílie Schellingovej.
Veríme, že utrpenie a smrť mnohých nevin
ných obetí, verných služobníkov Cirkvi i náro
da prinášajú a budú prinášať hojné duchovné
plody.

Sestra Zdenka a je j dôvera v Boha
„l keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou."
(Ž 23, 4a)

Keď duša naozaj spozná Pána Ježiša, je
ochotná na všetko. Svoje modlitby spájame
s neprestajnou modlitbou Božského Srdca.
Kde je jeho láska, tam nechýbajú klince, tŕne
ani kríž.
Každý musí rozviazať uzol utrpenia a
bolestí. Uzol? Áno, lebo ak ostaneme pripútaní
k sebe, nemôžeme sa hýbať, iba vtedy niet
uzlov, keď sme sa odpútali od všetkého.
Kto miluje, prestáva trpieť. Trpíme, prav
daže, do smrtí. Uvidíme, že čím ďalej, tým
menej, a natoľko, nakoľko rastie naša láska
k Bohu.
Trpieť v stave milosti je východiskom
veľkých skutkov. Preto si ľahnem ako na kríž
so všetkými svojimi chybami pred bránu
Božieho majestátu, ktorou Boh vylieva svoje
milosti. Aj v tomto pokornom položení ho
budem vrúcne milovať a pracovať neprestajne
iba pre neho."

„Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal
husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja
dôvera vtedy rastie, lebo viem, že za mrakmi
je moje milované Slnko.”
„Svätosť nezávisí od rozličných cvičení, ale
od náklonností srdca, ktorá nás robí pokor
nými a celkom presvedčenými o svojej slabos
tí. A predsa, vždy máme istotu, že sme v Bo
žích rukách a celkom sa môžeme spoliehať
na jeho otcovskú dobrotu.”

Sestra Zdenka
duch obety a apoštolát
„N ik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov. “
(Jn 15,13)
„Moja obeta, moja bohoslužba sa teraz iba
začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej
práce. Všade musím vedieť pokračovať v obeti
oltára. A nebáť sa začaťju radostne, pre Boha,
ktorý obveseľuje moju mladosť.
Môj apoštolát bude účinný nie mierou
vonkajšej činností, ale mierou svätosti, ku
ktorej budem smerovať. Nejde však o to, aby
som svoj život obetovala ľuďom, ale aby som
ho najprv ponúkla Bohu a iba potom aj iným.
Nechcem byťdobyvateľkou duší prv, kým ma
celkom nezíska Boh."

Sestra Zdenka a láska ku krížu
„P ri Ježišovom kríži stála jeho matka,
sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária
Magdaléna."
(Jn 19, 25)
„Milovať obetné drevo kríža... Musím sí
zvyknúť vykonať všetko radostne, urobiť aj
tisíce drobných každodenných obetí, naučiť
sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať
uprostred všedných okolností po kvapkách
krvácať svoje srdce aj pod tlakom protiven
stva, utrpenia a obetí každého druhu.

Chrámová loď v bazilike v Šaštíne.

Sestra Zdenka a duch radosti
„ Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem:
Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa
všetkým ľuďom. Pán je blízko!"
(Flp 4, 4-5)
Kto poznal sestru Zdenku, hovoril o nej
s nadšením, ako o osobe s neobyčajnou
vyrovnanosťou, pokojom a jemným, nevtiera
vým úsmevom.
Úsmev sa z jej tváre nevytratil do samého
konca života, veď jej životným heslom bolo:
„Ustavične sa usmievaj!"
„S úsmevom trhaj ružičky bolestí,
s úsmevom rozdávaj slová...
S úsmevom pomáhaj,
s úsmevom prijímaj nespravodlivosti,
s úsmevom nes nepravdu o sebe!
S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú.
S úsmevom zakrývaj všetko, čo tá bolí,
s úsmevom kráčaj, i keď si v duši veľmi
smutná,
s úsmevom kráčaj ku Golgote,
tam nájdeš toho, ktorý všetku lož, zlobu,
faloš, klam ľudí poznal prv ako ty.
On teba necháva kráčať už len po vyšliapanej ceste.
Aká nevďačná by si bola, keby si sa
všetkému neusmiala!"
Snímky: TK KBS a redakcia
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Obrad posviachy chrámu
Počas uplynulého leta prešovský eparcha
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, posvätil viacero
nových gréckokatolíckych chrámov. Jedným
z nich je chrám v Olejníkove, malej dedinke
pri Lutíne, zasvätený blaženému híeromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdíčoví, OSBM.
Samotný obrad posviacky chrámu obsahuje
viacero prvkov s hlbším významom. V tomto
príspevku ponúkame zamyslenie sa nad
niektorými z nich.

Sprievod okolo chrámu______________
Po posviacke prestola vyšli kňazi spolu
s otcom biskupom von z chrámu a začali ho
obchádzať. Otec biskup pritom niesol relikvie
blaženého hieromučeníka P. P. Gojdíča,
ktorému je zasvätený nový chrám v Olejní
kove. Zaujímavou črtou tohto sprievodu bolo,
že najprv sa chrám obišiel dva razy proti
smeru hodinových ručičiek (tak ako sa to robí
na Paschu alebo pri odpustových slávnos
tiach), a potom sa sprievod obrátil a obišiel
chrám v opačnom smere.
Na prvý pohľad to mohlo vyzerať, akoby
sa tí, čo viedli sprievod, pomýlili. Veď prečo
nepokračovali aj pri treťom obchádzaní chrá
mu v takom smere ako dovtedy, tak, ako sa
to robí pri iných slávnostiach?
Zmena smeru liturgického sprievodu pri
posviacke nového chrámu má v sebe ukrytý
hlboký význam, a to z viacerých dôvodov:
Kresťanstvo, hoci vychádza zo židovských
tradícíí, obsahuje v sebe niečo nové. Sám
Ježíš Kristus hovorí napr. o novom víne (por.
Mt 9,17), o novom prikázaní (por. Jn 13,34).
Podľa sv. apoštola Pavla sme my kresťania
povolaní, „aby sme tak, ako bol Kristus
vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my
žili novým životom" (Rím 6,4b). V Kristovi sa
totiž „staré pominulo a nastalo nové" (2 Kor
5,17b).
Vyjadrením kresťanskej viery je liturgia
Cirkví. Pri ustavičnom opakovaní liturgických
foriem však kresťan môže zabudnúť na to, že
v kresťanstve je stále čosi nové. A tak sa nielen
liturgia, ale aj ostatné prejavy viery môžu stať
iba čímsi tradičným. Varí práve preto Cirkev
pri posviacke nového chrámu mení smer
liturgického sprievodu. Podobne sa zmenil
smer Jordánu pri východe Izraela z Egypta
do zasľúbenej zeme (por. Joz 3,14-17), tak ako
spievame v predvečer Zjavenia Pána: „Čo tí
je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa na
späť obracíaš?” (Ž 113,5). Podobne sa v Olej
níkove mohli pýtať ľudia stojací okolo chrámu,
keď videli, že sprievod zmenil smer: „Čo vám
je, že sa naspäť obracíate?"
Jedinou odpoveďou na tieto otázky je Ježiš
Kristus. Nič iné ani ník iný nie je lepším
dôvodom pre obrátenie, lebo „v nikom inom
niet spásy“ (Sk 4,12). On sám pozýva
k obráteniu slovami: „Kajajte sa a verte
evanjeliu“ (Mk 1,15b). Tak aj zmena smeru
liturgického sprievodu je vyjadrením tohto
Ježišovho pozvania k obráteniu.

24 • september/2003 - slovo

Dialóg pred vstupom do chrámu

Vstup do chrámu - M alý vchod

Tesne pred vstupom do chrámu sa otec
Po treťom obídení sa sprievod zastavil pred
dverami chrámu. Kantori vošli dovnútra biskup pomodlil modlitbu: „Vládca, Pane a
a dvere chrámu sa zatvorili. Otec biskup spolu Bože náš, ty si na nebesiach ustanovil zbory
s kňazmi ostal stáťvonku a začal spievať verš anjelov i archanjelov, aby slúžili tvojej sláve.
z 23. žalmu: „Zdvihnite, brány, svoje hlavice Pripoj k nášmu vchodu sprievod svätých
a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť anjelov...”. Ide o modlitbu Malého vchodu.
kráľ slávy" (Ž 23,7). Kantori z vnútra chrámu Pri obrade posviacky je táto modlitba
odpovedali: „Kto je ten kráľ slávy?’’ (Ž 23,8). recitovaná na svojom pôvodnom mieste -pred
To sa opakovalo dva razy Na záver otec dverami chrámu. Je to starobylý liturgický
biskup zaspieval: „Pán zástupov, to je ten kráľ prvok, z čias, keď Malý vchod bol skutočným
slávy” (Ž 23,10b) a kantori zopakovali to isté: „vchodom” do chrámu a nie iba obídením
„Pán zástupov, to je ten kráľ slávy." Potom prestola.
Ešte koncom 1. tisícročia sa v Konštantísprievod vstúpil do chrámu.
23.
žalm sa často používal už v starozákon nopole antífóny spievali počas procesie, kým
nej synagogálnej bohoslužbe. Kresťanská sa došlo k chrámu, v ktorom mala byť slávená
tradícía identifikuje „Kráľa slávy" s Ježišom sv liturgia. Pred dverami chrámu sa hlavný
Kristom. Text 23. žalmu rezonuje vo viacerých celebrant (patriarcha alebo iný biskup) po
prvkoch byzantskej liturgie, kde sa jedná modlil modlitbu vchodu, a potom spolu
o nejaký vstup, vchod. Napríklad v slohách s kňazmi a ostatnými veriacimi vstúpil dnu.
Hoci v súčasnej podobe sa celý Malý vchod
sviatku Nanebovstúpenia Pána sa spieva:
„Svätý Duch prikazuje všetkým svojím odohráva vo vnútri chrámu, slová modlitby
anjelom: Zdvihnite, brány, svoje hlavice...” . ostávajú nezmenené. Kňaz (alebo biskup)
V
melchítskom obrade, ktorý tiež patrí doprosí Boha: .... prípoj k nášmu vchodu
byzantskej tradícíe, sa na Paschu odohráva sprievod svätých anjelov, aby sme ti spolu s
pred zatvorenými dverami chrámu podobný nimi slúžili a velebili tvoju dobrotu".
dialóg ako pri obrade posviacky chrámu.
Na začiatku každej sv. liturgie potrebujeme
Hlavný celebrant spieva: „Zdvihnite, brány, vyslovovať túto modlitbu. Anjeli í archanjeli
svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, sú ustanovení, aby „slúžili Božej sláve” a os
lebo má vstúpiť kráľ slávy” (Ž 23,7). A kantori távajú verní tomuto svojmu poslaniu. My ľu
z vnútra chrámu odpovedajú: „Kto je ten kráľ dia, hoci sme takisto povolaní oslavovať Boha
slávy?” (Ž 23,8).
vo svojom živote, nie vždy tak robíme. Preto
Použitie 23. žalmu nám poukazuje na to, sa počas sv. liturgie túžime podobať anjelom
že posviacka chrámu má takisto hlbokú a spolu s nimi slúžiť Bohu a velebiť jeho
spojitosť s Paschou. Pri každej sv. liturgií dobrotu.
v novoposvätenom chráme sa totiž bude
Aj novoposvätený chrám má slúžiťv pivom
sprítomňovať Kristova Pascha. Na druhej rade na to, aby sa v ňom oslavoval Boh
strane každoročné slávenie Paschy môže a velebila jeho dobrota.
pomôcť pripomenúť si aj posviacku chrámu.
o. ThLíc. Marcel Mojzeš

Naši novokňazi

Mg r. Ondrej HR1CUTA, nar.
14. 12. 1976 V Kráľovskom
Chlmcí, díakonát: 8. 9. 2003
Prešov-Sekčov, kňazská vys
viacka: 21. 9.2003 o 10. hod.
v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove
Primície: 5.10. 2003 o 10.30
hod. v Príbeníku

Dípl.-Theol. Univ. Miroslav
MACKO, nar. 18.9.1978 v Pre
šove, diakonát: 8. 9. 2003
Prešov-Sekčov, kňazská vys
viacka: 21. 9. 2003 o 10. hod.
v Katedrálnom chráme sv. Já 
na Krstiteľa v Prešove
Primície: 11. 10. 2003 o 10.
hod. v katedrále v Prešove

Mgr. Jozef ŠESTÁK, nar. 23.
1. 1976 v Starej Ľubovní,
diakonát: 8. 9. 2003 PrešovSekčov, kňazská vysviacka:
21. 9. 2003 o 10. hod. v Ka
tedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove
Primícíe: 28. 9. 2003 o 10.
hod. v Malom Lipníku

všetko sa dá riešiť dialógom medzi partnermi.
Ak sa dvaja prestanú medzi sebou rozprávať,
je to veľmi vážne. Niekedy sa ľudia hádajú,
aleje to stále lepšie, než mlčať. Ak však ľudia
mlčia a myslia si, že sa problémy vyriešia
Slovenské príslovie hovorí: Aj Kôň sa potkne, hoci má štyri nohy. Táto samy, alebo nech problémy rieši ten druhý,
múdrosťoverená časmi a skúsenosťami mnohých ľudí platí
pomáhajú k rozpadu ich spoločného života.
Ak však tento proces ide dalej, začne jed
vovšetkých oblastiach. Aj vo vzťahoch. Niekedy pád znamená
nému
chýbať živý kontakt, živé spoločenstvo.
koniec, inokedy, ak po ňom nasleduje vstávanie, posilnenie na ceste
Začne ho hľadať u niekoho iného. A zväčša
spoločným životom.
ho nájde v niekom, kto je v podob
nej situácii. Ten ho bude vedieť
pochopiť, on pozná jeho situáciu,
com to všetko je? O našej
jeho problémy a tiež hľadá rie
slabosti, o našich túžbach
šenie. Je schopný počúvať, schopný
anestálostí vo vzťahoch. Niekedy
byť milosrdný, schopný odpúšťať.
oprehnaných očakávaniach. Sú
Všetko, čo v neťungujúcom vzťahu
ľudia, ktorí očakávajú od toho
chýba. Aj z tejto situácie sa dá ešte
druhého absolútnu vernosť vo
vzchopiť, ak si partneri budú
všetkom, čo je síce samozrejmé,
navzájom oporou. Ak však nenáj
ale už nie celkom samozrejmá je
de, alebo si len bude myslieť, že
definícia tejto vernosti. Keďže ník
nenachádza oporu, pád je nadonevie, čo sa deje v hlave toho
sah. Stačí mierne zaváhanie, osla
druhého, na miesto tohto pozna
benie vôle či ďalšie sklamanie.
nia nastupuje buď dôvera, alebo
A keď sa to stane, nastúpia
žiarlivosťplná fantázie.
výčitky a hanba. Človek zistí, že
Žiarlivosť na scéne
miesto vytúženého pokoja a zblí
ženia sa priepasť ešte zväčšila.
Poviete si, že vás sa to netýka.
Vtedy môže zareagovať tromi
Čosa deje vo vašej hlave, keď vi
spôsobmi: zastaviť to a priznať sa:
díte, žesaváš partner či partnerka
zastaviť to a byť ticho alebo v tom
pozerá smerom, kde je nejaká
pokračovať. Dva posledné spôsoby
atraktívna osoba?! Čo si myslíte,
vedú k zániku lásky, lebo človek,
keďmešká domov? Keď ho nenáj
aj keď bol pred tým obeťou nezá
detev práci? Neupodozrievate ho
ujmu toho druhého a jeho chyb
hneď, dôverujete mu? Poznám
ných postojov, stáva sa obeťou seba
manželské páry, ktorých žiarlivosť
samého a on sám začína ubližovať.
ženie úplne až do priepasti roz
vodu a odlúčenia. Ničí v nich dôveru a lásku a nerozum, do ktorého nás vohnalo málo Z naháňanej zveri sa stáva lovec, z ubližo
vaného ublížovateľ. Ak sa však rozhodne pre
a podnecuje nenávisť a zlobu. Manželka ne dôvery.
Žiarlivosť je naozaj jedným z najčastejších návrat do pôvodného vzťahu s tým, že sa
znesie, keďsa manžel obzrie smerom, kde je
iná žena - zväčša mladšia či atraktívnejšia pádov, ktoré málokedy neskončia rozchodom. prizná, riskuje veľa, ale môže aj veľa získať.
odnej. Ona si ju všimla prvá a zaregistrovala Ako tomu predísť? Naučiť sa viac veriť. A to Jeho úprimná ľútosť a dôvera, ktorú vloží do
ju ako možné nebezpečenstvo. Iné idú ďalej, nielen Bohu, ale aj tomu, kto ma miluje. Veriť rúk milovanej osoby, ho môže od nej vzdialiť
nemôžu zniesť, keď s manželom pracujú iné jeho láske, jeho srdcu. Veď vernosť je to, čo si alebo môže zaceliť všetky rany a napraviť
ženy. Ba ani to, keď sa stýka s druhým po manželia sľubujú hneď po láske. A ak máš všetky chyby, ktoré v ich vzťahu vznikli. Toto
hlavímv autobuse, na ulici čí v obchode. Sle pochybnosti, stále je lepšie opýtať sa, ako sa nové povstanie z pádu dokáže vyriešiť všetky
zožierať a trýzniť. A ak už človek padne do problémy. Obaja si uvedomia, že život nie je
dujú ich a kontrolujú.
Ačomuži?! Ani my nie sme v tejto oblastí osídiel žiarlivosti, mal by si rýchlo spomenúť iba o prijímaní, ale aj o dávaní, uvedomia si,
tolerantnejší. Keď sa žena viac upraví ako je na prvotnú lásku, mal by sa snažiť obnoviť že sa vlastne poriadne nepoznajú, nevedia
u nej zvykom či, podľa nás, v norme, hneď v sebe ten prvotný a čistý cit. A ak cíti, že strá o sebe všetko a jediný spôsob, ako to zistiť, je
reagujeme: „Kde sa tak fintíš?". A keď si vez ca toho druhého, nemal by byť iba štatistom, rozprávať sa.
Stane sa, že niekedy človek podvedie toho
me novšie šaty, to už je oheň na streche. ale mal by o jeho pozornosť bojovať. Obvykle
A nehovoriac o tom, keď sa rozpráva s iným stačí trochu spestriť a oživiť všednosť kaž druhého bez dôvodu, pričom ich vzťah žije
mužomči keď na ňu niekto pozerá. Sme ako dodenného manželského čí partnerského svojským životom. Tu si je potrebné položiť
otázku: Milujem toho druhého viac než seba?
naihlách. Takýto vzťah z jednej í druhej stra- stereotypu.
Som ochotný strácať sa pre neho? Som ochot
nyvedie postupne k pretváraniu spoločenstva
ný strácať sa pre nás? Ak zistíš, že na tieto
v láskena spoločenstvovo väzení. Z partnerov Podvod na sebe samom_____________
Je mnoho dôvodov, prečo jeden podvedie otázky nevieš odpovedať s istotou kladne,
sa stávajú väzni na slobode. Jeden je vo
väzení manželstva, druhý vlastnej žiarlivostí. toho druhého. Ale nikdy to nie je vína len môžeš hľadať nové riešenia. A ak odpovieš
Čo to nakoniec prinesie? Rozchod dvoch jedného z partnerov. Najlepšie, ako sa brániť kladne a dokázal si podvádzať bez príčiny,
predtým sa milujúcich ľudí. Rozchod, ktorý chorobe, je jej predchádzať. Najlepšia obrana tak klameš.
Je len na každom z nás, či láska, ktorú
nemal príčinu v tom druhom, ale práve v tom je útok. Všetci to už dávno poznáme. Podvá
dokonalom, ktorý „nepodvádzal". A neraz dzanie neprichádza za 5 minút ani za deň. deklarujeme, je aj realitou nášho života. Čí
práve žiarlivosť dovedie človeka k nevere. Je to proces, ktorý začína ochladzovaním vzá nás naša láska dokáže priviesť k prosbe
A platí to o oboch stranách. Buď si povie: Keď jomnej príťažlivostí, vzájomnej lásky, rúcaním o odpustenie i k samotnému odpusteniu.
Lebo pravá láska, tak ako nás to učí sám Boh,
mi už nedá pokoj s tou žiarlivosťou, keď ma spoločného života.
Na počiatku toho všetkého je zväčša neja je láskou schopnou odpúšťania.
užpodozrieva toľké roky a ja som nič neurobil,
tak nech má prečo! Alebo: Tak ak ma on pod ké nedorozumenie alebo snaha po niečom
o. Mgr. Juraj Gradoš
vádza, budem podvádzať aj ja jeho! Hlúpostí inom, snaha o vymanenie sa spod vplyvu
Ilustračná snímka: archív redakcie
toho druhého. Snaha začať žiť ináč. Toto

Pády a vstávanie
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Učme deti čnosti lásky
Boh je láska. A je spravodlivý. Spravodlivosť a láska idú ruka v ruke.
Spravodlivosť dá každému, čo mu patrí. Láska ide ďalej.
Dnes budeme uvažovať o láske k blížnym.
Láska K blížnym_____________________
Keďje ťažké viesť detí K spravodlivostí, o čo
ťažšie je učiť ich milovať. Ježíš hovorí, že
hlavným prikázaním je milovať Boha nado
všetko a blížneho ako seba samého (porov.
Mt 22,34-40). Láska je veľké tajomstvo. Bolo
nám odkryté v Ježišovi Kristovi, ktorý nás
miloval v rozmere kríža.
Kedje ťažké viesť deti k spravodlivosti, o čo
ťažšie je učiť ich milovať. Ježiš hovorí, že hlav
ným prikázaním je milovať Boha nadovšetko
a blížneho ako seba samého (porov. Mt 22,3440). Láska je veľké tajomstvo. Bolo nám
odkryté v Ježišovi Kristovi, ktorý nás miloval
v rozmere kríža.
Je vôbec možné milovať? Je možné odpútať
sa od svojho „ja"? Láska je v podstate popre
tie seba, odpútanie sa od seba. Matka Terézia
z Kalkaty sa kedysi vyjadrila v tom zmysle.

všetko, čo sa spája s obetou vylúčiť zo svojho
života. Zdá sa nám prinajmenšom nerozumné
obetovať sa. Potom je však nerozumné aj
milovať, lebo láska sa jednoducho spája
s obetou. Aby nás táto obetavá láska napĺňala
radosťou, je potrebné dať Jánovo vyznanie do
súvisu so slovami Ježiša Krista v jeho roz
lúčkovej rečí pri poslednej večeri, keď hovorí
o novom prikázaní' lásky: „Ako mňa miluje
Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej
láske! Ak budete zachovávaťmoje prikázania,
ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam
prikázania svojho Otca a ostávam v jeho
láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola
moja radosť a aby vaša radosť bola úplná"
(Jn 15, 9-11). Takáto láska prevyšuje naše
prirodzené sily a nutne sí vyžaduje pomoc
zhora. Boh nás rodičov pozýva k tomu, aby
sme formovali srdcia našich detí, aby bolí ot
vorené pre túto pomoc
zhora. Láska je ne
smierny dar. Sme po
volaní deťom pomáhať
neodmietnuť tento dar.
Najprv my rodičia mu
síme mať jasno v tom,
čo je láska, pretože
dnes sa s týmto slovom
a jeho obsahom priveľ
mi hazarduje.

Láska je zmyslom
života____________

že láska je až vtedy skutočná, keď bolí, keď
človeka čosi stojí. Nádherne svoju lásku
k Ježišovi vyjadril sv. Ján Krstiteľ: „Ja nie som
Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženích je
ten, kto má nevestu. A ženíchovpriateľ, ktorý
je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo
ženíchovho hlasu. A táto moja radostje úplná.
On musí rásť a mňa musí ubúdať" (Jn 3, 2830). Opravdivá láska znamená práve toto. Zo
mňa musí ubúdať, aby ten druhý mohol rásť
a ešte to človeka napĺňa radosťou. Ak by to
bola nejaká vypočítavosť, nenapĺňala by nás
radosťou. Láska však človeka napĺňa rados
ťou, aj keďvyžaduje vyjsť zo seba. V dnešnom
svete sa veľakrát tak nesprávne prezentuje
ináč nespochybniteľné právo na sebareali
záciu, že sa toto právo zvrhne na popretie
potreby obetovať sa a slúžiť. A tak sa v mene
takejto sebarealizácie často odmieta nový
život, odmieta sa žiť predmanželskú a man
želskú čistotu, alebo sa človek začne pohrávať
s myšlienkou eutanázie... Človek by chcel

26 • september/2003 - slovo

Na náboženstve v dru
hom ročníku stredných
škôl je aj téma Zmysel
života. Zvykol som
v úvode preberania tejto témy navodíťv triede
atmosféru natáčania televíznej relácie. Žiaci
v triede sú respondenti ankety, v ktorej sa ich
redaktor pýta: „Aký je zmysel tvojho života?”
Odpovede bolí vždy podobné. Napríklad:
„Zmyslom môjho života je založiť si raz šťastnú
rodinu." Alebo: „Mať dobrú prácu." „Dobre
zarábať." „Zdravie." „Byť úspešný..." Samo
zrejme, vždy sa našiel ktosi, kto povedal:
„Zmyslom môjho života je Boh, viera v neho."
Zmysel života je univerzálna hodnota. Boh dal
životu každého z nás zmysel. Teda aj ľudia,
ktorým sa nevydarí rodinný život môžu nájsť
zmysel života, aj tí, ktorí sú chorí, aj tí, ktorí
sú nezamestnaní. Ba dokonca aj tí, ktorí zatiaľ
neveria v Boha. Ježiš Kristus zomrel za kaž
dého človeka. A preto hľadajúc univerzálnu
hodnotu prídeme k záveru, že zmyslom života
je láska. „Láska nikdy nezanikne" (IKor 13,8).
„A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto
tri; no najväčšia z nich je láska “ (IKor 13,13).
Kto spozná, že láska je najvyššia hodnota
a začne ju žiť, našiel zmysel života. Kresťan

vie, že zdrojom lásky je Boh. Boh, ktorý je
láska. Preto chce ostať v jeho láske, spojený
s ním ako je ratolesť spojená s viničom.
Boh dáva každému talent, ktorým je
schopnosť lásky, schopnosť milovať. Zveril
nám deti, aby sme im pomáhali nezakopať
tento talent, ale naopak, aby sme im ho
pomáhali rozvíjať.
U dieťaťa krok k láske znamená vždy krok
od sebectva, krok odpútavania sa od toho, čo
je jeho, od nároku na pozornosť čí pochvalu.
Je potrebné sí uvedomiť, že dieťa od priro
dzeností rado napodobňuje. Preto deťom
ponúkajme také vzory a príklady života, ktoré
je hodné nasledovať a napodobňovať. Svätý
apoštol Pavol píše: „Napodobňujte ma, dko
ajja napodobňujem Krista" (IKor. 11,1). Po
núkajme deťom biblické príbehy, kde môžeme
poukázať na dobro a zlo. Ponúkajme im vzoiy
svätých, ale predovšetkým im ukážme Ježiša
Krista. A najlepšie by bolo, keby sme my ro
dičia, otec, mama mohli svojím životom spolu
so sv. Pavlom deťom povedať: „Napodobňujte
ma, ako ajja napodobňujem Krista."

Dobroprajnosť a dobročinnosť
Ak vedieme detí k láske, vedieme ich
k dobroprajností a dobročinností. Dobropraj
nosťje určitý životný postoj voči blížnemu, je
to konkrétne zmýšľanie, ktoré vychádza
z lásky. Dobročinnosť je dobroprajnosť pre
tavená do konkrétnych činov, skutkov lásky.
Dobročínnosťje služba lásky. Teda dobročinná
láska sa prejavuje službami blížnemu.
Kresťanská rodina je miestom, kde sa detí učia
poskytovať služby lásky. Veľkou výhodou pri
výchove k dobroprajností a dobročinnosti je
rodina, v ktorej je viac detí.
Dieťa veľmi rýchlo zistí, že je ľahké milovať
blížneho, ktorý je dáleko. Nič ma to v podstate
nestojí, keď milujem biednych ľudí, ktorí žijú
niekde v Afrike. Hoci napríklad Hnutie kres
ťanských spoločenstiev detí eRko v koledovaní
Dobrá novina vedie detí ku konkrétnej službe
aj blížnym vo vzdialených krajinách. Predsa
však dobročinnej láske sa dieťa učí v kruhu
svojich najbližších. Lebo tu sa vyžaduje na
ozajstná láska. Slúžiť svojím najblížším na
priek tomu, že poznám ich konkrétne chyby.

Láska schopná odpúšťať____________

Ak chceme dieťa naučiť odpúšťať, musíme
mu dať okúsiť, čo je odpustenie. Aj v kresťan
skej rodine vznikajú situácie, kedy je potrebné
odpustiť jeden druhému. Keď hovoríme
o odpustení, vždy myslíme na odpustenie zo
srdca. Teda nielen na nejaký úkon slušnosti,
ale na čnosť lásky. Skúsme deťom ponúknuť
radosťz odpustenia. Napríklad, keď si navzá
jom odpustia súrodenci, všimnime si to a slo
vami to oceňme.
0
láske nie je možné napísať všetko. Ani
nie je možné ponúknuť nejaký kompletný
osvedčený návod ako lásku vštepovať do
života detí. Ale dôverujme Bohu, ktorý je
láska. Ak deťom odovzdáme Boha, ak ich
vedieme k Bohu, odovzdávame im lásku.
o. ThLic. Ľubomír Petrík
Ilustračná snímka: archív redakcie

ZAMYSLENIE NAD IKONOU

W E B FÓ RU M
Posledné dni v cirkevných kruhoch stále častejšie rezonuje príprava na
3. pastoračnú návštevu Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku. V mé
diách sa objavujú kratšie aj dlhšie informácie o tom, čo všetko nás
bude pápežova návšteva stáť, o koľko financií Slovensko príde. Už menej
sa ale hovorí o tom, čo nám návšteva Svätého Otca prinesie, aký bude
jej pozitívny dopad. Lepší obraz o tom, ako prebiehajú prípravy na
návštevu pápeža na Slovensku, sa snažia vykresliť aj www stránky
o pastoračnej návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. www.papez.info
a www.arkatpo.sk/hopko o Božom služobníkovi biskupovi Mons. Vasil'ovi
Hopkovi, ktorého spolu so sr. Zdenkou Schelingovou pápež pri
slávnostnej bohoslužbe vyhlási za blaženého.

t
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IkonaPovýšenia sk Kríža (Nár. múzeum vĹvove, 15. si).

POVÝŠENIE SVÄTÉHO PÁNOVHO KRÍŽA
Keďv roku 1945 sovietske vojská dobyli Berlín, správali sa podobne
akoveľa rakov pred nimi mnohí rímski cisári. Na budove ríšskeho snemu
strhli ríšsku vlajku a zaviala tam sovietska zástava. Rímsky cisár Teodózíusdal podobne v roku 394 odstrániť z budovy rímskeho senátu sochu
bohyne víťazstva a o rok neskôr tam dal umiestniť kríž. Víťazi tak dali
vedieť celému svetu, že svoj boj doviedli do zdarného konca.
Obdobná udalosť sa stala v roku 326. Rímsky cisár Konštantín, ktorý
udelil kresťanom rovnosť v náboženských otázkach, sa rozhodol dať
vneste Aelia Kapitolina, ktoré stálo na troskách Jeruzalema, postaviť
nad hrobom Ježiša Krista chrám. Atak začali stavebné práce, ktoré
priniesli niekoľko odhalení. Našla sa tabuľka s textom, ktorý dal Poncius
Pilát pribiť na Kristov kríž a pár metrov od nej sa našli pozostatky troch
krížov. Po zázraku uzdravenia, ktorý sa stal, keď na telo ťažko chorej
ženy položili ten pravý kríž, ho slávnostne za prítomnosti ľudu patriarcha
vyzdvihol, aby ho všetci videli. Toľko nám zanechala tradícia a história.
Tak sa symbol utrpenia, nenávisti, zloby, drevo toľkokrát preklínané
a zmáčané krvou mnohých Židov, ktorí netrpeli vždy nevinne, stalo
Kristovou zásluhou symbolom jeho víťazstva. Je to predobraz skutočného
obrátenia. Aj náš život je niekedy takou zmesou nenávisti, utrpenia
a zloby. Aj my vo svojom živote mnohokrát zabíjame nádej v tých dru
hých. Ničíme ich predstavy, ich životy a vnucujeme im ten náš. Správame
sa ako dobyvatelia, tak ako Rimania v Júdei. Každý, kto sa nám postaví
na odpor, musí byť zlomený, pokorený, a potom vyzdvihnutý v utrpení,
aby sme takto manifestovali svoju silu a moc. Či sa nechválime, keď
niekoho potupíme: „Ale som mu dal! Ja som mu to poriadne ukázali“?
Nedobýjame územia, ale životy iných bez ohľadu na to, či sú to naši
blízki alebo cudzí.
A práve tento život chce Boh svojou prítomnosťou posvätiť a povýšiť.
Chce na ňom, tak ako na dreve kríža, kde zomrelo už mnoho zločincov,
ukázať svoju lásku k nám. Aj v našom živote sa dejú zázraky uzdravujeme sa z ťažkej choroby pýchy a závisti. Liečime sa vplyvom
tei lásky, ktorá preniká naším životom ako Kristova krv preniká drevom
križa. Zaceľuje a uzdravuje každú ranu spôsobenú hriechom a zlobou,
aby, až príde čas, niekto iný nás pozdvihol zo zabudnutia, z tichosti
pokory a ukázal tomuto svetu ako symbol víťazstva nad zlobou, ako
symbol Božej lásky.
o. Mgr. Juraj Gradoš
Snímka: archív redakcie

Mans. thOr. VatdľHOMia
pre.íovikýtutrkup

{¡904 1976)
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Stránka, týkajúca sa celej návštevy pápeža www.papez.info. je rozdelená
do niekoľkých sekcií, ktoré si v krátkosti predstavíme. Úvodná sekcia
Hlavné menuje venovaná profilu osobnosti prvého slovanského pápeža
a jeho životnej ceste. V tejto sekcii sú dálej prezentované návštevy
Svätého Otca na Slovensku, zoznam jeho zahraničných ciest, podrobný
program pápežovej 3. pastoračnej návštevy, ako aj program STV týkajúci
sa prenosov bohoslužieb. V krátkosti je na tejto stránke opísaná duchovná
príprava na návštevu.
Ďalšia sekcia Press je venovaná novinárom a ich možnostiam spojených
s návštevou Svätého Otca. Tretia sekcia Informáciepre veriacich '\eurčená
všetkým, ktorí sa chcú zúčastniť na slávnostiach v Banskej Bystrici,
Rožňave alebo Bratislave. Na tejto stránke sa dozviete všetky potrebné
informácie o organizácii dopravy, zľavách cestovného, ako aj o celkovej
organizácii. Liturgické texty a piesne sú uverejnené v sekcii Liturgia.
V tejto sekcii sú aj odkazy na životopisy biskupa Hopká a sestry Zdenky.
Záverečné sekcie Linky a Kontaktyodkazujú na dälšie zdroje, týkajúce
sa návštevy pápeža na Slovensku, ako aj iné stránky prezentujúce život
cirkvi na našom území a v zahraničí.
Na portáli Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove je samostatná sekcia,
ktorá je venovaná Božiemu služobníkovi biskupovi-mučeníkovi Vasil’ovi
Hopkovi. Na týchto stránkach sú opísané základné črty zo života biskupa
Hopká, vysvetlenie pojmu beatifikácia a kanonizácia, program návštevy,
ako aj návod na bezprostrednú duchovnú obnovu - prípravu na návštevu
Svätého Otca Jána Pavla II. Duchovná príprava je rozdelená do troch
častí: osobná príprava, rodinná príprava a príprava vo farskom spoločen
stve. Stránka obsahuje aj myšlienky zo života biskupa-mučeníka v uce
lenej časti Spiritualita biskupa Hopká. V budúcnosti bude táto stránka
rozšírená o sekciu Fotoalbumy a dälšie sekcie, ktoré budú priebežne
neskôr doplňované.
Verím, že tieto stránky pomôžu pri lepšej príprave každého z nás na túto
významnú „udalosť roka“ na Slovensku a zároveň rozšíria obzor vedo
mostí a znalostí o druhom blahoslavenom v našej cirkvi. Ich odkaz je
aktuálny pre nás všetkých aj v dnešnom zaneprázdnenom a uponáhľanom
svete.
PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

slovo - september/2003 • 27

Rozhovor
s ThDr. V. Hophom
eď sme v redakcií listovali v starých ročníkoch SLOVA, objavili sme rozhovor vtedajšieho
šéfredaktora SLOVA Dr. Emila Korbu s významnou osobnosťou - dnes kandidátom na
blahorečenie -ThDr. Vasiľom Hopkom, prešovským pomocným biskupom. Práve vtedy slávil
svoje sedemdesiatiny. Tento rozhovor Vám prinášame v plnom znení, tak ako bol uverejnený
v aprílovom SLOVE v roku 1974.

K

tím sa započúvame do hlboko ľudských citov
otca biskupa, ktorý v tejto vznešenej hodnosti
sa zrazu premieňa na vdáčného syna.
„Na svoju mamku spomínam s nesmier
nou láskou a nevädnúcou vďačnosťou. Čo
všetko pre nás v živote urobila! Spomínam aj
na jej strádania. Ťažko nachádzam slová, aby
(K 70. narodeninám vladyku Dr. Jána som vám v tejto chvílí vedel čo najvýstižnejšie
Vasiľa Hopká)
toto všetko vyjadriť."
Od spomienok na mamičku prechádza
Zastavujeme sa pri budove č. 9. na Dob- vladyka na ďalších. Pozastavuje sa u otcov
ríanskeho ul. v Prešove. Stisnutie domového skej oddaností strýka o. Petrenka a mnohých
zvončeka a dychtivé čakanie... Z dvora počuť iných. Hovorí o nich s nezastretou čistou
štrnganie kľúčov... V otvorených dvierkach úctou. Pri spomienke na pražské pôsobenie
sám vzácny jubilant s vítajúcim úsmevom. ho prerušujeme novou otázkou:
Láskyplné otcovské prijatie. Na schodoch ešte
„Ako sa po toľkých rokoch pozeráte na
skúmajúca otázka s dobrosrdečnou nedô českú krajinu, jej ľud, kultúru, na celú svoju
verou.
pastoračnú činnosť v tomto bratskom prostre
„Dúfam, že mi neprinášate niečo neprí dí?"
jemné."
„Správne a z duše mí hovoríte, ak užívate
„Excelencia, nič neprinášame, lebo samí výraz bratské prostredie. Moje niekoľkoročné
sí chceme od vás veľa toho odniesť. Chceme pôsobenie v Čechách sa natrvalo vpísalo do
spolu s vami zaspomínať. Poznáte redaktorské môjho srdca a keď už spomíname vzájomné
záujmy a my prichádzame s gratuláciou, vzťahy našich národov, nič iné si neželám, ako
dokonca s dvojnásobnou: k štyridsiatke od to, aby vždy bolí ozaj bratské, plné porozume
vašej chĺrotónie a k blížíacím sa životným nia, vzájomnej ochoty. Veľmi si cením, že tieto
sedemdesiatinám.
úsilia v našej tlačí zdôrazňujete a mnohými
príspevkami povzbudzujete
k vzájomnej znášanlivostí
a tolerancii.“
Nasledujúca časť spomína
nia patrí časom profesionál
neho a špírítuálskeho účinko
vania.
„Práca na formovaní mla
dých levitov - budúcich kňa
zov našej Cirkví ma veľmi
blažila. Rád som sa sústreďoval
na prednášky, exghorty, exercícíe. S láskou som toto všetko
rozdával a bol som šťastný,
keď moja úprimná snaha bola
Vladyka Hopko počas bohoslužby vprešovskej katedrále.
s úprimnosťou prijímaná. Rád
spomínam na všetkých svojich
Vladyka usmíevavo krúti hlavou, napra kolegov a žiakov a denne ich zahrňujem do
vuje si na nej fialové solídeo, akoby chcel svojich modlitieb."
Na pracovnom stole otca biskupa je polo
zaprotestovať:
„Veď, ak Pán Boh dá, tak to bude až žené nedávno vydané februárové Slovo a toto
stretnutie s výtlačkom časopisu priamo vnu
v apríli!"
„Iste, ale rukopisy nášho velkonočného, cuje dotaz, zameraný k našej tlačí:
čiže aprílového, vydania odovzdávame už
„Vidíte, že to sledujem. Tam v skrini môžete
zajtra do tlačiarne, a preto musíte nám láska vidieť viazané ročníky Slova í Blahovístníka.
Je to pekný rad kníh, ktoré svedčia o našom
vo prepáčiť túto novinársku anticipáciu.“
„Poznám to, poznám, veď som tiež redigo živote, o našich šľachetných snaženiach,
val", pripomína náš najdôstojnejší hostiteľ s pestrým, poučným obsahom, bohatými
a uvádza nás k stolu. Naliehame, aby spomí informáciami zo všetkých odvetví cirkevného
nal, aby hovoril a potom so vzrušeným doja í spoločenského života. Pokračujte vytrvalo

Hodina
s jubilantom
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Novovysvätený biskup v máji 1947.
v hlásaní lásky, podporujte vznešené snahy
vzájomnej znášanlivosti, propagujte dobro
v srdciach veriacich a verte, že táto, dnes ešte
nedocenená, práca raz prinesie svoje požeh
nané plody. Je to zvláštny spôsob pastorácie,
lebo nielen hovoreným, ale í tlačeným slovom
sa dostávate k ľudským srdciam. Rozsievajte
lásku, pokoj a dobro!
Táto mimoriadna pozornosť otca biskupa
nás dojímavo potešila a pri pohľade na jeho
biskupský znak, v ktorom nechýbajú aj dve
knihy - symbol štúdia a vzdelávania - chá
peme, prečo sí za svoje heslo vybral Spasite
ľove slová: „Da vsí jedino budut! —Aby všetci
jedno bolí!". Chápeme, že náš jubilujúci vla
dyka si tieto slová nevybral ako heslo na
ozdobu erbu, ale ako záväzok, smer a cieľ
svojho arcipastierskeho pôsobenia a celého
života.
A na koniec tejto hodinovej návštevy malé,
ale príjemné nedorozumenie. Na moju otázku
či otec biskup má snímku svojho rodného
domčeka s pohotovou ochotou odpovedal:
„Je v Hrabskom u príbuzných. Keď tam
pôjdem, postarám sa o reprodukciu a tú vám
veľmi rád venujem. V Prešove, žiaľ, obrázok
rodného domčeka nemám."
Vyťahujem z aktovky snímku jeho rodného
domčeka v Hrabskom. Pri jednej povianočnej
návšteve rodnej obce vladyku sme si to odfo
tografovali z pôvodného obrazu, aby sme
mohli práve snímkou rodného domčeka vla
dyku najvhodnejšie zakončiť tento spomien
kový príspevok. Tak v tejto chalúpke pred 70
rokmi uvidel svetlo sveta. Bolo to dávno?...
Pred sedemdesiatimi rokmi! Odvety sa veľa
toho zmenilo a čas je neúprosný. I schránka
tela podlieha rokom. Iba otcovská prítulnosť
vladyku Dr. Vasiľa Hopku, titulárneho mídílského a svätiaceho prešovského biskupa, jeho
láskyplná ochota, dobroprajná žičlivosť zostávajú nestarnúce, svieže, živé a žijúce.
Hodina s jubilantom sa končí arcipastíerskym požehnaním, oltárno-bratským objatím
a naším srdečným želaním:
Dr. Emila Korba: Prešov 18. 2.1974
Snímky: archív F. Dancáka
Upravila redakcia

Zahraničné cesty Svätého Otca
**

i. Dominikánska republika, Mexiko, Bahamské
ostrovy (25. januára -1. februára 1979)
2. Poľsko (2. -10. júna 1979)
3. Írsko, Spojené štáty americké (29. septembra
-8. októbra 1979)
4.Turecko (28. - 30. novembra 1979)
5.Zair, Konžská republika, KeHa, Ghana, Horná
Volta(Burkína Faso), Pobrežie Slonoviny (2. 12. mája 1980)
6. Francúzsko (30. mája - 2. júna 1980)
7.Brazília (30. júna -12. júla 1980)
8. Nemecko (15. -19. novembra 1980)
9. Pakistan, Filipíny, Guam (Spojené štáty
americké), Japonsko, Anchorage (Spojené
štátyamerické) (16. - 27. februára 1981)
10. Nigéria, Benín, Gabun, Rovníková Guinea
(12.-19. februára 1982)
11. Portugalsko (12. -15. mája 1982)
12. Veľká Británia (28. mája - 2. júna 1982)
13. Rio de Janeiro, Argentína (10. - 13. júna
i«
1982)
14. Ženeva (15. júna 1982)
15. SanMarino (29. augusta 1982)
16.Španielsko(31. októbra - 9. novembra 1982)
17. Lisabon, Kostarika, Nikaragua, Panama, E1
Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Haiti
»*
(2. -10. marca 1983)
18. Polsko (16. - 23. júna 1983)
19. Lurdy (14. -15. augusta 1983)
20. Rakúsko (10. -13. septembra 1983)
21. Fairbanks (Spojené štáty americké), Kórea,
Papua-Nová Guinea, Šalamúnove ostrovy,
Thajsko (2. -12. mája 1984)
22. Švajčiarsko (12. -17. júna 1984)
23. Kanada (9. - 21. septembra 1984)
24. Zaragoza (Španielsko), San Domingo, San
Juan (Portoriko) (10. -13. októbra 1984)
25. Venezuela, Elwádor, Peru, Trínídad a Tobago (26. januára - 6. februára 1985)
26. Holandsko, luxembursko, Belgicko (11.-21.
mája 1985)
27. Togo, Pobrežie Slonoviny, Kamerun, Stredo
africká republika, Zair, Keňa, Maroko (8. -19.
augusta 1985)
28. Kloten (Švajčiarsko), Lichtenštajnsko (8.
septembra 1985)
29. India (31. januára -11. februára 1986)
30. Kolumbia, Santa Lucia (1. - 8. júla 1986)
31. Francúzsko (4. - 7. októbra 1986)
32. Bangladéš, Singapúr, Fidží, Nový Zéland,
Austrália, Seychelské ostrovy (18. novembra
-1. decembra 1986)
33. Uruguaj, Chile, Argentína (31. marca - 13.
apríla 1987)
34. Nemecko (30. apríla - 4. mája 1987)
35. Poľsko (8. -14. júna 1987)
36. USA, FortSímpson (Kanada) (10. - 21. sep
tembra 1987)
37. Uruguaj, Bolívia, Lima (Peru), Paraguaj (7.
-19. mája 1988)
38. Rakúsko (23. - 27. júna 1988)
39. Zimbabwe, Bostwana, Lesotho, Svazíjsko,
Mozambik (10. -19. septembra 1988)
40. Francúzsko (8. -11. októbra 1988)
41. Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi (28.
apríla - 6. mája 1989)
42. Nórsko, Island, Fínsko, Dánsko, Švédsko (1.
-10. júna 1989)
43. Santiago de Compostela, Asturias (Španiel
sko) (19.-21. augusta 1989)
44. Soul (Kórejská republika), Indonézia (Vý
chodný Tímor), Maurícius (6. - 12. októbra
1989)
45. Kapverdy, Guinea-Bísau, Mali, Burkína Faso
(25. januára -1. februára 1990)
46. Československo (21. - 22. apríla 1990)
47. Mexiko, Curacao (6. -14. mája 1990)
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48. Malta (25. - 27. mája 1990)
49. Tanzánia, Burundi, Rwanda, Jamousoukro
(Pobrežie Slonoviny) (1. -10. septembra 1990)
50. Portugalsko (10. -13. mája 1991)
51. Poľsko (1. - 9. júna 1991)
52. Čenstochová (Poľsko), Maďarsko (13. - 20.
augusta 1991)
53. Brazília (12. - 21. októbra 1991)
54. Senegal, Gambia, Guinea (19.-26. februára
1992)
55. Angola, Ostrov sv. Tomáša a Princov ostrov
(4.-10. júna 1992)
56. Dominikánska republika (9. - 14. októbra
1992)
57. Benín, Uganda, Chartúm (Sudán) (3. - 10.
februára 1993)
58. Albánsko (25. apríla 1993)
59. Španielsko (12. -17. júna 1993)
60. Jamajka, Merida (Mexiko), Denver (USA) (9.
-16. augusta 1993)
61. Litva, Lotyšsko, Estónsko (4. - 10. septem
bra 1993)
62. Záhreb (Chorvátsko) (10. - 11. septembra
1994)
63. Manila (Filipíny), Port Moresby (Papua Nová Guinea), Sydney (Austrália), Colombo
(Srí Lanka) (11. - 21. januára 1995)
64. Praha, Olomouc (Česká republika), Skoczów,
Bíelsko-Biala, Žywiec (Poľsko), Ostrava (Česká
republika) (20. - 22. mája 1995)
65. Belgicko (3. - 4. júna 1995)
66. Slovensko (30. júna - 3. júla 1995)
67. Jaoundé (Kamerun), Johannesburg-Pretória
(Juhoafrická republika), Nairobi (Keňa) (14.
- 20. septembra 1995)
68. Newark, New York, OSN, Yonkers, Baltimore
(USA) (4. - 9. októbra 1995)
69. Guatemala, Nikaragua, E! Salvador, Vene
zuela (5. -12. februára 1996)
70. Tunisko (14. apríla 1996)
71. Slovinsko (17. -19. mája 1996)
72. Nemecko (21. - 23. júna 1996)
73. Maďarsko (6. - 7. septembra 1996)
74. Francúzsko (19. - 22. septembra 1996)
75. Sarajevo (Bosna a Hercegovina) (12. - 13.
apríla 1997)
76. Česká republika (25. - 27. apríla 1997)
77. Bejrút (Libanon) (10. -11. mája 1997)
78. Poľsko (31. mája -10. júna 1997)
79. Paríž (Francúzsko) (21. - 24. augusta 1997)
80. Rio de Janeiro (Brazília) (2. - 6. októbra 1997)
81. Kuba (21. - 26. januára 1998)
82. Nigéria (21. - 23. marca 1998)
83. Rakúsko (19. - 21. júna 1998)
84. Chorvátsko (2. - 4. októbra 1998)
85. Mexiko, St. Luís (22. - 27. januára 1999)
86. Rumunsko (7. - 9. mája 1999)
87. Poľsko (5.-17. júna 1999)
88. Slovinsko (9. septembra 1999)
89. New Delhi a Gruzínsko (7. - 9.11.1999)
90. Vrch Sínaj (24. - 26. februára 2000) + Kálius
91. Svätá zem (20. - 26. marca 2000)
92. Fatima (13. mája 2002)
93. Grécko, Sýria, Malta (4. - 9. mája 2001)
94. Ukrajina (23. - 27. júna 2001)
95. Kazachstan, Arménsko (22. - 27. septem
bra 2001)
96. Azerbajdžan, Bulharsko (22. - 26. mája
2002 )

„Keďsa priblížil čas oberačky, poslal k vino
hradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho
diel úrody“ (Mt 21, 34).
Je zaujímavé, že Michelangelo, keď maľoval
pre Sixtínsku kaplnku v Ríme obraz nad oltá
rom, nemaľoval tam ani Kalváriu, ani zoslanie
Svätého Ducha, ani odovzdanie „kľúčov od
kráľovstva“ , ale Posledný súd. Ako by touto
kresbou chcel naznačiť kardinálom, voliteľom
nového pápeža, aby si pred voľbou upreli svoj
pohľad na Krista Sudcu, pred ktorým všetkých
300 kreslených postáv, a medzi nimi i Božia
Matka, stoja v údive a úžase. Nech si teda aj
oni uvedomia, že pred týmto Sudcom sa budú
aj oni zodpovedať, komu odovzdali svoj hlas
(DP 1995, 6).
Musíme mať jasnú predstavu o Kristových
požiadavkách, aby sme pochopili sudcovský
úrad nášho Pána. 0 podstate a spôsobe tohto
súdu nám často hovoril. Hovorí o tom aj podo
benstvo o zlých vinohradníkoch. Čas oberačky
nie je nič iné ako hodnotenie nášho života.
Akými vinohradníkmi sme boli my? Raz všetci
musíme odovzdať „svoj diel úrody".
***

„.. všetkoje pripravené; poďte nasvadbu!“ (Mt
22, 4).
Malý chlapček púšťal šarkana. Počasie bolo
na to ako stvorené. Fúkal svieži vietor a po ob
lohe sa hnali veľké mračná. Šarkan stúpal stále
vyššie a vyššie, až nakoniec úplne zmizol
v mrakoch. Len motúzok naznačoval miesto,
kde sa nachádza. Vtom chlapčeka oslovil starší
pán.
- Čo to robíš?
- Púšťam šarkana, - odpovedal.
- Tak teda púšťaš šarkana, - zadivil sa pán. A si si istý, že ti neuletel? Veď ho vôbec nevi
díš!
- Neuletel mi!-odpovedal chlapček s istotou.
-Hoci ho nevidím, predsa každú chvíľu cítim,
ako má ťahá. Motúzok je napnutý. Preto cel
kom určite viem, že je stále tam hore.
Ani my nevidíme realitu Božieho kráľovstva,
ale s istotu o jeho existencii nám dáva to tiché
a jemné Božie ťahanie, ktorým nás chce Boh
pripútať k sebe. Preto nás vtelený Boží Syn na
to stále upozorňoval počas svojho pozemské
ho života. Vyjadril to v mnohých podoben
stvách, aj v tomto o svadbe kráľovho syna.
A preto aj stále volá: „Podtei“
•k ~
k *

„Milovaťbudeš Pána, svojho Boha...!“(Mt 22,
37; 39).
Michel Quoist napísal: „Iba jediná možnosť
je, ako milovať Boha: rozdať sa v láske.“

97. Toronto, Guatemala, Mexiko (23. júl - 2.
august 2002)
98. Poľsko (16. -19. augusta 2002)
99. Španielsko (3. - 4. mája 2003)
100. Chorvátsko (5. - 9. júna 2003)
101. Bosna a Hercegovina (22. júna 2003)

Iste, najlepšia možnosť, ako milovať Boha, je
rozdať sa v milovaní: ku každému a všetkému.
Na tom „ spočíva celýZákon i Proroci“ (Mt 22,
40). A nejide tu o materiálny obsah spisov,
ale o zmysel a obsah celého Starého zákona:
Láskou splníš všetky prikázania.

int
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žovanie nášho Spasiteľa, ale í jeho slávne
a víťazné Vzkriesenie, lebo „smertiju smeť
poprav... - smrťou smrť premohol..."
Sv. evanjelista Ján nám v predposlednej i
kapitole svojho evanjelia veľmi živo opísal
stretnutie zmŕtvychvstalého Božského Majstra
s jeho učeníkmi večer prvého dňa v týždni,
keď vstúpil tam, „kde sa učeníci zhromaždili
| IJ| e s iä c máj každoročne zasväcujeme hriechy nezavrhol a ako neúrodné stromy a zatvorili dvere zo strachu pred Židmi,
postavil sa doprostred a riekol im: »Pokoj
■ V i našej nebeskej Matke Presvätej Boho nevykoreníl!“
Z hĺbky srdca o spojenie v modlitbe k pre vám!« A keď to vyriekol, ukázal im ruky i bok.
rodičke. Nie je to jediný mesiac a jediná
príležitosť k tomu, aby sme jej vzdávali úctu svätej Bohorodičke prosí a úprimné žehná I zaradovali sa učeníci, keď uvideli Pána" (Jn
20,19-20).
a vyznávali svoju lásku. Ale je to mesiac všetkým milým čitateľom
Radosť bola prvou odpoveďou učeníkov
+ Dr. Bažil Hopko, biskup
hrejivého prerodu prírody, ktoré aj v človekovi
Prevzaté: SLOVO 5/1971 a radosť má byť odpoveďou í dnešných ,
prebúdza tie nežné, dojemné a krásne city
kresťanov, keď spomínajú a oslavujú
obrody. Tvorí citeľný prechod zo zimného
veľkú pravdu viery, keď prežívajú
a predjarného času do prichádzajúceho
najväčší cirkevný sviatok - Paschu.
času letného, v ktorom vrcholia ľudské
ThDr. Em il Korba
A tu je treba zdôrazniť, že práve táto
snahy a túžby, aby teplé leto umožnilo
veľkonočná radosť musí v nás prehĺbiť
rozvinúť dôležitú prácu, napr. roľníka,
vedomie, že jej prežívanie nesmie zostať
poskytlo sladkú úľavu prázdninového
iba niekoľkodňovou sviatočnou záležitos
a dovolenkového odpočinku pracujúcim
ťou, ale celoživotným prejavom všetkého
a podobne.
Blagosloven Bog naš vsegda...
nášho snaženia, tak v oblastí duchovnej,
Aj v našom duchovnom snažení má
ako aj mimo nej.
toto obrodné úsilie prevládať, aby
Orgán sa nerozozvučal ako inde, aj tak to krásne je.
Ak je ozajstná radosť prejavom
v láskyplnom Božom náručí sme sa cítili
Hlas týchto ľudí doznieva a chváli
uspokojenia nad dosiahnutím nejakého
ako dietky, ktoré prostredníctvom svojej
Hospoda Boha, Isusa a svätí nádeje,
dobra, potom í veľkonočná radosť,
nebeskej Matky neprestávajú prosiť
útrapy a bôle, čo na ceste sa vzali,
vyplývajúca z nesmierneho bohatstva
Všemohúceho o požehnanie na úspech
ktorá nikde nekončí a nikde nezačína.
nevyčerpateľnej Božej lásky k nám, nech
svojich časných i večných cieľov.
sa stane posilňujúcim zdrojom našej
Prečo svätá Matka Cirkev podporuje
Je slovo ich tak smutné a rozplývavé,
vytrvalostí v horlivom uskutočňovaní
túto úctu, prečo ju odporúča a prečo ju
že spadá zľahka v rozochvelý tón.
a rozširovaní dobra. Toto konajme v du
uskutočňuje tak dojemným a krásnym
lež verše tie sú milé Bohu, jeho sláve,
chu vždy časového a naliehavého odkazu
spôsobom? Vychádza zo základného
veľkostí a velebe, že isto vyslyší každého a každý ston
apoštola národov sv. Pavla: „Napokon,
poznatku, že úctou Spasiteľovej Matky,
zahladí jak z milosrdných Najmílosrdnejší
bratia, radujte sa, zdokonaľujte a po
presvätej Bohorodičky, vzdávame vhod
vzbudzujte! Buďte jednomyseľní! Zacho
ne a dôstojne úctu i jej Synovi, nášmu
Ot vsich i za vsja...
vajte si pokoj a Boh lásky a pokoja bude
Spasiteľovi a Vykupiteľovi.
švam i!" (2 Kor 13,11).
Presvätá Bohorodička si toto vznešené
Tak vraví Boží služobník a obeť obetuje.
Vyslovujúc naše radostné veľkonočné
a vysokodôstojné postavenie nezískala
Nie perúnom, nie vesnám a svantovítom,
Christos Voskrese! - vyjadrujeme týmto
len vlastným pričinením, svojou pokorou
lež Bohu živému. Dá cítiť sa, jak obletuje
pozdravom najúprimnejšie želania, aby
poslušnej služobnice Hospodinovej, ale
neviditeľný roj anjelov ho v chlebe skrytom
aj tohtoročné sviatky Paschy bolí radost
predovšetkým pôsobením a milosťou
V kalichu až do dna zlatom
né a stále nabádajúce k ďalšej čistej
samotného Boha. Akju tak poctil, povýšil
radosti.
a ocenil sám Boh, potom aj my - ak Boha
A ľud ho víta, s bázňou pristupuje, s plnou dôverou
Nech nám všetkým vospolok táto
naozaj milujeme a v neho veríme Nadmieru uchváti už í pohľad letmý
veľkonočná radosť pomáha vzkriesiť
máme si vážiť Spasiteľovu matku úpri
V lyžičke víno, chlieb a lsus s plnou mierou
všetky sily pre rozvoj lásky a pokoja
vstupuje do ich sŕdc a do každučkej tepny
mnou a čistou láskou!
v našich dušiach, našich rodinách, našich
K tomu nás povzbudzuje i 11. Vati
radosť sa v srdci rozplýva
farnostiach, v našej milovanej vlastí
kánsky koncil, ktorý na jednom mieste
i v celom Božom svete!
Da ispolnjatsja usta naša...
vieroučnej konštitúcie o Cirkví nabáda
a pripomína:... pravá zbožnosť k Panne
+ Dr. Vasíľ Hopko, biskup
Márií nespočíva v neplodnom a prechod
Áno, ústa naše sa naplnili chválou o Tebe
o. Ján Hírka, ordinár
Pieseň doznieva, lež v srdci znie a bude znieť
nom cite, ale vychádza z pravej viery,
Prevzaté: SLOVO 4/1973
ktorá nás privádza k uznaniu vznešenos
Chorál úchvatný, čo zvádza k velebe,
tí Bohorodičky, povzbudzuje k synovskej
O sláve, priam do boja ťa zve, keď môžeš zrieť
Drahí bratia a sestry v Kristu!
takúto Boha oslavu, štýl praotcov a vrúcnosť predkov
láske k našej Matke i k napodobneniu jej
Na pamätnom odpuste v lutine v r.
čnosti."
1949, v kritických dňoch pre našu ťažko
Možno to vďaka ani nebola, to chvenie
Teda nijaký neplodný alebo prechod
skúšanú diecézu, na čele s najdôstojnej
ný cit, ale čistá a uvedomelá viera má
pobáda a silne vrie mi v celej duši
ším otcom biskupom blahej pamätí Pav
byť zdrojom našej úcty, lásky a zbožnosti
Je celkom ako z nás i prosba za vrátenie
lom Gojdíčom, zverili sme celú našu die
k presvätej Bohorodičke. Nech v tomto
k slovám, že bude pastier jeden týchto duší,
cézu í seba samých pod ochranu našej ne
duchu sa nesie naša úcta a láska k nej
ktoré Kristu verné sú...
beskej Matky Márie: „Keby si za nás Ty
nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok
neprosila a nás nezastávala,... ktože by
a po celý náš život!
Vzkriesiť všetky sily pre rozvoj lásky nás bol až doteraz zachoval slobodnými?..." 5
Prosme ju s vytrvalou zbožnosťou slovami
Spievali sme s dôverou vtedy a spievame
sv. Efréma Sýrskeho, aby „nás prikryla svojím a pokoja!
Mílostíplné veľkonočné sviatky - sviatky tak aj teraz v tomto mariánskom mesiaci máji.
milosrdenstvom a orodovala za to, aby jej
Syn, náš milovaný Vykupiteľ, nás pre naše Paschy znovu nám v posvätných liturgických Veď nás zachránila pred toľkými nešťastiami
obradoch pripomenuli trpké utrpenie a ukri a vytrhla nás z toľkých nebezpečenstiev! - j

Slová vlády ku
VasiVn Hopha

Staroslovienska
služba Božia
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Stála pri nás v minulých rokoch a je s nami aj teraz. Veď zaiste jej
všemocnému príhovoru máme čo ďakovať za obnovenie nášho
cirkevného života.
Nebohý otec biskup Pavol, ktorému som bol pridelený v r. 1947 za
svätiaceho biskupa, nedožil sa týchto radostných dní obnovenia našej
milej gréckokatolíckej cirkvi v našom štáte. Avšak až do poslednej
chvíle svojho plodného a svätého života myslel na nás všetkých a jeho
poslednými slovami bolí slová privolávajúce na nás jeho arcipastíerske
požehnanie. Vyprosoval nám všetkým milosť vytrvalostí vo svojej
zdedenej gréckokatolíckej viere a tiež veľkú milosť obnovenia našej
gréckokatolíckej diecézy. Na tento úmysel obetoval všetky svoje bolesti
a utrpenia. Veď heslom jeho života bolo: „Každý dokonalý dar je
zhora../'
Takto po dlhých rokoch očakávania, vašich vytrvalých modlitieb
í vašichžiadostí s tisícami podpisov dožili sme sa toho, že dňa 2. apríla
tohto roku bol mi udelený ministrom kultúry SSR štátny súhlas.
Odvtedy znovu som oprávnený, drahí bratia a sestry, slúžiť vám
slobodne a bez prekážok ako biskup.
Sosrdcom plným vďačností voči Bohu, voči Kristovi a našej Matke
Márií, voči sv. Jozefovi, voči nášmu patrónovi diecézy - sv. Jánovi
Krstiteľovi i s pocitom úprimného uznania a vďačností voči našim
štátnym a politickým predstaviteľom, rozhodol som sa touto cestou
oznámiťvám, drahí oltárni bratia a milí veriaci, túto radostnú zvesť
a požiadaťvás o tesné spojenie so mnou v modlitbách a v práci na
obnovení nášho cirkevného a diecézneho života.
Viete však všetci, ako je potrebný pre tento rozvoj pokoj
a konsolidácia v našich dedinách. Potrebujeme posilniť našu lásku
kblížnym, a tým viac lásku k tým, čo sú na ňu a na naše pochopenie
viac odkázaní. Dosť bolo zármutku a nepokojov. Dosť bolo nenávistí,
zloby, vzájomných bojov a konfliktov. Zväčšujme počet dobrých ľudí
a nebojme sa dožičiť aj druhým to, o čo samí bojujeme a čo sí sami
žiadame.
Bohužiaľ, naše dní na niektorých miestach sú poznamenané
hrubým porušením zákona kresťanskej lásky, zvlášť voči tým, čo nie
súsnami jednakého zmýšľania... Priniesť nášmu biskupstvu vytúžený
mier, spokojnosť, zabezpečiť rozvoj nášho cirkevného života a prehĺ
biťnáš duchovný život - to sú naše hlavné úlohy, pred ktorými dnes
stojíme.
Kto však si vie čo len trochu urobiť predstavu o ťažkostiach, ktoré
námstoja v ceste pri tejto našej obnove, iste uzná, že také bremená
súpriťažké na plecia jedného človeka. Preto už minulého roku písomne
som upozornil Svätého Otca Pavla VI. na naše problémy a ťažkostí
a že plné obnovenie nášho života žiada si mnoho síl a zdravia. Vy
samiviete, akú ťarchu som niesol v uplynulých 14 rokoch v čase svojho
väzenia...
Hnaný túžbou zabezpečiť svedomité a zodpovedné vedenie nášho
biskupstva, ktoré mi bolo prenechané nebohým Pavlom, požiadal som
Svätú Stolicu, aby nám pomohla pri riešení našich zložitých úloh...
... Dúfame, že s pomocou vašich modlitieb a vašej spolupráce
budeme môcť s úspechom konsolidovať život v našich dedinách a že
nájdeme bratské pochopenie aj u tých, ktorí zmýšľajú ináč. Prosím
Vás, aby ste nového ordinára mocne podporovali svojimi modlitbami
a plnou dôverou oči nemu.
Pri tej príležitosti chcem vysloviť vďaku a obdiv nielen všetkým
vám, ktorí ste svojimi dlhoročnými obetami a modlitbami privolávali
obnovenie gréckokatolíckej cirkví i a bolí ste nimi vy všetci, drahí
bratia a sestry, ale zvlášť ďakujem tým oltárnym bratom a laikom,
ktorí za ťažkých okolností budovali základy nášho cirkevného života
a administratívy na čele s dočasným Gréckokatolíckym biskupským
úradom v Košiciach. Jeho zásluhy zostanú navždy v dejinách našej
diecézy ako príklad obetavej a často nadľudskej práce pre blaho svätej
Cirkvi. Nech všetkým týmto po mene známym i neznámym
pracovníkom í vám všetkým, drahí veriaci, na čele s novovyme
novaným ordinárom otcom Jánom Hírkom Pán Boh dá potrebné
milosti!
Aja Vám udeľujem svoje arcípastíerske požehnanie:
„Da blahoslovít Vas Vsederžíteľ Hospoď Boh vo ímja Otca i Syna
iSvjataho Ducha! Amiň!"
váš milujúci biskup + Vasíľ
v Prešove dňa 5. mája 1969

H ie r o m u č e n ŕ c i, kto rí zo m re li pre Krista

SESTRA JOZAFÁTA
HORDAŠEVSKÁ
Blažená sestra Jozafáta - Michajlina
(Hordaševská) bola prvou členkou
Kongregácie sestier služobníc Ne
poškvrnenej Panny Márie. Narodila
sa v r. 1869 v Lvove v chudobnej
rodine. Už ako dieťa sa vyznačovala
veľkou pobožnosťou. 18-ročná Mi
chajlina sa rozhodla zasvätiť svoj
život Bohu v kontemplatívnom monastieri sestier Rádu Sv. Bažila
Veľkého, ktorý bol vtedy jediným
gréckokatolíckym mníšskym rádom
v Haliči. Zúčastnila sa duchovných
cvičení pod vedením jeromonacha
Jerem lja Lom nyc’keho, O SBM ,
ktorý bol jej duchovným vodcom už
od dievčenských rokov. Ten jej
navrhol, aby sa stala prvom sestrou
novej kongregácie.
Začiatky rehole. Michajlinu poslali k Feliciánskym sestrám, aby tam

nadobudla skúsenosť činnej rehoľnej komunity. Vybrala si rehoľné meno
Jozafáta na počesť ukrajinského mučeníka Sv. Jozafáta Kuncevlča. V roku
1892 založila Jozafáta spolu s baziliánom o. Jeremiášom Lomnyc’kým
a o. Kyrylom Seleckým prvú ženskú kongregáciu činného apoštolátu
byzantsko-ukraj inského obradu - Kongregáciusestierslužobníc Nepo
škvrnenej Panny Márie, Stala sa prvou predstavenou mladých ukrajin
ských sestier, učiac ich duchu a charlzme sestier služobníc - „Slúžte
svojmu ľudu na lom mieste, kde je najväčšia potreba“ . Pod jej vedením
začalo sedem prvých noviciek svoju duchovnú formáciu.
Jozafáta si želala, aby sa kongregácia stala svetlom pre chudobný ľud,
ktorý sa vtedy nachádzal v duchovnej I sociálnej biede. Pred komunitou
sa otváralo široké pole pôsobnosti v oblasti osvety a ochrany zdravia.
Sestry ošetrovali chorých, zakladali sirotince pre deti, učili mládež aj
dospelých katechizmus, starali sa o zanedbané chrámy po dedinách
a šili kňazské rúcha. Sestry sa aktívne zúčastňovali života farností.
Kongregácia sa zázračne rýchlo rozvíjala: za 10 rokov mala už 123 sestier
v 23 domoch. V tých rokoch odišli sestry do Kanady, Chorvátska a Bra
zílie. Dnes sestry služobnice rozvíjajú svoju misijnú prácu v 16 krajinách;
najnovšie v Kazachstane, kde sú tri sestry.
Jozafáta zosnulá v Pánu 7. apríla 1919 (ako 49-ročná) po dlhoročnej,
ťažkej chorobe - tuberkulóze kostí. V novembri 1982 boli telesné ostatky
sestry Jozafaty prenesené do kaplnky Generalátu sestier služobníc
v Ríme. Stovky ľudí hľadali jej príhovor v svojich svetských a duchov
ných potrebách. Generalát obdržal početné svedectvá mimoriadnych
milostí, získaných na jej príhovor. Proces jej beatiflkácie sa začal v Ríme
vr. 1983.
Svätosť služobníčky Božej Jozafáty spočívala v tom, že oddane
vykonávala svoje každodenné povinnosti, neustále sprítomňujúc vo
svojom živote prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. Každodenne
obracala svoju myseľ ku Kristovi, a to jej dávalo silu znášať v pokoji
mnohé problémy. Počas svojho krátkeho života sestra Jozafáta mnoho
trpela pre neporozumenie, ohováranie a cudziu ctižiadostivosť.
Blahoslavená sestra Jozafáta hovorí ľuďom dneška o kráse života,
radikálne prežívaného podľa Evanjelia a o potrebe súcitu a solidarity
s núdznymi.
„Prejavovala lásku k svojmu ľudu cez vrúcnu túžbu povzniesť ich morálne
a duchovne. Učila deti, mládež, ženy, obsluhovala chorých, navštevovala
biednych a núdznych, učila liturgický spev a dbala na krásu chrámu.“
(Zo svedectiev s. Filomény Jucklv)
Mgr. Stanislav Gábor; o. Mgr. Marek Durlák
Ilustračná snímka: archív redakcie
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185. výročie hanonichého
ustanovenia Prešovskej
gréehohatolíehej eparehie
V
živote jednotlivca, ale aj spoločenstva, potvrdenie osobu biskupa atď. Císárvymenoči už v národnom alebo náboženskom roz val svojím dekrétom zo dňa 19. marca 1816
mere, sú medzníky, pri ktorých je potrebné za prvého prešovského biskupa Gregora
sa zastaviť a zhodnotiť úsek cesty, ktorú sme Tarkoviča. Základom hmotného zabezpečenia
doteraz vykonali. Je potrebné vrátiť sa až ku nového biskupstva mal byť majetok kartuziá
koreňom.
nov v Červenom kláštore. Kapitula mala
Tohto roku si v mesiaci september pripomí pozostávať z 5 kanonikov.
name 185. výročie ustanovenia gréckokato
Samotná eparchia mala mať 194 farností
líckej eparehie v Prešove. Priblížme si zvlášť s asi 150 000 veriacimi. Podľa cirkevného
jej prvopočiatky a v krátkostí prejdime v zá práva bolí takto vytvorené predpoklady, aby
kladných rysoch jej dlhú a zložitú vývojovú Svätá Stolica mohla vyriecť v tejto veci ko
cestu a v nej plynúce udalostí, v ktorých sa nečné rozhodnutie. Po dôkladnom zvážení
striedali priaznivé obdobia rozvoja a prospe a odstránení nedostatkov (napr. nedostaču
rity so zlými časmi útlaku a prenasledovania. júce hmotné zabezpečenie) u s ta n o v u je
Prešovská eparchia vznikla vyčlenením už pápež Pius V IL bulou Relata semper zo
rozsiahlej Mukačevskej eparehie. Mnohí jej dňa 22. septembra 1818 Kanonicky Pre
význační biskupi, čí už bratia Simeon a Ma šovskú eparchiu.
nuel Oľšavskovcí, Ján Bradáč, alebo Andrej
Bula obsahuje tieto konkrétne smernice:
Pápež vyhlasuje Prešov za biskupské
Bačinský pochádzali z územia Slovenska.
Práve za posledne menovaného Mukačevské mesto.
Chrám sv. Ján Krstiteľa v tomto meste
biskupstvo dosiahlo svoj najväčší rozkvet.
Zahŕňalo v sebe 11 arcídíakonátov, 60 vyhlasuje za katedrálu.
Ustanovuje kapitulu z piatich kanonikov.
dekanátov a 729 farností. Veriacich bolo 560
Biskupská rezidencia bude v budove pri
472. Toto všetko spôsobovalo biskupovi velké
ťažkostí pri spravovaní takého veľkého úze pojenej ku katedrále.
Do nového biskupstva patrí územie šiestich
mia. Preto boli ustanovené vo vzdialenejších
oblastiach biskupské vikariáty. Jedným z nich celých žúp - Abov, Borsod, Gemer, Spíš, Šariš
bol aj košický vikariát ustanovený biskupom a Turňa. Zo Zemplínskej župy doň patrí se
Andrejom Bačinským 27. júla 1787. Jeho verná časť, t.j. dekanáty Hostovícký, Humenprvým vikárom sa stal Ivan Kováč- Pástzelí, ský, Medzílaborecký, Stropkovský a Vranov
ďalším Michal Bradáč, ktorý preniesol sídlo
vikariátu po mnohých problémoch v Koši
ciach zo strany mesta do Prešova v roku 1806.
Vikári mali zlepšiť dozor cirkevnej vrchnosti,
napomáhať rozvíjanie duchovného života
Dňa 13. júla 2003 v Gréckokatolíckom
chráme v obcí Kružlov slúžil otec PaedDr.
v jednotlivých farnostiach, ktoré im biskup
zveril. Toto riešenie sa ukázalo ako nie celkom
František Dancák, svätú liturgiu, pri ktorej
dostatočné. Preto po smrtí biskupa Bačínskésa v závere rozlúčil s mládežou
ho (1809) sa začalo uvažovať o rozdelení
a veriacimi v tejto obci pri príležitostí
mukačevského biskupstva. Pohľady na jeho
odchodu z farnosti.
Za celých 26 rokov, čo otec František
rozdelenie a vznik nových biskupstiev (v tom
u nás pôsobil, mu chceme my mládež
to prípade Prešovského biskupstva) sú u jed
notlivých historikov rôzne. Jedni hovoria, že
a všetci veriaci touto cestou poďakovať.
rozdelenie Mukačeva vyšlo od uhorského prí
Nezabúdajme, že náš milý otec duchovný
masa a z maďarských kruhov. Alexander
nám ukázal krásnu Božiu cestu, akou sa
máme uberať. Jeho bohoslužby naplnili
Duchnovíč vo svojich dejinách Prešovského
náš duchový život príbehmi, ktoré bolí múdre
biskupstva píše, že iniciatíva vyšla po spoloč
a poučné. Otec František nám často pomáhal
nej porade Mukačevskej kapituly. Jej vikár Ján
Božím slovom. Jeho životné krédo je: „Život
Kutka poslal 12. júna 1810 v tomto zmysle
človeka je plný len vtedy, ak v ňom nechýba
žiadosť cisárovi Františkovi 1. Spomínaný cisár
viera. Je to sila, moc a istota."
13. novembra 1815 rozhodol o rozdelení Mu
kačevského biskupstva, a takto sa začal admi
Bol to práve on, kto nám dal vieru, lásku
a istotu. Preto mu do ďalších rokov vyprosujenistratívny proces ustanovenia Prešovskej
me od dobrotivého Boha veľa síl, porozumenia
eparehie, ktorý bol dlhý a náročný. Cisár mal
a pokoja. Skromným darčekom od mládežtotiž podľa vtedajšieho práva povinnosť posta
níckeho zboru Maríanka chceme oživiť sporať sa o hmotné zabezpečenie nového biskup
mienku na to, čo sme spolu prežili. Zeleň vo
stva, vymenovať a predložiť pápežovi na

ský. Južný Zemplín ostáva í naďalej v Muka
čevskej eparchíí. Na území nového biskupstva
je 193 farností a žije tam 149 987 veriacich
gréckokatolíkov.
Biskup bude mať plat 6 tisíc zlatých
a úmerne k tomu sú spomenuté aj platy kano
nikov. O to sa mal postarať cisár František 1.
Prešovský biskup má plné právo nad všet
kými gréckokatolíkmi, nemá sa však miešať
do záležitostí rímskokatolíkov a ich biskupov.
Biskupstvo bude patriť pod Ostrihom
a ostrihomský arcibiskup bude mať právo
metropolitu.
Gregor Tarkovíč bol potvrdený za prvého
prešovského biskupa a po dosiahnutí ekono
mického zabezpečenia eparehie bol konsekrovaný v krásnobrodskom kláštore 17. júna
1821 mukačevským biskupom Pócsym.
Prešovské biskupstvo muselo aj v ďalších
etapách svojej existencie zápasiť s mnohými
ťažkosťami, ale vďaka svojím horlivým pastie
rom a nábožnosti veriacich duchovne rástlo,
hoci muselo v novodobých dejinách prežiť
svoju kalváriu, ale dočkalo sa aj svojho
vzkriesenia. Teraz pri príležitosti 185. výročia
ustanovenia Prešovského biskupstva dostáva
naša miestna cirkev veľký dar v osobe už
tretieho blaženého, a to svätiaceho prešov
ského biskupa ThDr. Vasiľa Hopká.
Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD.

Otče, Vám patri vďaka...
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fontáne nech Vám pripomína farskú záhradu,
kde sme sa stretávali pri hrách, skalka s vodou
nech Vám znie ako šumiace more v Ríme
a torta od nás nech je sladkou spomienkou
na usporiadané plesy a všetko krásne, čo sme
spolu prežili,
Do ďalších rokov Vám prajeme pevné
zdravie, ochranu a orodovanie presvätej
Bohorodičky na mnohé a blahé roly.
Otče, Vám patrí vďaka,
M. F.

Jubileum
Bardejovskej
farnosti
Gréckokatolícka cirkev v Bardejove si
v tomto roku pripomína vzácné jubileum.
Uplynulo už 100 rokov od chvíle, keď prešov
ský biskup Dr. Ján Vályí v deň mariánskeho
sviatkuOchrany presvätej Bohorodičky Panny
Márie 14. októbra 1903 vykonal slávnostnú
posviacku novopostaveného chrámu sv. Petra
a Pavla.
Prvý gréckokatolícky chrám v Bardejove
stálna mieste terajšieho cintorína sv. Jakuba.
Išloodrevený kostolík sv. Jakuba, ktorý však
zničil požiar. Miesto, kde stál, sa dodnes volá
„Jakubovka”, „Ruská cerkev" alebo í „Kaštílek". Veriaci sa na slávenie sv. liturgií stretá
vali v Chráme sv, Anny na rovnako zasvä
tenom cintoríne, kde pravidelne prichádzal
gréckokatolícky farár z Rešova. Bardejov bol
totižaž do zriadenia samostatnej farnosti 26.
februára 1902 filiálkou farností Rešov. Chrám
sv. Anny bol spoločným majetkom gréckoka
tolíckej a rímskokatolíckej cirkvi. Rozrastajúci
sa počet veriacich v Bardejove si koncom 19.
storočia žiadal výstavbu vlastného chrámu
a zriadenie samostatnej farnosti. Prešovské
biskupstvo dňa 30. decembra 1899 založilo
v Bardejove miestnu faru a vyslalo na ňu pre
šovského kňaza Jozefa Hanuľu s tým, že sa
tambude trvalo zdržiavať, v školách vyučo
vaťnáboženstvo a viesť samostatnú matriku.
Príchodom o. Jozefa Hanuľu do Bardejova
sa začína nový, samostatný život formujúcej
safarnosti. Veriaci začali realizovať dávnejšie
túžby svojich predkov: stavbu chrámu a fary.
Horlivosť otca Jozefa, cirkevných predstave
ných, neúnavnosť a obetavosť veriacich
umožnili, že s výstavbou chrámu a fary, pod
vedením architekta Pavla Frôdeho, začali už
8. mája 1901. Farskú budovu dokončili ešte
toho istého roku, ale chrám kvôli požiaru
z r.1902, ktorému padla za obeť tretina mesta,
dokončili až na jar r.1903. Po slávnostnej
posviacke sa obidve budovy stali centrom
duchovného a kultúrneho života gréckokatolíkovv Bardejove. Pôsobil tu detský spevácky
zbor ktorý tvorili žiaci z meštianky a zbor
dospelých. Pravidelne na sviatok sv. Mikuláša
sa konal zábavný večierok a na Nový rok
farnosť organizovala silvestrovskú zábavu.
Každú sobotu sa na fare s otcom duchovným
stretávala mládež pri modlitbe a .hudbe z gra
mofónu. Sv. liturgie sa slávili každý deň. Ženy
založili Spoločenstvo sv. ruženca, ktorý sa
spolu modlievali v nedeľu po večierní. Muži
savždy prvú nedeľu v mesiaci stretávali spolu
s kňazom v Spoločenstve sv. Jozefa.
Chrám sv. Petra a Pavla privítal počas
svojej krátkej, ale bohatej histórie veľa výz
namných osobností, medzí nimi aj blaženého

prešovského biskupamučeníka Pavla Petra
Gojdiča, OSBM, a Bo
žieho služobníka, bis
kupa Vasiľa Hopku.
Posledne menovaný
na konci roka 1946 a začíatkom roka 1947
v Bardejove zastupo
val miestneho farára
otca Alojza Kendrovského, ktorému zá Posviacka zvona v roku 1914.
kerná choroba zne
možnila vykonávať dušpastíersku činnosť a aktivity, výlety do prírody. Pri chráme je aj
medzí jeho prvé verejno-reprezentačné spoločenstvo miništrantov, eR-Ko a neokatevystúpenia po biskupskej vysviacke patrila chumenát.
Gréckokatolícka farnosť v Bardejove sa za
oficiálna účasť na oslavách 700-ročného
jubilea trvania mesta Bardejov v roku 1947. 100 rokov rozrástla, čo viedlo v roku 1997
Osláv sa zúčastnil spolu s košickým biskupom k vytvoreniu novej farnosti Bardejov - Vinbarg. Gréckokatolícke sv. liturgie sa úsilím
Msgr. Jozefom Cárskym.
Sľubný duchovný a kultúrny rozvoj farnosti neúnavného kňaza otca MUDr. Jána Gurského
v Bardejove počas prvej polovice 20. storočia slávia v Bardejovských Kúpeľoch, na sídlisku
zastavila v apríli 1950 násilná likvidácia Družba, v nemocnici, penzióne a v domove
gréckokatolíckej cirkví. Na dlhých osemnásť dôchodcov. K farností Bardejov patrí aj filiálka
rokov využívala farskú budovu a chrám pra Tročany s prekrásnym dreveným kostolíkom.
Počas uplynulej storočnice tu pôsobilo veľa
voslávna cirkev podporovaná komunistickým
režimom. V roku 1968 bola znovu povolená horlivých kňazov, ktorí prispeli k duchovnému
činnosť gréckokatolíckej cirkvi a do Bardejova rozvoju farností. Bolí to: o. Jozef Flanuľa
sa vrátil otec Mikuláš Gladyš, ktorý tu pôsobil (1899-1904), o. Alexander Čísárik (1904), o.
aj pred osudným rokom 1950. Nestihol sa Gabriel Marťák (1904-1908), o. Žigmund
však do farskej budovy nasťahovať, pretože Brínský (1909-1911), o. Emanuel Bíhary
príchodom vôjsk Varšavskej zmluvy sa zme (1911-1923), o. Alojz Kendrovský (1923nila spoločenská situácia v krajine a on stratil 1946), o. Vasíľ Hopko (1946-1947), o. Július
štátny súhlas. Gréckokatolíci v Bardejove síce Víslocký (1947-1950), 0 . Mikuláš Gladyš
získalí farskú budovu, ale chrám museli užívať (1947-1950,1968-1970), o. Štefan Símko
spolu s pravoslávnymi. Takýto neblahý stav (1970-1973), o. Ladislav Labaníč (1974trval až do 8. júla 1990, keď bol za dramatic 1977), o. Mikuláš Rojkovič (1977-1988), o.
kých okolností deložovaný inventár pravo Pavol Chanáth (1988-2001), o. Peter Rusnák
slávnej cirkví. V týchto dôležitých momentoch (2001-2003), o. Jozef Zorvan. Pomáhali im
histórie Bardejovskej farností ju viedol obe kapláni alebo výpomocní duchovní: o. Štefan
tavý kňaz otec Pavol Chanáth, ktorý tu začal Rejníč, o. Ján Gurský (1990 ), o. Vladimír
pôsobiť od roku 1988. Nastal čas obnovy Skyba (1993-1994), o. Peter Cap (1994-1997),
a rozvoja farnosti. Už 22. februára 1990 sa o. Peter Milenký (1997-1998), o. Peter Borza
nadviazalo na tradícíe spred roka 1950 a o. (1998-2002), o. Peter Tirpák (2001-2003),o.
dekanom P. Chanáthom bol založený spevác Stanislav Jalčák (2002-), o. František Hanobík
ky zbor dospelých pod vedením dirigentky (2003-), o. Martin Tkačin.
Mgr. Ivice Hanísovej. O vznik zboru sa nema
Chrám sv. Petra a Pavla postavenýv duchu
lou mierou pričinila aj p. Jolana Petríková, romantických stavieb prešiel viacerými rekon
ktorá neúnavne chodila k veriacim farnosti štrukciami. Tá posledná prebehla v roku 1999.
a nabádala ich pre zborový spev. Zbor pôsobí Dnes svojím osobitým slohom a krásou púta
aj v súčasnom období a počas svojej doteraj pozornosť návštevníkov starobylého Bardejo
šej existencie uskutočnil viacero hodnotných va a bezpochyby patrí k zaujímavým pamäti
vystúpení, ktoré mu zabezpečili uznanie na hodnostiam mesta.
Slovensku a v zahraničí.
Na záver by som rád pri príležitosti vzác
V tom istom roku vznikol aj detský spevác neho jubilea poprial všetkým gréckokatolí
ky zbor, dnes mládežnícky, a jeho členovia kom v Bardejove veľa Božích milostí a lásky
tvoria aj spoločenstvo Marana Tha. Ich zás na mnohaja i blahaja lita!
luhou sa obnovili každoročné gréckokatolícke
o. Mgr. Peter Borza
plesy, mikulášske programy, rôzne duchovné
Snímka: archív redakcie
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Milióny na pápeža
či účelová manipulácia
Aktéri sa striedajú, predstavenia sa opa
kujú. V rovnakej réžií, s obsahom, ktorý akcen
tuje raz to, inokedy ono. Vždy sa však hrá
o jedno. Udržať si alebo, lepšie povedané,
upevniť vplyv na mienku občanov tak, aby
v pravidelne čí nepravidelne sa opakujúcich
voľbách na Slovensku boli tí, čo odovzdávajú
mandát názorovo pripravení. Aby moc bola
čí ostala tam, kde sa nevyznávajú hodnoty,
ktoré v našom teritóriu boli garantom vzniku
usporiadanej, kultúrnej a prosperujúcej civili
zácie.
Aj v roku 1995 sa pripravovala návšteva
hlavy Katolíckej cirkvi, Svätého Otca Jána
Pavla 11. na Slovensku. Aj vtedy sa hovorilo
o peniazoch. Aj vtedy sa predstavenia, ktoré
verejnosť vedome či nevedome vníma, zúčast
nili predstavitelia štátu, predstavitelia Katolíc
kej cirkvi, masovokomunikačné prostriedky,
politické strany í starostovia a primátori miest,
ktoré boli zastávkami Svätého Otca na jeho
púti po Slovensku. Vtedy som bol pri tom,
dnes už nie. Neviem preto detailne, aké
postoje vyššie menované inštitúcie zaujímajú
na pracovných stretnutiach. Viem ale, čo sa
hovorí v elektronických médiách, čo sa píše
v novinách a časopisoch. Na základe toho sú
dim, že sa posilnili zoskupenia, ktorým nevoňajú pravidlá etiky a morálky, ktoré radia
pravdovravnosť a slušnosť do kategórie naivi
ty, ktorých pracovnou metódou je manipu
lácia.
Otázky, ktoré boli aktuálne v roku 1995,
nestratili nič na aktuálnosti ani dnes. Preto si
dovolím voľne pretlmočiť tie, ktoré som položil
vtedajšiemu predsedovi vlády na pracovnom
rokovaní v čase prípravy návštevy:
Do akej miery ide o oficiálnu štátnu návšte
vu, uskutočnenú na základe pozvania štát
nych predstaviteľov, do akej miery o cirkevnú
udalosť?
Sú náklady spojené s programom Svätého
Otca na Slovensku dôsledkom jeho nadštandardných nárokov?
Nie sú náhodou zvýšené náklady dôsled
kom toho, že s pápežom sa chce stretnúť,
pápeža chce vidieť, počuť čí zažiť obrovské
množstvo občanov tejto krajiny i hostí
z okolitých krajín? Veriacich i neveriacich?
Pre koho sa majú postaviť zhromaždiská,
parkoviská, bezpečnostné, usporiadateľské,
zdravotnícke, hygienické a iné zariadenia?
Kto potrebuje osvetlenie, ozvučenie, únikové
a prístupové cesty? Pápež, cirkev alebo ľudia,
ktorí prídu na miesta vystúpení Svätého Otca?
Čísla, ktoré sme počuli vtedy, počúvame
s minimálnymi obmenami aj dnes. Stále
s väčším podtónom odsúdenia. Tak, ako vtedy,
aj dnes sú priraďované zavádzajúco, nepravdivo. Účelovo je pápežovi a cirkvi podsúvané
to, čo patrí do úplne inej kategórie. Čo sa
dokázateľne týka len a len ľudí, ktorí sa chcú
so vzácnym hosťom v našej vlasti stretnúť.
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Kto kedy zverejnil, koľko stála návšteva
izraelského prezidenta či prezidenta Ukraji
ny? Kto kedy písal a hovoril o nákladoch spo
jených s návštevami predsedov vlád, predsta
viteľov EÚ, aké nároky malí významní umelci,
skupiny, športovci a podobne? Istotne by to
bolo netaktné, neslušné. Neviem o tom, že
by sa niekto z oficiálnych predstaviteľov tejto
krajiny od návštevy Svätého Otca dištancoval,
kto by tvrdil, že je to číste cirkevná vec, kto
by sa opovážil priamo spochybniť pápeža ako
najväčšiu v súčasnosti žijúcu autoritu na svete
a najvyššieho predstaviteľa štátu Vatikán.
Naopak, som presvedčený o tom, že všetci,
i tí najväčší kritici a krikľúni, si budú v rámci
programu v jednotlivých slovenských mes
tách nárokovať na miesta v prvých radoch.
Bolo by toľko rečí í v prípade, keby sa s niekto
rým iným predstaviteľom štátu, politickej
štruktúry, športovcom, umelcom a pod. chceli
stretnúť také davy, aké sa predpokladajú pri
septembrovej návšteve Jána Pavla 11.? Neob
hajovali by každú korunu navyše, ak by im
hral do karát? Neželali by si mať „v talóne"
niekoho, kto by pritiahol masy?
Zauvažujme preto spolu o tom, čí skutočne
ide o peniaze. Neviem o tom, žeby niekoho
zaujímalo, čí som ja ako platiteľ daní stotož
nený s tým, že aj z mojich daní ide nie malá
suma peňazí napríklad do verejnoprávnych
médií. Žeby sa mňa občana, veriaceho kres
ťana niekto pýtal, čí súhlasím s tým, aby bolí
použité na šírenie kultúry násilia a sexu, na
vtĺkanie liberálnych myšlienok do povedomia
celého národa. Nezaregistroval som, žeby
bolo toľko rečí okolo použitia tých istých
daňových peňazí na modernizáciu väznice
pre najťažších zločincov, hoci ide o sumu 240
miliónov a poslúži na vytvorenie luxusu pre
vyvrheľov spoločností. (Pritom informácia
o modernizácii väznice zapadla nenápadne
kdesi do stredu novín toho istého vydania, kde
správa o nákladoch na pápeža sa vynímala
veľkými titulkami na prvej strane.)
Navyše výdaj zo štátneho rozpočtu v ko
nečnom dôsledku znamená to isté, ako nena
pĺňanie rozpočtu. O koľko peňazí sme prišli
nedobrým gazdovaním pri výstavbe tunela
na Branisku? O koľko pri záhadnom prevode
akcií VSŽ? O koľko pri nebankových subjek
toch? A to už nehovorím o ozdravení bánk,
kde odišli stovky mílárd, nie pár desiatok
miliónov. Neodvážil by som sa povedať, že to
nebolo potrebné. Ide mi o porovnania efektív
nosti, o spôsob prezentácie, o to, ako sú
podobné vecí servírované občanovi.
Ak hovoríme o financiách, pozrime sa aj
na druhú stranu. Ako a kedy sa vrátia pros
triedky vynaložené zo štátneho rozpočtu na
spomenuté i nespomenuté aktivity? Ťažko sa
bude niekto unúvať zdôvodňovaním efektív
ností, ťažko niekto dokáže exaktne vydokladovať ich návratnosť, zvlášť tam, kde jedno-

Ing. Juraj Kopčák s manželkou pri odovzdávaní
daru Svätému Otcovi 2. júla 1995 v Prešove.
ducho nie je, kde ide o evidentne vyhodené
peniaze. Sú vyhodené peniaze, ktoré sa
vynaložia na návštevu Svätého Otca? Pomlč
me teraz o argumentoch súvisiacich s duchov
nými prínosmi, so zviditeľňovaním Slovenska
vo svete, so zážitkami, ktoré si z týchto podu
jatí ich návštevníci odnesú. Sústreďme sa na
holú ekonomiku. Koľko benzínu a nafty si
kúpia návštevníci podujatí, na ktorých bude
pápež? Koľko sa tam predá nápojov, jedál,
zmrzlín, suvenírov....? Máme nízke spotrebné
či iné dane, ktoré zo všetkých spomenutých
í nespomenutých ekonomických aktivít vy
berie štát? Nech niekto dokáže, že sa vložené
prostriedky nevrátia do štátneho rozpočtu.
Nie, skutočne nejde o peniaze! Téma je
vtĺkaná do hláv obyvateľov tejto krajiny
s jasným zámerom. Znížiť váhu inštitúcie,
ktorú pápež reprezentuje, spochybniť dôvery
hodnosťcirkvi, daťjej pečať ustanovizne, ktorá
len pýta a nedáva, ktorá len káže a sama sa
vlastného učenia nedrží. Aby sa ľahšie mani
pulovalo, aby sa ľahšie presadzovali liberálne
prvky do života v našej krajine, aby sa dalo
loviť v mútnych vodách.
Koľkým z tých, ktorí dnes hovoria a píšu
o vysokých nákladoch spojených so septem
brovou návštevou Svätého Otca dobre padne,
ak sa veci jasne pomenujú? Ak sa pred státísíckamí ľudí bude hovoriť o práve na život,
o tom, čo je správne a čo nie, čo má pre život
zmysel a čo vyslovene škodí. Veď takéto rečí
úplne narušia koncepciu biznisu na sloven
ský spôsob, korupcie, manipulácie. Otvoria
ľudom nežiaduco očí. Nemajú dostatok od
vahy zabrániť, aby pápež a cirkev hovorili,
preto vnášajú aspoň pochybnosť! Cielene,
prostriedkami, ktoré v histórii využívali všetky
- izmy.
Slovensko je historicky kresťanskou kra
jinou. Štatistiky aj dnes hovoria o vysokom
percente katolíkov v našej vlasti. Dáme sa
manipulovať liberálmi? Skočíme na každú
lesť, ktorú nám ľudia bez osobnej morálky
ponúknu? Ak áno, nepohoršujme sa potom
nad dôsledkami svetonázoru, ktorý i z náv
števy Svätého Otca na Slovensku robí prostrie
dok na získanie moci.
Ing. Juraj Kopčák, primátor mesta
Prešov, kde sa v roku 1995 uskutočnila
návšteva Jána Pavla 11.
Snímka: archív redakcie

Povolanie
Abraháma

H

„Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva
a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti
ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa
a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem
tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané
všetky pokolenia zeme!" (Gn 12,1-3).

K R IS T U S

a zjednotenie Európy

Pri príležitosti septembrovej pastoračnej návštevy Svätého Otca Jána
Pavla II. na Slovensku sa nám mimovoľne núka priblížiť v našej rubrike
postoj Svätého Otca voči Európskej únii a jej postupnému rozšíreniu.
Pri koncipovaní týchto riadkov nepoznáme ešte obsah jeho príhovorov
k obyvateľom Slovenska, ale z doteraz známych vyhlásení je možné určiť,
že postoj Svätého Otca k zjednoteniu národov Európy nie je jednoznačný.

dpoveďou Boha na poblúdenie ľudstva, ktoré vrcholí v príbehu
o
stavbe babylonskej veže, je povolanie Abrama, ktorého Boh
neskôr nazve Abrahámom.
Ked človek zažil ničivú silu hriechu, vychádza z Božích úst
spásonosné slovo, ktoré zmení dejiny. Abrahám je človek, ktorý vo
svojomvnútri nesie celý nepokoj, ktorý ľudstvo počas dejín okúsilo.
Tentonepokoj je zjavný v dvoch konkrétnych faktoch: vo svojej starobe
nemá syna, ba dokonca nemá ani zem. V časoch, keď Abrahám žíl,
nemať syna znamenalo prekliatie bohmi. Jeho život nemohol
pokračovať do budúcností v ďalších pokoleniach. Bol to život bez
nádeje, kedže smrťou sa všetko končí. Majme na zreteli, že Boh v tých
časochešte nezjavil skutočnosťvzkriesenia, a preto jedinou možnosťou,
ako „prežiť", bolo mať potomstvo.
Abrahám nemá zem, je kočovníkom z miesta na miesto. Spolu so
Súčasný pápež z vlastnej skúsenosti poznal krvavé dôsledky druhej
svojou čriedou hľadá lepšie pastviny a výdatnejšíe studne. Pre
svetovej vojny, ktoré, ako je známe, majú svoj ideový koreň v pomýlenom
vtedajšieho človeka vlastniť zem znamenalo mať miesto odpočinku
filozofickom učení F. Nietzeho o nadradenosti jedného (nemeckého)
a oddychu. Zem znamená aj miesto, kde môžu človeka pochovať
národa nad inými národmi. Po tejto otrasnej skúsenosti celého ľudstva
a spomínať na neho. Abrahámovi však chýba oboje: aj potomstvo, aj
pápež s nádejou víta realizáciu projektu Integrácie, kooperácie a mieru
zema to bráni naplneniu jeho života.
medzi susednými štátmi, vyjadreného aktuálne vo zväzku Európskej únie.
Predstavme si Abraháma, ako chodí z miesta na miesto, koná obety
Súčasne Svätý Otec hľadí na Európu nielen pod politickým, prípadne
a prináša dary na oltáre rôznych bohov, ktorí sú na tých miestach
ekonomickým uhlom, ale predovšetkým duchovne. Vo svojich
uctievam'. Nikto mu ale nedáva odpoveď, nikto ho nevytrhne z jeho
vyhláseniach často pripomína kresťanské základy starého kontinentu,
nepokoja, žiadna z modiel, pred ktorými sa skláňa, nevyrieši
od ktorých súčasná legislatíva únie a praktický život ľudí výrazne
existenčný problém, ktorý prežíva. Žije rovnakým životom ako väčšina
odbočujú. Za takú Európu, ktorá stráca svoje duchovné základy a priam
jeho súčasníkov.
vedome vyháňa Boha zo svojho verejného života, nemôže byť žiaden
V tejto situácii osloví Abraháma Boh a povie mu: „Odíď zo svojej
triezvo rozmýšľajúci kresťan, tobôž nie hlava Cirkvi - pápež.
krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do
krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa
Zo stručne povedaných predpokladov vychádza, že aktuálny pápežov
a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo
postoj vyznieva pozitívne pre myšlienku zjednocovania európskych
ťabudú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú
štátov, ale maximálne kriticky voči jej súčasnej podobe. Na podporu
požehnané všetky pokolenia zeme!" (Gn 12,1-3).
tohto tvrdenia poukazuje aj fakt, že Tlačová kancelária Španielskej
Apoštol Pavol, komentujúc Abrahámovo povolanie, hovorí: „On proti
biskupskej konferencie publikovala návrh Desatora na vybudovanie novej
nádejiv nádejí uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slova:
EurópyJána Pavla II. Vo svojom odkaze Európanom pápež vyjadril nádej,
„Také bude Tvoje potomstvo" (Rím 4, 18). A taktiež nám hovorí, že
že sa neuspokoja s tým, aby sa zo svetadielu, na ktorom žijú, stala
Abrahám bol ospravedlnený z viery, to znamená z poslušností, lebo
„Európa obchodu” , ale že budú budovať „Európu hodnôt“ (plný text
v Písme veriť znamená poslúchať, a preto v Liste Rimanom (4, 3)
Desatora pozri: KN 32/2003, s.6).
hovorí: „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť."
Na záver dodajme ešte jedno vysvetlenie. Je našou úlohou pozorne
Byťspravodlivý v biblickom zmysle znamená upriamiť sa na Boha,
počúvať hlas Svätého Otca, ktorý pod vedením Svätého Ducha riadi
zladiťsa s ním, prispôsobiť sa mu v najväčšej možnej miere. Teda tento
Cirkev a svojou morálnou autoritou prispieva k všeobecnému dobru
Pavlov text by sme mohli interpretovať tak, že viera - poslušnosť
sveta. Pritom katolíci majú vedieť, že ani oficiálne vyhlásenia
Abraháma sa Bohu zapáčila natoľko, že mu daroval spravodlivosť, t.j.
ktoréhokoľvek pápeža v dejinách v spoločensko-politických otázkach nie
svätosť.
sú neomylné a nezaväzujú veriacich vo svedomí plne ich rešpektovať.
Abrahám je obyčajný človek, rovnako ako my, čo sme samí od
Tieto vyhlásenia sú výplodom ľudského uvažovania, ktorý je napriek
seba neschopní maťsyna-Syna Božieho, ktorý, žijúc v našom vnútri,
snahe po poznaní pravdy vždy v nebezpečí určitého omylu, vzhľadom
nás uschopňuje konať Božie skutky. Ak v našom vnútri nežije Syn,
na nepredvídateľnú budúcnosť vývoja sveta. V tomto duchu podobné
nemôžeme nájsť ani zem, ktorá by bola pre nás miestom odpočinku
vyhlásenia Svätého Otca slúžia na základnú orientáciu členov Cirkvi a
tak, ako zasľúbená zem pre izraelský ľud.
„nútia“ nás osobne sa zamýšľať a vyjadrovať k aktuálnym spoločenským
Božia výzva opustiť starý život a vzdať sa zabehnutého životného
otázkam a problémom. A čo je najdôležitejšie, svojím vlastným životom
stereotypu sa týka rovnako nás teraz ako Abraháma vtedy.
máme prispievať k tomu, aby si kresťanské náboženstvo, tisícročie
Nepremeškajme ju, lebo Boh chce s nami urobiť veľké vecí tak, ako
prítomné v Európe zachovalo svoju pravú tvár aj v myslení a konaní ľudí
s Abrahámom a z dejín spásy je zrejmé, že jeho diela sú vždy veľko
nášho veku.
lepé a v jeho zámeroch s nami sa mu ník nevyrovná (por. Ž 40).

O

Mg r. Jana Zorvanová

o. ThLic. Michal Hospodár
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nao pravaami viery

Božia prozreteľnosť

L I T U R G I C K É OKIENKO

Boh stvoril svet. Katechizmus Katolíckej
cirkvi však dodáva, že ho „chráni a riadi"
(KKC 302). Teológovia hovoria, že riadenie
a zachovávanie sveta je pokračovaním stvo
renia. Ale i to je ľudský spôsob reči. Boh nie
je v čase. Nie je preto vôbec mysliteľné, že by
mohol najskôr svet stvoriť, a potom odísť a po
nechať ho svojmu osudu. Je v ňom naopak
stále prítomný svojou prozreteľnosťou. Ani tú
si však nesmieme predstavovať príliš ľudsky.

Čo je tá „prozreteľnosť", na ktorú sa máme
spoliehať? Prozreteľnosťou nazývame opatre
nia, prostredníctvom ktorých Boh vedie svoje
stvorenie k dokonalosti. Lebo keby Boh nebol
tvorcom, prenechal by svoje dielo jednoducho
samo na seba, podobne ako architekt odo
vzdáva stavbu „na kľúč" a už sa ňou nezaobe
rá. Boh nie je tvorca iba v tom zmysle, že je
v ňom počiatok všetkých vecí, že ich povoláva
z ničoty k jestvovaniu, ale že ich tiež udržiava
v „bytí" a vedie ich k cieľu (por.
KKC 301). Všetko stvorenie, vráta
ne toho, ktoré sa od Boha odvráti
lo, ostáva celkom v jeho rukách.
Svedectvo svätých je plné svet
la: všetci dosvedčujú, že sa nám
nič nestane bez Božej prozreteľ
nosti. Všetci žili vo veľkej, bezhra
ničnej dôvere v moc a dobrotu
Božej prozreteľnosti. Zobrali
doslovne Ježišovu Reč na vrchu:
„Nebuďte teda ustarostení a ne
hovorte: ,Čo budemejesť?' alebo:
,Čo budeme piť?’... Váš nebeský
Otec predsa vie, že toto všetko
Kristus Vykupiteľ, mozaika z VI. storočia v Ravenne.
potrebujete“ (Mt 6, 31-32).
„Po stvorení Boh nenecháva svoje stvo
Postoj vydania sa do vôle nebeského Otca
renie samo na seba. Nielenže mu dáva bytie je „jadrom“ Ježišovho posolstva. Preto nás tiež
a jestvovanie, ale v každom okamihu ho udr naučil modliť sa: „Buďtvoja vôľa, ako v nebi,
žiava v »bytí«, dáva mu schopnosťkonaťa ve tak i na zem í" (Mt 6, 10: por. KKC 2759).
die ho kjeho cieľu. Uznať túto úplnú závislosť Sľúbil, že všetko ostatné dostaneme navyše,
od Stvoriteľa je prameňom múdrosti a slo keď budeme hľadať najprv a predovšetkým
body, radosti a dôvery" (KKC 301).
jeho kráľovstvo (porov. Mt 6, 31-32).
Preto už v knihe Múdrosti čítame: „Lebo
Božia prozreteľnosťje bezprostredná, stará
všetko, čoje, miluješ a nič nemáš v nenávisti sa aj o to najmenšie, aj o vrabce - aj o naše
z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel vlasy (por. Mt 10,29-30). Všetky naše sily, ba
niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo i naša vôľa je v Božích rukách (por. KKC 303).
obstáťniečo, keby si to nechcel ty?“ (Múd 11, On dáva svojim stvoreniam schopnosť konať.
24).
Jeho prozreteľnosť chce, aby sme jeho dary
Katechizmus Katolíckej cirkví v tejto súvis využili vo svoj prospech. Konaním dobrých
lostí pripomína, že hoci stvorenie má svoju skutkov smieme spolupracovať na jeho
vlastnú dobrotu a dokonalosť, z rúk Stvoriteľa prozreteľnosti (porov. KKC 306:1951).
však nevyšlo úplne dokončené. Je stvorené
V
starých čítankách bola zaznamenaná
v stave napredovania (in statu víae) ku koneč dávna legenda o tom, ako Boh chcel pomôcť
nej dokonalosti, ktorú mu určil Boh a ktorú človeku, ktorý sa živil z lovu, a preto často hla
má ešte len dosiahnuť. Opatrenia, prostredníc doval. Nasypal mu z neba pšenicu. Ale prv,
tvom ktorých Boh vedie svoje stvorenie k tejto než človek mohol pochopiť Boží dar, vrhol sa
dokonalostí, voláme Božia prozreteľnosť(por. na to diabol. Zúrivo rozomlel zrno medzí ka
KKC 302).
meňmi a čo nerozdrvil, zahrabal do zeme
Boh teda všetko stvorené udržuje a zacho a všetko polial vodou. Nech sa to zničí a v ze
váva v bytí. Je to článok viery. „Svedectvo mi zhnije. Lenže človek začal sušiť bielu masu
Svätého písma je jednoznačné: starostlivosť - cesto - na horúcom kameni, a tak upiekol
Božej prozreteľnosti je konkrétna a bezpro prvý chlieb. Zahrabaná pšenica vzišla a člo
stredná, stará sa o všetko, od najmenších vecí vek sa naučil siať a žať. A tak diabol, ktorý
až po veľké svetové a dejinné udalosti. Sväté chcel Boží dar zničiť, Božiemu zámeru pomo
knihy zdôrazňujú absolútnu Božiu moc nad hol.
behom udalostí... “ (KKC 303). Tieto slová cítiť
Legenda vyjadruje to, čo chýba dnešným
aj v bohoslužbách východného obradu pri ľuďom a čo malí naši predkovia: vieru v Božiu
posviacke vody na sviatok Bohozjavenía, keď prozreteľnosť. Nikto nezničí alebo neprekazí
kňaz trikrát ponára sviece do vody a modlí Božie zámery.
sa: „Veľký si, Pane, a veľkolepéje tvoje dielo...
Svojou všemohúcnosťou všetko udržuješ
o. PaedDr. František Dancák
a svojou prozreteľnosťou riadiš svet."
Ilustračná snímka: archív redakcie

36 • september/2003 - slovo

Moleben
Táto u nás udomácnená modlitba v porovnaní
s ostatnými liturgickými hymnami pochádza
až z neskorších dôb. Niektoré z molebenov
vznikli práve v minulých rokoch ako odozva
na vyhlásenie našich mučeníkov za blažených.
Ďalšie vznikli ako oslava svätých, ktorí sú
priamo spätí s počiatkami a dejinami našej
miestnej cirkvi. Iné majú za sebou už storočnú
históriu a uvádzajú sa v starších zborníkoch.
Pre svoju pestrosť sa stal moleben často po
užívanou modlitbou. Niektoré jeho časti však
pochádzajú zo starších textov. U nás poznáme
niekoľko molebenov (Moleben k najsvätejšie
mu Srdcu Ježišovmu, Moleben k prečistej Bo
horodičke, Moleben k svätému Jozefovi, Mo
leben k našim svätým otcom, apoštolom rov
ným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov,
Moleben k svätému hieromučeníkovi Jozafátovi, polockému arcibiskupovi, Moleben k bla
ženému Pavlovi Petrovi Gojdlčovl, Moleben
k blaženému Metodovi Dominikovi Trčkovi
a Veľkopôstny moleben). V celku možno mo
leben charakterizovať ako výber častí z utierne, ktorý je doplnený a upravený do súvis
lého celku. Na rozdiel od akatistu, kde ľud stojí
počas celého spevu, moleben je v postojoch
ľudí pestrejší- ľud stojí, sedí I kľačí. Vo Velkopôstnom molebene sa dokonca pri modlitbe
k Ježišovým ranám robia aj hlboké poklony.
Všetky molebeny sa začínajú zvyčajným za
čiatkom. Po ňom nasleduje rad tropárov prí
slušného sviatku alebo svätého. Za nimi spra
vidla nasleduje velebenie s veršami, tak ako
je v utierni príslušného sviatku. Po ňom rad
prosieb a zvolaní, aby sme sa stali schopnými
počúvať Božie slovo a samotné Evanjelium.
Po Evanjeliu nasledujú krátke invokácie so
spevom, ktorý ľud opakuje po každej invokácii,
Tento spev môže mať pôvod aj v kánone
utierne sviatku. Niekedy sa invokácie spájajú
po dvoch alebo troch. Za nimi nasledujú stichyry s veršami. Zvyčajne ide o stichyry na
„Chváľte Pána“ z utierne. Po ňom nasleduje
modlitba na kolenách a úpenlivé prosby. Celý
moleben zakončuje malé prepustenie. Vo
Veľkopôstnom molebene sa po modlitbe na
kolenách vsúvajú ešte stichyry k piatim ranám
Ježiša Krista.
o. Mgr. Juraj Gradoš
Snímka: archív redakcie

Mária Buksarová z Hlívíšť, Mária Čekľovská z Moravian, Mária Dobošová z Novosadu,
Mária Frajkorová zo Zbehňova, Mária Frígová
zo Svídníka, Júlia Kandravá zo Svidníka,
Mária Kopečková z Vojčíc, Berta Kráľová
z Pozdišoviec, Mária Mlynárčíková z Košíc,
NAŠI JUBILANTI
V septembri t.r. si okrúhle životné jubileum Mária Pečeňáková z Hlívíšť, Ing. Míron Repko
z Trebišova,
pripomínajú títo naši členovia:
Mária Baratová zo Sačurova, Štefan číčvak
Michal Čandík zo Sečovskej Polianky, Ján
Hakoš z Michaloviec, Mária Lešková z Poše, z Baján,
Ján Zalom z Priekopy
Michal Paňko z Vysokej nad Uhom, Pavol
Zamborí zo Zemplínskej Teplice,
Všetkýmjubilantom vyprosujeme hojnosť
Mária Baranová z Vranova-Čemerného,
Anna Birčáková z Drienice, Margita Fedorová Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných
z Nižného Hrabovca, Doc. Karol Horák rokov!
POĎAKOVANIE
z Košíc, Mária Hrabíková z Vysokej nad
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda vyslovuje
Uhom, Helena Ivanová z Košíc, Mária Kolesárová z Dvorianok, o. Vladimír Medzíhorský úprimné poďakovanie za finančné príspevky
zDolného Hríčova, Ján Míčo z Vyšnej Olšavy, 1 % z odvedenej dane cestou daňového úradu
Mária Míškaničová z Vranova nad Topľou - Košice íl - 9.894,- Sk, Michalovce - 1.753,Lomnice, Emil Naď z Kysty, Ján Rebej z Košíc- Sk, Bratislava - 663,- Sk, Sobrance - 396,Šace, Mária Repícká z Novosadu, Andrej Sk, Košice 1- 255,- Sk, Vranov n. Topľou Sabol zBudkovíec, Oľga Tychanská z Košíc- 201,- Sk a Stará Ľubovňa - 91,- Sk.
Šace, Dušan Varady z Michaloviec - Vrbovca,
GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 2004
Mária Fejková zo Sačurova, Mária GalajPrípravy na vydanie tradičného Gréckoka
dováz Čertižného, Leonard Kočerha zo Stráž
tolíckeho kalendára (knižného) a podielovej
skeho, MUDr. Andrej Molnár, CSc., z Košíc,

lík
(Jg )

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

knihy sú v plnom prúde. Spolok sv. Cyrila
a Metoda vydáva kalendár nepretržite od
roku 1992 vo svojom vydavateľstve BYZANT
Košice s.r.o. Kalendár patrí každoročne
k obľúbeným a vyhľadávaným titulom v na
šich gréckokatolíckych rodinách. Výbor
spolku sa snaží už viac rokov časť nákladu
distribuovať aj pre veriacich v susednej mu
kačevskej eparchíí, ako aj do Čiech a do
Chorvátska.
Na čo slúži kalendár? Výstižný pohľad na
fenomén kalendára odhaľuje Marián Skala,
ktorý o kalendári píše: „Je to naše ľudské dielo
a vari sa nemýlime, keď povieme, že je
dômyselné, dobré, obšťastňujúce. Veď dalo by
sa povedať, že práve v istom zmysle tento náš
kalendár nám umožňuje v pravidelnom rytme
cyklického pohybu čias vracať sa v znamení
spomenutých jubileí a osláv menín a naro
denín - k sebe samým" ( Kalendár Slova
1973).
Veríme, že aj budúcoročný kalendár popri
naznačených výročiach prinesie do našich
rodín posilu viery, zušľachtenie mravov a nové
informácie zo života kresťanských komunít na
celom svete.
o. ThLíc. M. Hospodár

Vydavateľstvo Trnavskej univerzity (TU) Sk; Ján Kovaľak, Orlov - 40 Sk; Elena LutteTypi UníversítatísTyrnavíensis, spoločné pra rová, Piešťany - 50 Sk; Ing. Juraj Bubnáš,
Vo vydavateľstve Michala Vaška práve
covisko TU a VEDY -vydavateľstva Slovenskej Prievidza - 40 Sk; Marta Molčaniová, Brezno
vyšla kniha ŽIVOT SVÄTÝCH (760 strán), ktorá
akadémie vied (SAV) v Bratislave -pripravilo - 70 Sk; Andrej' Rimko, Nitra - 650 Sk;
je hodnotným duchovným čítaním. Autorom
vydanie významného vedeckého diela kar Katarína Dvorozsnyáková, Prešov - 50 Sk;
je o. A. J. G. Truch, OSBM, a preklad vykonal
dinála Karola Wojtylu, terajšieho pápeža Jána Katarína Fenárová, Ďurdóšík- 50 Sk; o. Petr
o. M. Čarný.
Helísek, Valtíce, ČR -100 Sk.
Pavla 11.
Táto poučná kniha by nemala chýbať
Vedecké dielo Jána Pavla 11. s názvom P ri
v žiadnej gréckokatolíckej rodine. Môže byť
základoch obnovy. Štú d ia o re a liz á cií Ďalšie dary pre m isionárov
tiežvhodným darčekom pre Vašich blízkych.
Druhého vatikánskeho koncilu vychádza na Podkarpatskej Rusi!________________
Veriaci z obce Cabov spolu so svojim
pri príležitosti 25. výročia jeho pontifikátu
Vedecké dielo Jána Pavla 11. vychádza pri
a apoštolskej návštevy Slovenska v septembri duchovným otcom darovali pre našich otcov
príležitosti 25. výročia jeho pontifikátu a
misionárov na Podkarpatskej Rusi staršie
2003.
apoštolskej návštevy Slovenska v septembri
V
jednotlivých kapitolách knihy sa autoroltárne plachty a kňazské rúcha. V mene otcov
2003
zaoberá napríklad otázkami viery, budovania misionárov í všetkých tých, ktorým tieto vecí
cirkví ako spoločenstva, kresťanskej zodpo poslúžia vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať!
vednosti a ďalšími.
Vzácne knižné dielo z poľského jazyka
Program Stredo
(U podstaw odnowy. Studium o realizacjí Va- Blahoželanie________________________
európskych kato
Dňa 16. septembra 2003 oslavuje o. Ivan
tícanum 11., PolskíeTowarzystwoTeologiczne,
líckych dní na
Bojčuk
30 rokov života. Drahý otče, želáme
Kraków 1972) do slovenčiny ešte v časoch
mesiac september
Vám
šťastia,
zdravia a veľa Božích milostí. Aj
hlbokej totality preložil Ing. Karol Kubík.
2.
september
10.
keď
ste
od
nás
odišli, Vaše slová zostali v na
Spolu s ním sa na preklade podieľali význam
október 2003 Košický exarchát: Bardejov;
šich
srdciach.
Nikdy na Vás nezabudneme
ní slovenskí jezuiti - p. Jozef Daniš, SJ, p.
Výstava „Maliarska a rezbárska dielňa
Gabriel Povala, SJ, í ďalší známi disidenti - a za všetko ďakujeme. Od nášho pána Vám
cirkevných oltárov - autor Helcer" ku
vyprosujeme Božie požehnanie. Mnohaja
Dr. Ján Hudák, p. Dr. Vladimír Jukl.
storočnici existencie rezbárskej dielne
í blahaja líta!
v Bardejove Šarišské múzeum
Daroval! na Slovo___________________
veriaci z Osturne
6. - 7. september 2003 Nitrianska
PhDr. Ján Hromý, Bratislava - 50 Sk; Mg r.
diecéza: Rajecká Lesná: Púť do Rajeckej
Stanislav Matulay, PhD., Spišská Nová Ves Poďakovanie________________________
Lesnej na sviatok Narodenia Panny Márie
Drahé sestry a bratia v Kristu!
- 500 Sk; Mária Majzeľová, Soľ - 150 Sk;
7. september 2003 Košická diecéza:
Vyslovujeme svoje Pán Boh zaplaťvšetkým
Mária
Pavlová,
Soľ
150
Sk;
Anna
GajdoVranov nad Topľou; Odpustová slávnosť
šová, Soľ-100 Sk; Mária Olexová, Michalov tým, ktorí sa napriek rôznym iným možnos
Narodenia Panny Márie
10.
september - 19. október 2003 ce - 40 Sk; Mária Palková, Prešov-Haniska tiam rozhodli darovaním 1% z dane podporiť
- 50 Sk; Rímskokatolícky farský úrad, Prie aktivity GK DCH. Týmto konkrétnym činom
Košický exarchát: Trebíšov; Výstava
vidza
- 40 Sk; MUDr. Juarj Zelník, Banská pomohli ľuďom v núdzi, ktorí sa s dôverou
„Ornáty, pluviály a oltárne plachty”
Bystrica
- 650 Sk; Oľga Rošková, Tatranská obrátili na nás.
20. september 2003 Košický exarchát:
S vďakou v mene núdznych
Máriapócs; Exarchátna púť na mariánske
Polianka - 50 Sk; Ladislav Olexa, Rakovec
Ing. Maroš Šatný, riaditeľ GK DCH
pútnické miesto Máriapócs
n/O - 50 Sk; Mária Schífferová, Prešov - 40
Nové knihy____________________________
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SLOVNÍ K
Lítijná súprava - je liturgický predmet, na

KNIHY
František Dancák:
Da vsi jedíno budut Aby všetci jedno boli
Náboženské vydava
teľstvo Petra, Prešov 2002,
s. 120. Cena: 109,- Sk.

ktorý sa dáva päť chlebov (prosfor), pšenica,
víno a olej, aby ich kňaz požehnal. Môže byť
rôzneho tvaru. Základ tvoria dva svietniky,
medzi ktorými je umiestnený kríž. Pred nimi
je tácka s chlebmi a pšenicou, ako aj v malých
nádobách víno a olej (olej napravo, víno
naľavo).

Ján Sucháň: Zamys
lenia Jána Sucháňa
Vydavateľstvo PSmont, Bratislava 2003,
s. 162. Cena: 207,- Sk.

ThDr. Vasíľ Hopko - osobnosť, o ktorej sa
zvlášť dnes veľa hovorí. Možno ste o ňom veľa
počuli aj vy, a možno ani nie. Možno by ste
sa práve o ňom chceli dozvedieť niečo viac.
Preto určíte by vašej pozorností nemala
uniknúť kniha od známeho autora Františka
Dancáka - Aby všetci jedno boli, kde nájdete
mnohé zaujímavé ťakty o otcovi biskupovi
Vasiľovi.
V danom diele autor zverejnil svoju koreš
pondenciu s otcom biskupom, ktorú viedol
v rokoch 1966 - 1974. Listy, ktoré tu autor
zverejnil, sú pohľadom na osobnosť otca
biskupa Vasíľa, dejinami farností Hrabské, ako
aj dejinami gréckokatolíckej cirkví. A, samoz
rejme, v knihe nechýba ani prehľadný živo
topis otca biskupa.
Aj napriek tomu, že táto kniha vyšla ešte
minulý rok, je veľmi aktuálna aj dnes, o čom
svedčí aj veľký záujem čitateľov o ňu.

„Premeny treba robiťvo vlastnom svedomí,
vnútornou revolúciou. Robiť revolúciu navo
nok a neurobiť ju vo svojom srdci je strata
energie, zbytočná námaha. Nemožno sa
zbavovať zodpovednosti a prenášať ju na
iných, čí dokonca na svet, na dobu, na vecí.
Ak budeme úprimní k sebe, staneme sa
úprimní aj voči iným ľuďom, aj voči prítom
ností i budúcností. Úprimní ľudia cesty." Toto
sú slová autora Jána Sucháňa, ktorými sa
prihovára čitateľom hneďv úvode svojej knihy
Zamyslenia. Publikácia obsahuje výber z ne
deľných príhovorov, odvysielaných v Rádiu
Twist. Stredobodom knihy je základná kres
ťanská téma: Boh sa stal človekom, aby sa
človek stával Božím. Autor v danom diele
rozoberá 18 tém na zamyslenie a ponúka ich
každému. Nuž, m ilý čitateľ, ak chceš, ponúkni
sa zo „stola slov".

O D B A B IČ K Y
■

František Dancák:
Raduj sa, blažený Pa
vol
Náboženské vydava
teľstvo Petra, Prešov
2003, s. 120. Cena: 80,~
Sk.

t *
T

■f
■*
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Raduj sa,blažený Pavol

4. novembra 2001 Svätý Otec Ján Pavol
11. vyhlásil Pavla Petra Gojdíča, OSBM,
prešovského biskupa, za blaženého. Otec
biskup Pavol Gojdič bohato naplnil svoj život
až po mučenícku smrť a po tom, čo to uznala
i najvyššia autorita cirkvi, stal sa blaženým.
Príklad jeho veľkého života sa stal posilou pre
mnohých, ktorí v minulých rokoch trpeli pre
svoju vieru: kňazov, rehoľníkov a veriacich,
ktorí milovali svoj obrad a túto svoju lásku
a vernosť nezapreli.
Takto sa prihovára editor čitateľovi v úvode
publikácie Raduj sa, blažený Pavol. Túto
publikáciu, ktorú autor zostavil na prosby Molebenu k blaženému biskupovi-mučeníkoví
Pavlovi Petrovi Gojdíčoví, OSBM, uvíta každý
kňaz, ale určíte aj veriaci. Kniha je výzvou,
aby sme si ešte viac uvedomili hĺbku duchov
ného života otca biskupa Pavla Gojdiča, a aby
sme podľa jeho príkladu rástli vo viere aj my.
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Lítijný sviatok - zaraďujeme tu najväčšie
sviatky byzantského liturgického roka.

iš t íf

Rozprávky od ba
bičky
Viktória prínt, spol. s.
r. o., Prešov 2002, s. 126.
Cena: 265,- Sk.

Liturgia (z gréc. - verejná služba pre ľud) v širšom zmysle liturgia je súhrn všetkých
oficiálnych bohoslužieb Cirkvi. Byzantský
obrad slovom liturgia označuje tú najsvätejšiu
bohoslužbu, v ktorej sa premieňa chlieb a víno
na telo a krv Ježiša Krista. Pre presné rozlí
šenie od iných, táto bohoslužba sa nazýva
Svätá liturgia. Pôvod Svätej liturgie je v Pos
lednej večeri, na ktorej Ježiš Kristus premenil
chlieb na svoje telo a víno na svoju krv.
Apoštolom zároveň prikázal, aby oni konali to
isté. Obrad Svätej liturgie v hlavných črtách
sleduje líniu Poslednej večere: oslava Boha,
čítanie Svätého písma, vďakyvzdávanie,
premenenie, sväté prijímanie, vdákyvzdávanie
po sv. prijímaní. Obrady Svätej liturgie prešli
dlhodobým vývojom, kým sa ustálila dnešná
forma. V súčasnosti byzantský obrad užíva
texty nosiace mená sv. Jána Zlatoústeho a sv.
Bažila Veľkého. Je známa aj Liturgia sv. Jakuba, ktorá sa na niektorých miestach slúži
23. októbra - v deň sv. apoštola Jakuba
a v nedeľu po Narodení Pána, keď sa slávi
pamiatka Pánových príbuzných. Liturgia
vopred posvätených darov nie je liturgiou
s premenením, ale je_obradom slávnostného
svätého prijímania. Časti Svätej liturgie sú:
poskomídia, liturgia katechumenov a liturgia
veriacich.

i.

_

'
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Liturgikon - (cirksl.) je bohoslužobná kniha,

ktorá obsahuje texty troch liturgií: sv. Bažila
Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho a Liturgiu
(Službu) vopred posvätených darov.
ýH¡«jžíj)í*íi<>'tV' hl .l'tWkhíltm,

Rozprávky od babičky sú najkrajšie príbe
hy, ktoré sa vášmu dieťatku určíte zapáčia.
Sú to príbehy vhodné pre roztopašné a nepo
sedné deti, ako aj pre detí milujúce prírodu
a zvieratká. Jednotlivé príbehy zavedú vaše
deti za zvieratkami do kúzelného lesa, do ríše
fantázie a snov, ale aj za deťmi do skutočného
sveta. 58 rozprávok nielen na dobrú noc vám
í vašim ratolestiam určite vyjavia úsmev na
tvári. Zasmejete sa spolu s rozprávkovými
hrdinami, čo všetko spolu povymýšľajú a po
vystrájajú. Každá rozprávka je jedinečná
a poučná. Ako v každej rozprávke, aj v týchto
dobro víťazí nad zlom a radosť nad smútkom.
Rozprávky od babičky sú tou pravou knižkou
pre chvíle každodennej pohody a zaspávania.
Prežite s hrdinami rozprávok chvíle plné
nezabudnuteľných dobrodružstiev.
Mgr. Anna Ondovčíková

Spracovali: Mgr. A Ondovčíková
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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I. K o ľ k o

rýb s a s k r y l o ?

O m a ío va čk a <=»
Dnes vám prinášame ikonu Povýšenia svätého Kríža
na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

listí, koľko rýb sa na obrázku skrylo. Bolo ich isto viac ako 5 a menej ako 10.

3. A

k o s a v o l a j ú a p o š t o l i?

Máme tu hlavy 12 apoštolov. Písmenká sa nám poplietli a tváre nie sú dokončené.
Dáš to do poriadku? Pomôže tí začiatočné písmenko pod každým obrázkom.
l.TEERP
2.KAJUB
3. NAJ
4. JEDRON
5. L1P1F
2.J
4.0
5.F
6.B
6. MAOTLEJOBR l.P
3.J
7. MUSÄT
8. MOTAS
I
j
9.MKUJ
10. DASTEA
11. N01MS
7.M
12.M
8.T
10.T
ll.Š
9.J
12. JATEM

0 0 O 0 0Q
n 00 O 0 0

3 . IN/á j d e š

U. K t o r á

u d ic a

CHYTÍ RYBU?

r o z d ie l y ?

Mášdobrý pozorovací talent? Nájdeš medzí dvoma obrázkami z príbehu o Ananíášoví
a Zafire (Sk 5,1-12) sedem rozdelov? Vyskúšaj sa!

Riešenia detskej stránky z júla 2003:1. a) vždy, b) všade, c) so všetkým; 2. Pán počuje, keď volám na neho; 3. sluha č. 3
Výherca detskej stránky; Katarína Gazdíková, Prešov.
Riešenia pošli na adresu redakcie do 10. októbra 2003 a môžeš vyhrať šatku na krk.
Stránku pripravila: Mg r. Lenka Frigová
------

_
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KTO J E T V O J PA TR Ó N ?
MIRIAMA
meniny: 8. septembra
Biblické meno hebrejského pôvodu (M irijám), starozákonné meno, základná podoba
mena M á ria, vykladá sa ako „milovaná
Bohom".
Patrón: S v. Mária Gorettiová
Mária Goretti bola panna a mučenícka. Naro
dila sa 16. októbra 1890 v Corinalde (Talian
sko) a zomrela v roku 1902 v Ferriere di Conca. V roku 1902 vo veku 11 rokov podľahla
ťažkému zraneniu, ktoré jej nožom spôsobil
mladý muž, ked’bránlla svoje panenstvo. Vrah
bol odsúdený na 30 rokov nútených prác. Po
rokoch sa obrátil a v roku 1928 vstúpil ako
laický brat do kapucínskej rehole. Latinská
cirkev západného obradu slávi jej liturgickú
pamiatku 6. júla.

MICHAL
meniny: 29. septembra
Biblické meno hebrejského pôvodu (z hebr.
Micha - él), znamená „kto ako Boh?’’.
Patrón: Sv. Michael, archanjel
Michael je archanjelom, patrónom katolíckej
cirkvi, krajčírov, pekárov, sústružníkova malia
rov. Má mnoho mien. Je nazývaný kniežaťom
anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom
Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Píše sa
o ňom na viacerých miestach Svätého písma
- Starého i Nového zákona. Boh mu zveril
v dejinách spásy veľké úlohy. Je tiež označo
vaný ako dôverník Boží, dôverník, ktorý
odovzdáva ľuďom pokyny Pána. Meno Michael
znamená „Kto ako Boh?“ . Je to akýsi druh
bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského
vojska porážal Božieho odporcu - Lucifera
(por. Zjv 12,7-9). Je zobrazovaný v rytierskom
brnení a prilbou, mečom, kópiou a štítom.
Byzantská cirkev východného obradu slávi
jeho liturgickú pamiatku 6. septembra a 8.
novembra, latinská cirkev západného obradu
29. septembra.

VÁCLAV
meniny: 28. septembra
České meno slovanského pôvodu, znamená
„viac slávny”. Jeho významovou obdobou je
Boleslav.
Patrón: Sv. Václav, české knieža.

Václav bol mučeníkom a vojvodcom. Narodil
sa okolo roku 907 v Stochové v Českej repub
like a zomrel v roku 929 v Starej Boleslavi. Bol
vychovávaný svojou babičkou sv. Ľudmilou
v kresťanskom duchu. Bol vzdelaný a nábožný.
Napriek svojim asketickým sklonom, mladosti
a zložitosti doby sa prejavil ako schopný a pre
zieravý panovník. So sv. Václavom bolo spo
jené všetko, čo bolo dôležité v živote národa
- stal sa symbolom českej štátnosti. Jeho
obraz je na pečatiach zemského súdu a praž
skej univerzity. Bol to muž láskavý, ale tiež
spravod Iivý a rozvážny vladár. Je znázorňovaný
vo výzbroji v železnej košeli s kniežacou čiap
kou a s mečom. Je patrónom Čiech. Cirkev
východného i západného obradu slávi jeho
pamiatku 28. septembra.
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Literárna tvorba na počesť sv,
K propozíciám VIII. ročníka celoslovenskej
súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy
a drámy - Gorazdov literárny Prešov 2003.
Najpravdepodobnejším pilierom našich
kultúrnych, duchovných a národných prvopo
čiatkov prazáklad - fundament, ktorých tvorí
vzdelanosť, bol Gorazd. Ide o prvého po
mene znám eho lite rá ta slovanského
pôvodu. To dominovalo pri profilovaní jednej
z celoslovenských aktivít, zameraných na
poznávanie života, skutkov, charizmy a diela
nášho prvosvätca Gorazda - celoslovenskej
súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy
a diela s názvom Gorazdov literárny Prešov.
Hlavnými vyhlasovateľmi už Vili. ročníka
celoslovenskej literárnej súťaže Gorazdov
lite rá rn y Prešov sú Šarišské osvetové stre
disko, Cyrilometodská spoločnosť Bratislava
a Gréckokatolícke biskupstvo Prešov; spoluvyhlasovateľmi Matica slovenská Martin,
Národné osvetové centrum Bratislava, Spolok
sv. Vojtecha Trnava, Spolok sv. Cyrila a Metoda
Michalovce, Oblastná rada Matice slovenskej
Prešov, Spolok slovenských spisovateľov pobočka Prešov a Gorazdus, n. o. Prešov. Me
dzi organizátorov podujatia najmä v jeho zá
verečnej ťáze, je potrebné pripočítať Grécko
katolícky kňazský seminár blaženého P. P.

Bystrá 2003 - Hymna
(L . Petruš a E. Z orva n )

Gojdiča v Prešove, na pôde ktorého sa budú
konať aktivity odborného, duchovného i spo
ločenského charakteru spojené s vyhlásením '
výsledkov predmetnej súťaže.

Základným poslaním súťaže, ktorá tvorí
súčasť XIV. Svätogorazdovských d n í na
Slovensku je prispieť k poznávaniu našich
národných a kresťanských prvopočiatkov, no
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1. Volám na Teba, viem, že mi odpovieš.
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Nakloň ucho dnes ku mojej modlitbe!
2. O mne rozhodní, veď vieš čo pravda je.
Skúmaš srdce mi, nič Ti skryť nemôžem.
3. Túžim v čistote hľadieť na Tvoju tvár,
stretnúť ráno Ťa hneď, keď sa prebúdzam.
4. Prosím preukáž mi milosť predivnú,
vystri svoju dlaň a veď ma za ruku.
5. Ako zrenicu oka ma ostrihaj,
v tôni Tvojich krídel, tam prosím ukry ma!
6. Moje kroky drž v šľapajach Tvojich,
nech sa mi nestane, že cestou zablúdim.
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dorazila - Európana myslením a cítením
predovšetkým vytvoriť platformu pre inicio
vanie a odborné usmerňovanie tvorby du
chovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku.
Dôležitým cieľom súťaže je poskytnúť priestor
pre tvorivý dialóg začínajúcich a renomova
nými autormi, venujúcimi sa nábožensky
orientovanej spisbe. Súťaž nie je tematický
ohraničená. Ide v nej o literárne stvárnenie
našich národných a kresťanských prvopo
čiatkov, histórie, tradícií-z nich dominantne
historicky všeslovanskej cyrílometodskej,
a novodobej slovenskej duchovno-kultúrnej
mtogorazdovskej tradície a v neposlednom
rade stvárnenie aj duchovných hodnôt
a potrieb súčasníka.
K základným podmienkam súťaže. Súťaž
je jednokolová a uzávierka jej V III. roč
níkaje 30. septembra 2003. Vyhodnotenie
súťažezaúčastí ocenených autorov, odbornej
poroty a organizátorov sa uskutoční 15.
decembra 2003. K najdôležitejším pod
mienkamsúťaže patria nasledovné. Súťa
žesa môžezúčastniť každý občan SR, ktorému
doposiaľ nebola vydaná publikácia knižne.

Pom ôcky:
T e li, y s a t,
A je r

OSEMSMEROVKA
H o r n in y

Z r ie ď u je s a

2 .časť
t a jn ič k y

P a t r ia c a
Ani

Legenda: ARARAT, ATLAS, AUDIT, ÁBEL, ÁRIA, ÁRON,
BALADA, CESTA, DÁNI, DOTYK, ELITA, ETIK, HLAD, HRAD,
KAIN, KALANETIK, KLAS, KOLONÁDA, KORÁN, KRAS,
KRÁTER, KRIEDA, LÁSKA, LELEK, MASA, NITE, OBOR,
OCTAN, ODRA, OPERA, OSADA, OSMA, OSTROV,
OTROKÁRSTVO, PARA, PLATINA, PLOT, POLE, RADA, RANA,
RASA, ROTA, SAKO, SILA, S1TÁR1, SITUÁCIA, SLON, SOMÁR,
SPOR, SRNKA, TLAK, TRASA, ŤAVA, VARECHA, VEDA, VLAS,
VLNA, VOSK.

D v o jk o le 
s o v ý v o z ík

Všetci okoloidúci
pozrite na mňa
a posúďte, či vaša
bolesť je väčšia ...

H o ra v
J e r u z a le m e

R uské
m e s to

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Mgr. Marek Pataky, Bardejov
Riešenie z minulého čísla znie: „Horlivosť je účinnosť
lásky."

Raj

In d ic k é
m e sto

1 .ča sť
t a jn ič k y

A u to
P o d s ta v e c

nizátori -víťazovi v jednotlivých kategóriách
vecné ceny. Vybrané príspevky budú uverej
nené pod stálym názvom Gorazdov literárny
Prešov, špecifikovaným príslušným ročníkom,
ktorý každoročne vydáva prešovské Šarišské
osvetové stredisko. Súčasťou slávnostného
vyhlásenia súťaže bude bohoslužba vo vý
chodnom obrade, umelecky program a tvori
vá dielňa na tému Duchovná poézia, próza
a dráma na Slovensku.
Celoslovenská literárna súťaž zameraná na
tvorbu novej duchovnej poézie, prózy a drá
my - Gorazdov literárny Prešov má ambíciu
aj svojím ôsmym ročníkom prispieť k prehĺ
beniu spomenutej ojedinelej národno-náboženskej a duchovno-umeleckej tradície Slová
kov a zároveň cieľavedome prispieť k profi
lovaniu historického vedomia, k posilneniu
národného a kresťanského povedomia obyva
teľov Slovenskej republiky, jej najpriamejších
dedičov.
PaedDr. Miroslav Holečko
autor projektu Gorazdov literárny Prešov
podpredseda Cyrílometodskej spoločnosti

Súťaží sa v 2 kat. - žiaci ZŠ a dospelí. Zúčast
nený autor môže zaslať do súťaže najviac 3
poetické útvary, 1 prozaický útvar v rozsahu
najviac 25 strojom písaných strán formátu A4
a 1 divadelnú hru v slovenskom jazyku.
Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia
výsledkov tejto súťaže nikde publikované, ani
prihlásené do inej súťaže. Práce je potrebné
zaslať v 4 kópiách s uvedením mena a priez
viska, dátumu a miesta narodenia, povolania
a adresy, prípadne uviesť pseudonym. Obálky
so súťažnými prácami a s označením Gorazdov literárny Prešov2003je potrebné zaslať
na adresu: Šarišské osvetové stredisko, ul.
Janka Borodáča 5, 080 01 Prešov, kde je
možné telefonicky získať ďalšie informácie
o súťaží na t. č.: 051/ 77 322 27, telefonicky
a faxom na t. č.: 051/ 77 247 49 a e-mailom:
kultura@po.psg.sk. Podobne je možné infor
mácie o predmetnej súťaží získať aj na adrese
Národného osvetového centra, na t. č.: 02/ 592
14184, resp. e-mailom: holecko@nocka.sk.
Na základe verdiktu odbornej poroty ude
lia realizátori súťaže - vyhlasovatelia a orga

P o s ila
N ásyp

N

V

A

D

E

V

E

P

A

R

A

N

Á

E

V

0

S

K

L

N

L

R

Á

M

0

S

T

V

A

R

1

A

1

0

1

A

S

T

A

1

L

S

R

T

S

P

T

S

T

0

A

L

K

A

A

C

E

S

T

A

A

v

l

V

T

L

R

0

K

N

CH 0

D

T

c

L

A

A

S

E

A

S

A

1

A

S

Á

R

V

N

I

R

P

L

S

L

L

R

U

A

R

A

S

A

P

0

L

E

A

Á

T

s

D

D

0

S

N

N

A

B

B

K

1

S

A

C

I

A

N

A

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného.
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kiešenie dnešnej tajničky uverejníme v dalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie:
slávu svojeho božstva.".
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Výherca osemsmerovky alebo krížovky: Veronika Andrejčáková, Kysak.
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Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 30. septembra
2003 a môžete získať knihu nielen o vzťahu otca a drogovo závislého
syna - ANJEL NARKOMANOV.
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R Á D IO V A T I K Á N

Ú M YSLY A P O Š TO LÁ TU M O D L IT B Y - SEPTEMBER

S L O V E N S K Ý ROZHLAS

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

• Aby krajiny, ktoré trpia vojnou, terorizmom a násilím našli cestu
k zmiereniu, svornosti a pokoju.
• Aby kresťanské spoločenstvá strednej Ázie žijúce uprostred národov
s inými náboženskými tradíciami činorodým svedectvom svojej viery
prispievali k šíreniu radostnej zvesti o Božom kráľovstve.
• Aby sme pri tajomstvách Ruženca svetla mysleli na Kristove zázraky
a tým sa posilnili vo viere.

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

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

RÁDIO L U M E N
PO N D ELO K-PIATO K

0 0 .0 0 —reprízy relácii; 0 5.00 —Ranné
spojenie; 09.00 - TIP-TOP; 09.30 Športecho; 1 0 .0 0 -TIP-TOP; 1 2 .0 0 Hudobný aperitív; 13.00 - TIP-TOP
(regionálne témy); 14.00 - Čo vy na
to?; 1 4 .3 0 -TIP-TOP; 1 6 . 0 0 - P o Staré ale dobré Ut - Folkparáda St Oldieparáda Št - Gospelparáda Pi S V C T IO T V O J IC H D N Í
Auto moto klub 17.30 — Infolumen;
1 8 .0 0 -Svätá omša-Emauzy; 19.00
PREŠOV 92,9
BRATISLAVA 37,2
PRIEVIDZA 98,1
-Svetielko; 20.00-Infolumen; 20.15
KOŠICE 94,4
SITNO 93,3
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
TATRY 102.9
- Po - Počúvaj srdcom Ut - V modrom
LUČENEC 106,3
TRENČÍN 97,8
MICHALOVCE 103,3
23UNA 89,8
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; 01.15V modrom tieni; 02.00 - Pod vankúš; 05.00 - Ranné spojenie; 08.00 - Dvere
dokorán; 09.00 - Svetielko plus; 10.00 - Efeta-otvor sa; 11.00 - Fujarôčka
moja; 12.00 - Hudobný aperitív; 13.00 - Literárna kaviareň; 15.00 - Svetlo
nádeje; 16.00 - Piesne na želanie; 17.30 - Infolumen; 18.00 - Svätá omša;
19.00 - Svetielko; 20.00 - Kresťanské noviny; 20.30 - Vešpery; 21.15 - Náš
hosťváš hosť; 22.30 -Zamyslenie; 22.45- Mince na dne fontán; 23.45 - Pod
vankúš; 24.00 - Správy

Súťaž s Rádiom Lumen !
Rádio Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica s kresťanským
zameraním. Svojím poslucháčom ponúka hudbu prevažne 70 90 rokov, ktorá tvorí počas dňa 2/3 vysielacieho času. Okrem toho
aj aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta, informácie zo sveta
náboženstva, kultúry, športu a hudby, a v neposlednom rade aj
každodenné diskusie na aktuálne témy so zaujímavými a fundo
vanými hosťami. Priestor v éteri majú aj večerné náboženské
relácie.
Napíšte nám, 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.
Výherca: Lenka Elefantová, Trnava pri Laborci
Počúvajte LUMEN, čítajte SLOVO a vyhrajte!
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S L O V E N S K Á T E L E V ÍZ IA
1.9.18.00 hod. Božie deti. STV2/R
21.00 hod. Sféry dôverné; Slovensko a Svätá stolica - Diskusná
relácia na tému: Diplomatické vzťahy medzí Vatikánom a Slovenskou
republikou. STV2/P
6.9.11.45 hod. Portrét biskupa J. Janošku - Dokumentárny film.
STV2/R
7.9.12.00 hod. Peter Pazmány - Dokumentárny film. STV2/R
8.9.18.00 hod. Božie deti. STV2/R
21.00 hod. Svätý otec na Slovensku l. - Informácie o programe
návštevy pápeža Jána Pavla 11. na Slovensku. STV2/P
9.9. 21.50 hod. Orly na kolesách - Reportáž o cyklopúŕach
Slovenského orla k Svätému Otcovi do Ríma. STV2/P
11.9.10.30 hod. Prílet -Prílet pápeža Jána Pavla U. na Letisko Milana
Rastislava Štefánika v Bratislave. Priamy prenos. STV1/P
17.45 hod. Modlitbové stretnutie s pápežom - Modlitba Svätého
Otca a stretnutie s veriacimi v Katedrále sv.Jána Krstiteľa v Trnave.
Priamy prenos. STV2/P
- Rádio
21.15 —Dominik
Po 12.9.
9.25Vatikán;
hod. Metod
Trčka - Dokumentárny film o M.
D. Trčkoví, CSsR, ktorého pápež Ján Pavol 11. vyhlásil za blaženého
v r. 2001. STV1/P
9.55 hod. Svätá omša z Banskej Bystrice -Svätá omša s pápežom
na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Priamy prenos. STV1/P
13.9.10.25 hod. Noc temnoty, sila milosti - Dokumentárny film
o rehoľnej sestre Zdenke Schelíngovej, ktorú pápež Ján Pavol 11.
beatífikuje počas bohoslužby v Bratislave. STV1/P
10.55 hod. Svätá omša z Rožňavy - Svätá omša s pápežom v prí
rodnom amfiteátri pod Rákošom v Rožňave. Priamy prenos. STV1/P
13.9.11.45 hod. Juraj Papanek - Dokumentárny film. STV2/R
14.9. 8.50 hod. Biskup Vasíľ Hopko - Dokumentárny film o pre
šovskom pomocnom biskupovi Vasííovi Hopkoví, ktorého pápež
beatífikuje počas bohoslužby v Bratislave. STV1/P
9.20 hod. Svätá omša z Bratislavy - Svätá omša s pápežom na
Kutlíkovej ulici v Bratislave -Petržalke, počas ktorej Svätý Otec beatifíkuje prešovského pomocného biskupa Vasiľa Hopká a rehoľnú sestru
Zdenku Schelingovú. Priamy prenos. STV1/P
12.00 hod. Svietiť a horieť - Dokumentárny film o kardinálovi
A. Rudnayoví. STV2/R
12.25 hod. Duchovné slovo. STV2/R
17.30 hod. Odlet - Odlet pápeža Jána Pavla 11. z Letiska Milana
Rastislava Štefánika v Bratislave. Priamy prenos. STV2/P
15.9. 10.30 hod. Slávnostná sv. omša - Sv. omša na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska z Baziliky
minor v šaštíne, pri príležitosti lO.výročía vzniku Konferencie
biskupov Slovenska. Priamy prenos. STV2/P
18.00 hod. Božie deti. STV2/R
20.30 hod. Sedembolestná - Dokumentárny film o koreňoch a
tradícií ucítevania Sedembolestnej ako Patrónky Slovenska. STV2/R
21.00 hod. Sféry dôverné - Svätý Otec na Slovensku II. - Zhod
notenie pápežovej návštevy Slovenska.STV2/P
20.9.11.45 hod. Ajhľa, človek - Dokumentárny film. STV2/R
21.9.12.00 hod. Karol Kuzmány - Dokumentárny film. STV2/R
12.25 hod. Duchovné slovo. STV2/R
22.9.18.00 hod. Božie deti. STV2/R
27.9.11.45 hod. Posol zmierenia a spravodlivosti -Dokumentárny
film. STV2/R
28.9.12.00 hod. Jozef A. Míkuš - Dokumentárny film. STV2/R
12.25 hod. Duchovné slovo. STV2/R
29.9.18.00 hod. Božie deti. STV2/R
21.00 hod. Sféry dôverné - Diskusná relácia. Naživo. STV2/P

Sväté misie v Trebišove
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov vás srdečne pozýva
na misijné stretnutie v dňoch 20.9.2003-28.9.2003.
Témy misií: Boh je láska; Hriech a spása; Viera a obrátenie;
Smrť; Ježiš je Pán; Eucharistía; Hľa, tvoja Matka; Modlitba;
Sobota 20. 9. 2003_________________________________
17:00 hod. Veľká večíereň; 17:45 hod. Privítanie otcov
misionárov; 18:00 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň pre
všetkých
Nedeľa 21. 9. 2003__________________________________

7:00 hod. Utiereň; 8:00 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň pre
všetkých; 9:45 hod. Svätá liturgia s deťmi, misijná kázeň pre
všetkých; 11:30hod. Svätá liturgia cirkevnoslovanská, misijná
kázeň pre všetkých; 15:00 hod. Večiereň, panychída na
cintoríne; 17:30 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň
Pondelok 22. 9 .2 0 0 3 ________________________________

8:00 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň; 10:30 hod. Moleben
k presvätej Bohorodičke; 16:00 hod. Stretnutie s deťmi na fare;
17:00hod. Radostný ruženec; 17:30 hod. Svätá liturgia, misijná
kázeň pre všetkých; Po liturgii stavovské stretnutie pre ženy
Utorok 23. 9. 2003___________________________________

8:00hod. Svätá liturgia, misijná kázeň; 10:00-12:00 hod. Svä
tá spoveďpre ženy; 10:30 hod. Moleben k R P. Gojdičoví; 15:00
hod. Svätá spoved pre ženy; 16:00 hod. Stretnutie s deťmi na
fare; 17:00 hod. Bolestný ruženec; 17:30 hod. Svätá liturgia,
misijná kázeň prevšetkých; Po liturgii stavovské stretnutie pre
mužov
Streda 24. 9. 2003___________________________________

8:00hod. Svätá liturgia, misijná kázeň; 10:00-12:00 hod. Svätá
spoved pre mužov a ženy; 10:30 hod. Akatist k Ježišovi Kristo
vi; 15:00 hod. Svätá spoveď pre mužov a ženy; 16:00 hod.
Stretnutie sdeťmi na fare; 17:00 hod. Slávnostný ruženec; 17:30
hod. Svätá liturgia, misijná kázeň pre všetkých; Po liturgii
krížová cesta
Štvrtok 25. 9. 2003__________________________________

8:00 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň; 10:00 hod. Návšteva
chorých- spoveď; 15:00 hod. Svätá spoveď pre mládež, pre
všetkých; 16:30hod. Radostný ruženec- deti; 17:30 hod. Svätá
I liturgia, misijná kázeň; V liturgií obnova krstných sľubov doniesťsviečky; Po liturgii pomazanie chorých
Piatok 2 6 .9 . 2003___________________________________

8:00 hod. Svätá liturgia; 10:00-12:00 hod. Svätá spoveď pre
všetkých; 10:30 hod. Moleben k Božskému srdcu; 15:00 hod.
Svätá spoved- deti a mládež; 16:00 hod. Stretnutie s mládežou
na fare; 17:00hod. Bolestný ruženec- mládež; 17:30 hod. Svätá
liturgia- misijná kázeň pre všetkých; V liturgii obnova man
želských sľubov a eucharistická poklona
Sobota 27. 9. 2003__________________________________

8:00 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň; 10:00 hod. Stretnutie
smládežou na fare; 10:30 hod. Akatist k presvätej Bohorodičke;
15:00 hod. Svätá spoved pre všetkých; 16:30 hod. Veľká
večiereň; 17:30 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň pre všetkých;
Moleben k presvätej Bohorodičke; Poďakovanie a prosby
Nedeľa 28. 9. 2003 ________________________________

7:00 hod. Utiereň; 8:00 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň,
myrovanie, posvätenie kríža; 9:45 hod. Svätá liturgia s deťmi,
misijná kázeň, myrovanie; 11:30 hod. Svätá liturgia
cirkevnoslovanská, misijná kázeň, myrovanie; 16:45 hod.
Večiereň; 17:30 hod. Svätá liturgia, misijná kázeň, myrovanie

VĎAKA ZA 36 ROČNÚ PASTORAČNÚ ČINNOSŤ
Náš život sa nesie v znamení stretnutí a lúčení. 27. júla 2003 sa v Chráme
Ochrany presvätej Bohorodičky v Novom Ruskove konala slávnostná
staroslovienska sv. liturgia, ktorá bola spojená s rozlúčkou duchovného otca
Mgr. Pavla Dancáka. Po 36 rokoch pastorácie v našej obci odchádza z farností
na zaslúžený odpočinok. Od cerkvi sa vydal slávnostný sprievod na faru, aby
za spevu mariánskych piesní dievčat zboru Ruskovčankya v kruhu najmenších
priviedol duchovného otca do cerkvi. Po sv. liturgií sa p. Jurko, hlavný kurátor,
vo svojom príhovore poďakoval duchovnému otcovi za všetkých veriacich. Za
spomínané obdobie privádzal k prvému sv. prijímaniu, sobášil aj odprevádzal
na poslednej ceste života našich obyvateľov.
Od roku 1743, keď bol vybudovaný drevený chrám, pastoračnú činnosť vo
Veľkom Ruskove vykonávalo 13 kňazov, medzi ktorých patril aj náš duchovný
otec Mgr. Pavol Dancák.
Do nového Ruskova prišiel 1. apríla 1967 z Andrejovej. Bolo potrebné opraviť
farskú budovu. Zastihol ho rušný rok 1968 obnovou gréckokatolíckej cirkvi. Už
v roku 1969 sa vykonali na chráme vonkajšie stavebné práce, keďže chrám bol
značne poškodený ešte 11. svetovou vojnou, pričom sa zabezpečilo aj vnútorné
vybavenie chrámu. V októbri 1969 obnovený chrám posvätil biskup Vasiľ Hopko.
V roku 1972 sa zakúpil do chrámu betlehem. O tri roky neskôr sa previedla
nová elektroinštalácia chrámu.
Život nášho duchovného otca a jeho dvoch synov bol značne poznačený,
keď si v roku 1977 Pán navždy povolal k sebe jeho manželka a matku. O rok
nato odchádza syn Miroslav na teologické štúdia do Bratislavy a druhý syn
Pavol ho nasleduje v roku 1984.
Duchovný otec Pavol Dancák sa usiloval za pomoci kurátorov a veriacich
o výstavbu novej farskej budovy.
V roku 1981 bol založený 25 -členný cirkevný zbor. V ďalšom roku sa natrela
strecha a veža nad chrámom.
V roku 1983 bol menovaný za okresného dekana a od 1. augusta 1988 určitý
čas vykonával funkciu riaditeľa Biskupského úradu v Prešove. V roku 1996 sa
reštauroval vnútorný interiér chrámu a začalo sa s výstavbou nového
gréckokatolíckeho chrámu vo filiálnej obci Malý Ruskov. Previedli sa opravy
cirkevných budov (bývalá budova gréckokatolíckej školy). V roku 1999 sa
vykonalo nové ohradenie pred chrámom a vydláždenie pred vchodom do
chrámu.
Z jeho návrhu sa začala v roku 1999 organizovať mládežnícka cyklotúra
v rámci Trebišovského protopresbyterátu ako pozvanie do 3. tisícročia.
Mimo spomínaných aktivít zapájal mládež do biblických súťaží, halových
futbalových turnajov, kde dosiahli pekné výsledky. Organizoval púte do Svätej
zeme, Lutíny, Levoče.
Za jeho duchovnej činností vychoval a pripravoval okrem svojich dvoch synov
ďalších štyroch nádejných bohoslovcov, ako aj 3 laické katechétky, čo ešte
v dejinách obce nebolo.
Sme mu veľmi povďační zajeho láskavý prístup k veriacim, za jeho otvorenosť
í za všetko to, čo vykonal pre dobro našich duší. Za jeho starostlivosť
o udržiavanie a zveľaďovanie chrámu a farnosti. Boli sme hrdí na jeho krásny,
melodický hlas pri vykonávaní obradov.
Budeme spomínať len v dobrom, vyprosujeme mu na zaslúženom odpočinku
veľa Božej milosti a ochrany Panny Márie, ktorú tak uctieval a zveleboval.
Mnohaja í blahaja lita!
Kurátorská rada v Novom Ruskove
a filiálky v Malom Ruskove, ako aj veriaci

MLÁDEŽ ZO STAKČÍNSKEJ ROZTOKY
PUTOVALA DO KLOKOČOVÁ
Netradičným spôsobom putovala na odpusť do Klokočová mládež zo
Stakčínskej Roztoky. Päť chlapcov a tri dievčatá vo veku od 12 do 17 rokov
spolu so svojím duchovným otcom dali pred pohodlím autobusu prednosť
putovaniu na bicykli.
Cesta sa začala vo farskom chráme v Stakčíne modlitbou a prosbou o ochranu
sv. Krištofa, patróna cestujúcich. Do Klokočová po 4 a pol hodinovej túre cez
Vihorlat prišli v sobotu 16. augusta o 16. hod., takže stihli úvodné privítanie.
Po poklone pri zázračnej ikone sa ubytovali v súkromí, za čo domácim aj touto
cestou úprimne ďakujú. Zúčastnili sa takmer všetkých akcií na odpustovej
slávnosti, vrátane nedeľňajšej archijerejskej liturgie o 10. hod. Cesta späťv dĺžke
asi 70 km viedla inou trasou, cez Michalovce a Strážske a bola náročnejšia,
lebo sa už hlásila únava. Ale všetko sa nakoniec dobre skončilo a o 17. hod. ich
spotených, ale šťastných privítali doma rodičia.
Námahu spojenú s putovaním ako dar položili na oltár na počesť presvätej
Bohorodičky súrodenci Urbanovcí, súrodenci Rídošovcí, súrodenci Sentiavanovci,
Marián Stašek a Dávid Vaco. Na sedačke bicykla cestou tam statočne sedela aj
4 a polročná Alenka.
o. Mgr. Juraj Voroňák, Stakčín
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Polročné predplatné 1-10 ks:
180,- Sk za kus
O CZ Polročné predplatné nad 10 ks:
160,- Sk za kus
l\l

výthteéné spiriHMlttei

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

350,- Sk za kus
300,- Sk za kus

Zľavy platia do 1 5 .11.200 3. Neváhajte a predplaťte si ho čím skôr!

