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Utorok 21.10. Náš prepodobný otec Hiláríon Veľký; Rúcho svetlé. Menlivé časti z utor
ka. Flp 2,16b-23, zač. 242; Lk 6,37-45, zač.
27.

Štvrtok 2. 10. - Svätý híeromučeník Cyp
rián. Svätá mučenica Justína; Rúcho svetlé.
Ef 4,14-19, zač. 225; Mk 11,27-33, zač. 52.

Streda 22. 10. Svätý apoštolom rovný
Aberkios Divotvorca, híerapolský biskup;
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy.
Flp 2,24-30, zač. 243; Lk 6,46-49; 7,1, zač. 28.

Piatok 3.10. - Svätý hieromučeník Dionýz
Areopagita. Prepodobná Terézia z Lísieux;
Menlivé častí z piatku. Ef 4,17-25a, zač. 226;
Mk 12,1-12, zač. 53.

Štvrtok 23.10. -Svätý apoštol Jakub, podľa
tela Pánov brat; Rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny a Blaženstvá. Tropár, Sláva: kondák
0 Jakubovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o Jakubovi. Flp 3,1-8, zač.
244; Lk 7,17-30, zač. 31 (z dňa). Apoštolovi:
Gal 1,11-19, zač. 200; Mt 13,54-58, zač. 56.

Sobota 4.10. Svätý hieromučeník Híerotej, aténsky biskup. Náš prepodobný otec
František Assíský; Rúcho svetlé. Menlivé časti
zo soboty. 1 Kor 14,20-25, zač. 156; Mt 25,113, zač. 104..

Streda 8.10 Naša prepodobná matka Pelágía. Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo
stredy. Ef 5,25-33, zač. 231; Lk 4,1-15, zač. 12.
Štvrtok 9.10. -Svätý apoštol Jakub Alfejov;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár,
Sláva: kondák o lakubovi, 1teraz: podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten o Jakubovi.
Ef 5,33; 6,1-9, zač. 232; Lk 4,16-22a, zač. 13
(z dňa). Apoštolovi: 1 Kor 4,9-16, zač. 131; Lk
10,16-21, zač. 51 a.

Pondelok 13.10. - Svätí mučeníci Karpos,
PapyI a Agatoníka; Menlivé časti z pondelka.
Flp 1,1-7, zač. 235; Lk 4,37-44, zač. 16.
Utorok 14. 10. - Svätí mučenici Nazaríos,
Gerbasios, Protasíos a Celzius. Naša prepo
dobná matka Paraskeva Trnovská; Antifóny
každodenné (predobrazujúce, ak je chrám
zasvätený Paraskeve). Menlivé časti z utorka
alebo o Paraskeve. Flp 1,8-14, zač. 236; Lk
5,12-16, zač. 18 (radové). Prepodobnej: Gal
3,23-29, zač. 208; Mt 25,1-13, zač. 104.
Streda 15. 10. - Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník
Lukíán, presbyter veľkej Antíochíe; Rúcho
pôstnej farby. Menlivé častí zo soboty. Flp 1,1220a, zač. 237; Lk 5,33-39, zač. 21.
Štvrtok 16. 10 - Svätý mučeník Longín
Stotník; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtku.
Flp l,20b-27a, zač. 238; Lk 6,12-19, zač. 23.

Piatok 10.10. - Svätí mučeníci Eulampíos
a Eulampía. Rúcho pôstnej farby. Menlivé
časti z piatku. Ef 6,18-24, zač. 234; Lk 4,2230, zač. 14.

Piatok 17.10. - Svätý prorok Ozeáš. Svätý
prepodobný mučeník Andrej Krétsky; Rú
cho červené. Menlivé časti z piatku. Flp 1,2730; 2,1-4, zač. 239; Lk 6,17-23, zač. 24.

Sobota 11.10. - Svätý apoštol Filip, jeden
zo siedmich diakonov; Rúcho svetlé. Antifóny
každodenné. Menlivé časti zo soboty alebo
apoštolovi Filipovi. 1 Kor 15,39-45, zač. 162;
Lk 4,31-36, zač. 15 (z dňa). Apoštolovi: Sk 8,2640, zač. 20; Lk 10,1-15, zač. 50.

Sobota 18.10. Svätý apoštol a evanjelista
Lukáš; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce
a Blaženstvá. Tropár, Sláva: kondák o Lukášovi,
1teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten o Lukášovi. 1 Kor 15,58; 16,1-3,
zač. 164; Lk 5,17-26, zač. 19 (z dňa). Apošto
lovi: Kol 4,5-9.14.18, zač. 260b; Lk 10,16-21,
zač. 51a.

Nedeľa 12.10. - Osemnásta nedeľa po Päť
desiatnici. Svätých otcov siedmeho ekume
nického snemu. Svätí mučenici Probus,
Tarach a Andronik; Rúcho svetlé. Radový hlas
je prvý, ev. na utierní je siedme. Antifóny ne
deľné. Tropár z hlasu a o Otcoch, kondák z hla
su, Sláva: kondák o Otcoch, 1teraz: podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu
a o Otcoch. 2 Kor 9,6-11, zač. 188; Lk 5,1-11,
zač. 17 (z nedele). Hebr. 13,7-16, zač. 334; Jn
17.1-13, zač. 56 (O Otcoch).
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Nedeľa 19.10. -Devätnásta nedeľa po Päť
desiatnici. Svätý prorok Joel. Svätý muče
ník Varus. Náš prepodobný otec Ján Rílský;
Rúcho svetlé. Radový hlas je druhý, ev. na
utíerní je ôsme. Antifóny nedeľné. Tropár z hla
su, Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. 2
Kor 11,31-33; 12,1-9, zač. 194; Lk 6,31-36, zač.
26.

Nedeľa 26.10. - Dvadsiata nedeľa po Päť
desiatnici. Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný. Spomienka na veľ
ké a hrozné zemetrasenie v Konštantinopole; Rúcho svetlé. Radový hlas je tretí, ev. na
utíerní je deviate. Antifóny predobrazujúce
a Blaženstvá. Tropár z hlasu a o Demeterovi,
kondák z hlasu, Sláva: kondák o Demeterovi,
1teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu a o Demeterovi. Gal 1,1119, zač. 200; Lk 7,11-16, zač. 30 (z nedele). 2
Tim 2,1-10, zač. 292; Jn 15,17-27; 16,1-2, zač.
52 (o Demeterovi).
Pondelok 27. 10. - Svätý mučeník Nestor.
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa
Eroteída; Rúcho svetlé. Menlivé časti z pon
delka. Flp 4,10-23, zač. 248; Lk 7,36-50, zač.
33.
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Sobota 25. 10 - Svätí mučenici a notári
Marcíán a Martyríos; Rúcho svetlé. Menlivé
časti zo soboty. 2 Kor 1,8-11, zač. 168; Lk 5,2732, zač. 20.

P o ši, fo to : archív

Utorok 7.10. Svätí mučeníci Sergej a Bak
chus; Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Ef
5,20-26, zač. 230; Lk 3,23-38; 4,1, zač. 11.

Piatok 24. 10 - Svätý mučeník Aretas
a spoločníci; Rúcho pôstnej farby. Menlivé I
časti z piatku. Flp 3,8-19, zač. 245; Lk 7,3135, zač. 32.

Topľou

Pondelok 6. 10 Svätý a slávny apoštol
Tomáš; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce.
Tropár, Sláva: kondák o Tomášovi, 1teraz: podlá
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o Tomášovi. Ef 4,25-32 zač. 227; Lk 3,19-22,
zač. 10 (z dňa). Apoštolovi: 1 Kor 4,9-16, zač.
131; Jn 20,19-31, zač. 65.
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Nedeľa 5.10. -Sedemnásta nedeľa po Päť
desiatnici. Svätá mučenica Charitina; Rú
cho svetlé. Radový hlas je ôsmy, ev. na utierní
je šieste. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu,
Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. 2 Kor
6,16b-18; 7,1, zač. 182; Mt 15,21-28, zač. 62.

Pondelok 20.10. -Svätý veľkomučeník Artemíos; Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondel
ka. Flp 2,12-16a, zač. 241; Lk 6,24-30, zač.
25.

V ranove

Streda 1 .10. - Presvätá Bohorodička Och
rankyňa; 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. Hebr
9.1-7, zač. 320; Lk 10,38-42; 11,27-28, zač. 54.

Utorok 28.10. -Svätá mučenica Paraskeva
z lkónía; Rúcho svetlé alebo červené. Menlivé 0
častí z utorka alebo o mučenici. Kol 1,1-2.711, zač. 249; Lk 8,1-3, zač. 34 (z dňa), f
Paraskeve: 2 Kor 6,1-10, zač. 181; Lk 7,36-50, |
zač. 33 (Evanjelium Paraskeve je to isté ako !j
včera radové).
Streda 29. 10. - Svätá prepodobná muče-1
níca Anastázia. Náš prepodobný otec Ab- ^
ramios Zatvárate!'. Odchod do večnosti |
nášho prepodobného otca Abramía archí- £
mandrítu, rostovského divotvorcu; Rúcho I
pôstnej farby. Menlivé častí zo stredy. Kol 1,18- J
23, zač. 251; Lk 8,22-25, zač. 37.
■i

Štvrtok 30. 10. - Svätí mučeníci Zénóbíos |
a jeho sestra Zénobía; Menlivé časti zo štvrt-1
ku. Kol 1,24-29, zač. 252; Lk 9,7-11, zač. 41. |
í

Piatok 31.10. -Svätí apoštoli Stachys, Am-1
plias a spoločníci. Svätý mučeník Epímach; £
Rúcho pôstnej farby. Kol 2,1-7, zač. 253; Lk í
9,12-17, zač. 42.
IK;
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. f

M áriin sp ô so b o c h ra n y

o. ICLíc. Jozef Míňo
farár farnosti Zdoba - Sady nad Torysou

Každý tvor, nie iba človek, túži mať pokoj
a žiť v pokoji. Aby tento pokoj mohol
zavládnuťv našom ľudskom srdci, potrebuje
me v nebezpečenstve vedieť, že nás niekto
chráni alebo že sa pohybujeme v zóne bezpe
čia, kde sa nič nemôže stať, lebo nebezpečen
stvo je ďaleko. Začíname mesiac október.
Hneď na jeho začiatku prežívame a slávime
sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.
A tak sa núka otázka, akým spôsobom Panna
Mária chráni nás ľudí, svoje deti, ktoré jej
zveril Pán Ježiš pod krížom slovami: „Žena,
hla, tvoj syn!".... Hľa, tvoja matka!" (porov.
Jn 19, 26-27).
Presvätá Bohorodička sa pohybovala v tej
to zóne bezpečia, ktorej podstatnou črtou je
bezvýhradná poslušnosť a podrobenosť Bohu:
„Hla, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa
tvojho slova“ (Lk 1,37). Svojou osobnou skúse
nosťou Mária pozýva nás, svoje deti, do zóny
bezpečia pred tým, ktorý chce človeka pripra
viť o večné šťastie. Táto skúsenosť Máriinej
cesty k večnému šťastiu je potvrdená Bohom
tým, že Mária je v nebi. Je potvrdená Cirkvou,
ktorá Máriu dáva za vzor kresťanského
putovania na tejto zemi. Táto zóna bezpečia
sazačína poslušnosťou Bohu a Cirkvi. K takej
to poslušností sme my všetci pozvaní Presvä
tou Bohorodičkou, jej príkladom. Mnohí sa
sťažujeme, lebo poslušnosť človeka je vo veľ
kej kríze, lebo deti nerešpektujú autoritu svo
jich rodičov, ani autoritu učiteľov, lebo žijú po
svojom. Človek nerešpektuje autoritu zákonov,
lebo ich neustále obchádza a porušuje pre
svoje egoistické záujmy. Podobne nerešpek
tujeme autoritu Boha, čo sa prejavuje každým
hriechom, ktorý páchame. Človek chce byť
stále bohom, ktorý sám sebe určuje zákony

a rozhoduje, čo je dobré a čo zlé. Nerešpektu
jeme autoritu Cirkvi, ktorá neustále z pove
renia Ježiša Krista pozýva ľudí žiť evanjelium
a uveriť posolstvu lásky a spásy. Rozprávam
tu o každom z nás, lebo každý, kto hreší, ne
stojí o zónu bezpečia a uteká pred ochranou
Božou. Každý, kto hreší neposlušnosťou voči
Bohu, tvrdí svojimi skutkami, že musí byť aj
iný spôsob ako Máriin a poslušnosť, ako sa
do neba dostať. Neprijímame skúsenosť Márie
a slepo sa uberáme vlastnou cestou. Mária
nepozýva k falošnej ochrane, ktorá začína
tým, že my čosi pokazíme a ona to „zázračne
žehlí", aby všetko dopadlo dobre. Ak takto
zmýšľame, klameme sami seba. Dobrá matka
vždy svoje dieťa varuje a upozorňuje na ne
bezpečenstvo vopred. Takto pripravuje svoje
ratolesti, aby sa vedeli správne orientovať
v živote. Nikdy nenechá dieťa napospas jeho
vlastnej neskúseností a až potom, keď padne,
ho ťahá z bahna. Mária je tou najlepšou Mat
kou, ktorá upozorňuje na najväčšie nešťas
tie, ktoré nám - jej deťom - neustále hrozí
a tým je hriech a večné odlúčenie od Boha.
Dobré matky sú prvotriedne evanjelizátorky. Margarét Magner Hahnová učila svojich
šesť detí modliť sa hneď, ako sa naučili rozprá
vať. Keďže nebola ani trochu plachá, aby to
ukázala navonok, ani jedno z detí nikdy neza
pochybovalo, že pre Margarét Hahnovú je jej
blízky vzťah k Bohu veľmi dôležitá vec. Keď
zomrel manžel, začala pracovať a v tom istom
čase začala študovať na vysokej škole. Vedela,
že ak chce svojím deťom zabezpečiť dobré
katolícke vzdelanie, bude si to vyžadovať
zárobok, ktorý zaručí len jej vysokoškolské
vzdelanie. Keď všetky deti získalí vzdelanie,
odišla do dôchodku a čas trávila prácou
v légii Márie. Margarét zomrela náhle v roku
1989 po operácii srdca, ktorá sa však spočiat
ku javila ako úspešná. Jeden z jej synov začal
v mladšom veku študovať divadlo a umenie.
Myslel si, že jeho budúca cesta povedie týmto
smerom. Ale inšpirácia matky a vzor jej života
viery ho priviedli k tomu, aby sa zamýšľal nad
tým, čo má v živote najväčší význam a všetky
jeho myšlienky sa zamerali na Ježiša Krista a
jeho evanjelium. Dnes tento syn Jeny Hahn
slúži ako duchovný otec v istej farnosti v New
Jearsey. Táto matka Margarét si nikdy o sebe
nemyslela, že by bola evanjelizátorkou, ale
jej syn-kňaz o tom vôbec nepochybuje (porov.
Miron Keruľ-Kmec, Homíletícky servis, príklad
Č.162).
Mária nás tento rok pozvala k modlitbe
posv. ruženca. Chce nás učiť rozprávať novým
jazykom, ktorý je nevyhnutný pre nás. Učí nás

jazyku modlitby Tento mesiac končíme rok
zasvätený tejto modlitbe. To neznamená, že
s touto modlitbou máme prestať. Malí sme sa
ju naučiť a ďalej praktizovať v každodennom
živote. Mária, na želanie Svätého Otca, nás
mala doprevádzať cez pravdy radostnej zvesti
(radostného, bolestného, slávneho ruženca),
obohatenými o tajomstvá svetla. Tu sa nám
nepretržite ponúkala a stále ponúka ochranná
zóna bezpečia - byť pri Bohu cez modlitbu,
cez spoznávanie pravdy, cez Máriinu skúse
nosť poslušností Bohu, cez skúsenosť viery
našej Matky Márie a neustála výzva toto aj
žiť: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie
slovo a zachovávajú ho" (Lk 11, 28). Toto je
jej ochrana. Varovať dieťa pred nebezpečen
stvom, aby ho nič neohrozilo. A ak je predsa
len v ohrození, volať ho späť k sebe. Nám na
poučenie môže slúžiť aj napomenutie, ktoré
počuli apoštoli na hore premenenia: „Toto je
môj milovaný Syn, počúvajte ho." (Mk 9,7)
alebo obyvatelia Galiley: „Kajajte sa a verte
evanjeliu" (Mk 1,15). Tu sa bratia a sestry,
začína ochrana pre nás, ak sa necháme v po
slušnosti viesť Božím slovom a v pokore
a kajúcnosti si priznáme svoj hriech. Prestaň
me hazardovať s večnosťou. Prestaňme sa
pohybovať na hrane priepastí hriechu. Po
chopme konečne, a hlavne uverme, že „cie
ľom prikázaní je láska, vychádzajúca z čistého
srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery"
(1 Tim 1,5). Poslušnosť Bohu človeka nezotro
čí, ale vovedie ho do pravej slobody. Tak, ako
pozemský rodič, aj Boh ako Otec, cez vzor
Márie, chce pre človeka len to najlepšie. Ne
opakujme donekonečna tú istú starú chybu,
starú ako ľudstvo samo, chybu pýchy a hrie
chu, ktorá nedovolí kajať sa a veriť Bohu, ale
iba sebe. Svätý Peter vo svojom prvom liste
hovorí: „Poslušnosťou pravde ste si očistili du
še, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva.
Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!"
(lP t l, 22).
' Vráťme sa podľa vzoru Márie k Bohu
a buďme poslušnými deťmi. Inej zóny bez
pečia a ochrany niet. Nech sú nám všetkým
na povzbudenie slová evanjelia v podoben
stve o sudcovi a vdove: „A Boh neobráni svo
jich vyvolených, čo k nemu volajú dňom
i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím
vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka
vieru na zemí, keď príde?" (Lk 18, 7-8).
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Dňa 7. septembra 2003 v osemdesiatom
treťom roku života zomrel preosvíetený
vladyka Ivan Margitič, emerítný mukačevský
biskup. Vladyka zomrel na zlyhanie srdca
počas a rchij erej skej božskej liturgie, ktorú
slávil v obci Pelipec v Zakarpatskej Ukrajine,
kde prišiel konsekrovať nový prestol.

Vladyka Ivan sa narodil 4. februára 1921
v zakarpatskej dedine Boržavské v roľníckej
rodine. Mal dvoch bratov a štyri sestry. Počas
štúdia na Gymnáziu v Chuste cítil volanie stať
sa misionárom v Afrike alebo v Ázií, ale kvôli
druhej svetovej vojne sa tento jeho zámer ne
uskutočnil. Keď v roku 1941 ukončil gymna
ziálne štúdiá, vstúpil na Užhorodskú teologic
kú akadémiu. Počas prvého roka štúdia bol
odsúdený maďarským okupačným vojenským
tribunálom na dva roky väzenia za členstvo
v ukrajinskej tajnej organizácii. V roku 1946
ukončil v Užhorode bohoslovecké štúdiá. 18.
augusta 1946 bol blaženým híeromučeníkom
Teodorom Romžom vysvätený za kňaza. Stal
sa kaplánom v Sevľuši - Vinohradov a potom
administrátorom farnosti v meste Rachov, kde
pôsobil do 10. februára 1949.
Vo februári 1951 bol uväznený a odsúdený
na 25 rokov väzenia. V septembri 1955 bol
amnestovaný a od tohto času bol činný
v podzemnej gréckokatolíckej cirkvi. 10.
septembra 1987 bol biskupom Sofronom
Dmiterkom tajne konsekrovaný na biskupa.
25. januára 1991 bol menovaný za pomoc
ného biskupa mukačevskej eparchie a za
synkela pre Ukrajincov na Zakarpatí. Po do
vŕšení 75 rokov života sa stal podľa cirkevného
práva emeritným biskupom.
int.

JAN PAVOL II. VIDIV EUROPE KRÍZU
Pápež Ján Pavol U. je toho názoru, že
Európa v súčasností prekonáva krízu hodnôt
a musí opäť získať svoju pravú identitu. Ako
povedal Svätý Otec v nedeľu 17. augusta pred
modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe,
proces rozširovania Európskej únie sa nesmie
obmedziť len na hospodárske a politické
aspekty, ale musí viesť k obnovenému kon
senzu, čo sa týka hodnôt. Ján Pavol 11. ďalej
vyhlásil: „Európa nie je iba geografickým

priestorom, ale prevažne kultúrnym a his
torickým pojmom. Európa sa utvorila vďaka
zjednocujúcej sile kresťanstva, ktorá dokázala
integrovať rôzne národy a kultúry." Svätý Otec
tiež zdôraznil, že Európu sformovala kresťan
ská viera a dodal: „Niektoré jej základné
hodnoty neskôr inšpirovali ideál demokracie
a myšlienku ľudských práv európskej mo
derny."
KP/TKKBS

SVÄTÝ OTEC POSIELA BLÍZKEMU
VÝCHODU VÝZVU POKOJA
Na bombové útoky v Jeruzaleme a v Bag
dade reagoval pápež Ján Pavol 11. novou výz
vou k mieru a pokoju na Blízkom východe.
Pri generálnej audiencii v Castel Gandolfe 20.
augusta 2003 Svätý Otec povedal, že najnov
šie tragické správy z Blízkeho východu musia
vo všetkých ľuďoch vyvolať hlboký zármutok
a jednoznačné odsúdenie. „Modlím sa k Bohu,
aby sa presadil rozum, a aby zodpovední
politici bolí schopní prelomiť osudnú špirálu
nenávistí a násilia," povedal Ján Pavol 11. Vo
svojej katechéze pre viac ako 3000 pútnikov
sa Svätý Otec sústredil na 148. žalm a vychá
dzal okrem iného aj z úlohy ľudu Izraela
v dejinách spásy.
„Izrael je vyvolený plníťjedinečné poslanie
medzi národmi," zdôraznil Svätý Otec a po

kračoval: „Toto poslanie spočíva v hlásaní
Božieho slova svetu. Prostredníctvom Izraela
a neskôr Cirkvi môže Božie slovo zaznievať
vo svete a stať sa normou a svetlom života
všetkých národov.”
Ján Pavol 11. poslal generálnemu sekretá
rovi OSN Kofimu Annanovi sústrastný teleg
ram k teroristickým útokom na hlavné sídlo
OSN v Bagdade. Vyjadril v ňom svoj súcit
s pracovníkmi OSN í s rodinami a priateľmi
obetí a napísal, že sa modlí za zosnulých a
smútiacich. Všetkých, ktorí sa podieľajú na
aktoch násilia, vrúcne vyzval, aby opustili
cesty nenávisti. Zdôraznil, že sa modlí za to,
aby sa presadilo zmierenie, a aby iracký ná
rod mohol prežívať novú éru pokoja, spravod
livosti a sociálneho zmieru.
KP/TKKBS

Z KRESŤANSKÉHO SVETA
Po 19 rokoch sa prebral z Kómy
Pacient, ktorý sa prebral z kómy po 19
rokoch, je varovaním. Pred prenáhlenými
rozhodnutiami pri zaobchádzaní s pacientmi
ležiacimi v kóme varuje Národné katolícke
centrum pre postihnutých v USA. Jeho vedúca
Mary Jane Owenová pripomenula prípad
pacienta, ktorý sa po 19 rokoch prebral z kó
my. Povedala, že to svedčí o tom, ako niekedy
príliš rýchlo rozhodujeme o hodnote života.
Pacient Terry Wallis (39) ležal v kóme od
dopravnej nehody v roku 1984 a začiatkom
júla 2003 sa zrazu prebral. Tento prípad
vyvolal veľký rozruch v masmédiách. Tento
prípad však zároveň dokazuje, že medicína
ešte stále dôkladne nepreskúmala neurologic
ké javy tak, aby mohla posúdiť, čí a kedy sa
majú ukončiťopatrenia na udržiavanie života
u pacientov, ktorí dlhé roky ležia v kóme.
Wallis mal to šťastie, že jeho rodina sa ho
nikdy nevzdala.
KP/TKKBS

pracujúce v rodinách ako pestúnky, opatrova
teľky „au-paír"), pre ktorých je misionárom,
duchovným pastierom, sociálnou pomocou,
radcom, a hlavne otcovským priateľom.
Denník referuje, že kňaz Búran prejazdí
každý rok vyše 30 tisíc kilometrov za svojimi
slovenskými veriacimi, ktorých stretáva každý
týždeň vždy v inom meste tohto rozsiahleho
juhozápadného nemeckého regiónu, ktorý je
jeho „farnosťou". Popritom vyše desať rokov
pôsobil aj ako člen Kňazskej rady arcidiecézy
Freiburg, za čo ho arcibiskup v roku 1991
poctil titulom duchovný radca. Vypomáha
veľkodušne aj kolegom z Ukrajinskej a Talian
skej katolíckej misie. Na zaslúžený odpočinok
sa vráti do svojej slovenskej vlasti.
M. S. Ďurica

Katedrála opäť postavená__________

V
severoalbánskom meste Shkoder po
desiatich rokoch stavby znovu vybudovali
katolícku katedrálu. Oznámila to nemecká
Mongolsko má prvého biskupa_____
nadácia Kírche in Not (Ostpríesťerhilfe). Zná
V mongolskom Ulánbátare bol vysvätený mu katedrálu komunistická vláda za Envera
za biskupa prvý apoštolský prefekt R Wences- Hodžu premenila na športovú halu. Keď štát
law Padilla, pôvodom z Filipín. Menovanie pred desiatimi rokmi vrátil budovu cirkví, bola
prvého biskupa a inaugurácia ulánbátarskej v dezolátnom stave. S pomocou nemeckej
katedrály sú udalostí, ktoré - podľa slov pá nadácie sa ju podarilo znovu obnoviť v starom
pežského pozdravu - „upevnia duchovný lesku.
základ vybudovaný malým stádom mladej
Enver Hodža vyhlásil Albánsko za „jediný
misijnej cirkvi". Maličká katolícka cirkev ateistický štát sveta". Akékoľvek náboženské
v Mongolsku užvybudovala päťvzdelávacích úkony boli zakázané. Mnohí kresťania boli pre
centier a jeden sociálny inštitút.
vieru väznení alebo zavraždení. S jednou
TS ČBK/TK KBS výnimkou tu zatvorili všetkých 130 katolíc
kych chrámov.
Štyri nemecké diecézy
Dnes je v Albánsku 70 % moslimov, asi 20
si uctia slovenského misionára
% gréckopravoslávnych veriacich a okolo 13
Nemecký denník Mannheimer Morgen z 2. % katolíckych kresťanov. Viera sa tu však
septembra 2003 obsiahlou reportážou zazna praktizuje iba zriedka. Asi 420 000 katolíkov
menal oslavu 75-ročného životného jubilea žije prevažne na severe krajiny. Shkoder bol
slovenského kňaza, duchovného radcu diecé už od staroveku kultúrnym a duchovným
zyFreiburg imBreisgau prof. JUDr. Cyrila Bú- centrom.
Teraz dokončená katedrála symbolizuje
rana, SDB. Článok má výstižný titul: „Pasto
rácia podlá plánu a so srdcom“. Rodák z Jab- nový život cirkvi v Albánsku. Kostoly sú pri
lonice Cyril Búran študoval na Saleziánskom bohoslužbách preplnené, značnú časť veria
gymnáziu v šaštíne a vstúpil do spoločnosti cich tvoria mladí ľudia. Kirche in Not pomohla
Saleziánov Dona Bosca. V roku 1950 sa mu aj pri renovovaní stovky ostatných kostolov,
podarilo ujsť pred komunistickým prenasle ktoré sú v Albánsku opäť otvorené.
dovaním rehoľníkov a kňazov. Dostal sa až
KATH-NET / TK KBS
doTalianska, kde vyštudoval teológiu a v roku
Kardinál Ratzinger kritizuje ústavu,
1956 bol vysvätený za kňaza.
Pokračoval v štúdiu cirkevného práva kde chýba Boh____________________
a teologickej morálky na Katolíckej univerzite
Ústava Európskej únie bez spomenutia
v belgickom Leuven (Louvain), odkiaľ bol po Boha, je podľa názoru prefekta Kongregácie
promócii určený prednášať cirkevné právo na pre náuku viery kardinála Josepha Ratzínodštepnom Teologickom ústave v Abano gera, zlou ústavou. „Bez odvolania sa na Boha
Terme pri Padove. Po niekoľkých rokoch ús stráca Európa každú orientáciu a celú štruk
pešnej didaktickej a výskumnej činností sa túru," povedal kardinál Ratzíngervinterview
však rozhodol prejsť do priamej pastorácie pre rýnske noviny Rhein-Zeitung vydávané
a prijal pozvanie z Ríma prevziať duchovnú v nemeckom Koblenzi. Podporu výskumu
správu Slovákov v štyroch nemeckých diecé embryí peniazmi z rozpočtu EÚ označil
zach: Freiburg, Mainz, Rottenbuch a Speyer. kardinál ako nemorálnu v dvojakom zmysle:
Usídlil sa v Mannheime, odkiaľ sa stará už financie sa používajú na nemorálne konanie
vyše troch desaťročí o slovenských utečencov, a občanom v krajinách EÚ ako Nemecko sa
usadlíkov, najnovšie aj o početné dievčatá nanucuje nemorálne využívanie ich peňazí.
K P/TKKBS
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K ío / v o ť o ť 16.-17. august 20011
e sobota 16. augusta 2003, deň pred
odpustovou slávnosťou sviatku Zosnutia
presvätej Bohorodičky, ktorý sa koná v mno
hých našich farnostiach. No najväčším stre
diskom odpustovej slávností na území Košic
kého apoštolského exarchátu je nepochybne
Klokočov. Už 333 rokov sa tam v predvečer
odpustu schádzajú veriaci z blízkeho, ale aj
z ďalekého okolia. A veriacich stále pribúda.
Ináč tomu nebolo ani tento rok. Nádvorie chrá
mu, kde sa slávi sv. liturgia, bolo už v sobotu
preplnené pútnikmi. Len ťažko ste si mohli
nájsť vhodné miesto, aby ste videli aj k boho
služobnému priestoru. Spovedajúci kňazi mali
taktiež čo robiť, o čom svedčili dlhé rady veria
cich čakajúcich na sviatosť zmierenia. Pútnici,
ktorí si chceli bozkom uctiť zázračný obraz
Matky Božej, ktorý slzil v roku 1670, si odstáli
v dlhom rade aj pol hodiny. To ale svedčí

o tom, že tento národ má
v úcte Matku Božiu, modlí
sa k nej a odprosuje ju za
hriechy svoje i celého sveta.
Popri Molebene k pre
svätej Bohorodičke, ktorým
sa v sobotu o 16. hodine
začala odpustová slávnosť,
nechýbala ani veľká večiereň, svätenie vody či Ruže
Drahý Svätý Otče,
nec svetla, spojený s rozjí
maním nad jednotlivými
my, gréckokatolícki biskupi na Slovensku, ktorí sme
desiatkami. Sobotňajšia
slávnosť vyvrcholila archisa zišli spolu s kňazmi a 25000 veriacim i v Klokočové
jerejskou sv. liturgiou, ktorú
na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov
slávil vladyka Milan Chau
Košického apoštolského exarchátu. Vám zasielame čo
tur, CSsR, košický apoštol
najsrdečnejšíe pozdravy z miesta, kde pred 333 rokmi
ský exarcha, spolu so svo
slzila presvätá Bohorodička nad ľudom Zemplína.
jim i novokňazmi. Určíte
mnohých pútnikov
V roku svätého ruženca a v očakávaní Vašej tretej
zaujala
beseda
návštevy
Slovenska Vám chceme sľúbiť, že budeme
s novokňazmi, kto
s
odhodlaním
šíriť modlitbu svätého ruženca, Vášmu
rá bola hneď po
srdcu tak drahú, aby sa skrze ňu znovu obnovila úcta
skončení slávnost
k Presvätej Panne.
nej sv. liturgie a tr
vala takmer hodi
nu. Vladyka Milan
V mene všetkých tu zídených Vás prosíme o Vaše
všetkým prítomným
apoštolské požehnanie v tomto našom úsilí. Veríme,
predstavil nových
že pri Vašej návšteve nás všetkých nájdete ako živé
pastierov Božieho
zrnká svätého ruženca.
ľudu a potom dos
tali slovo novokňaVladyka Ján Babjak, SJ
Vladyka Milan Chautur, CSsR
zi, ktorí odpovedali
Prešovský eparcha
Košický apoštolský exarcha
na otázky pútnikov.
Pomaly sa blížila
a Vašich 25 tisíc katolíkov byzantského obradu
polnoc, ale program
zídených v Klokočové
sa nekončil. Polnoč
nou sv. liturgiou sa
slávnosť preklenula do nedeľňajšej v tento deň končili svoju slávnosť 75. výročia
odpustovej slávnosti.
od príchodu prvých sestier služobníc na
V
nedeľu sa situácia množstvom Slovensko. Koniec sv. liturgie nám prezrádzal,
pútnikov zopakovala zo soboty. Na že táto veľká a milá slávnosť sa pomaly končí.
nedeľňajšej archíjerejskej sv. liturgii Ale nie úplne. Slová poďakovania, ktoré
o 10. hodine ich však pribudlo snáď vyslovil domáci správca farnosti o. Slavomír
aj dvojnásobne. Hoci vonku bolo ho Gereg, potešili všetkých. Novinkou bolo, že
rúco a slnko vydávalo zo seba takmer tentokrát sa z tejto slávností zaslal Svätému
celú svoju moc, nezabránilo prítom Otcovi Jánovi Pavlovi 11. pozdravný list,
ným v pokoji a v nábožnosti prežiť ktorého obsah otec Slavomír všetkým prečítal.
svätú božskú liturgiu. Hlavným celeb- Po pápežskej hymne a mnoholitstvii bol
rantom archíjerejskej sv. liturgie bol obchod okolo chrámu s čítaniami evanjelií na
vladyka Milan Chautur, CSsR, ale ne štyri svetové strany. Nasledovalo už len
chýbal ani vladyka Ján Babjak, SJ, myrovaníe, počas ktorého vladyka Milan slúžil
prešovský eparcha, ktorý bol zároveň Moleben k blaženej sestre Jozafate.
aj slávnostným kazateľom. Zo vzác
Nezostávalo teda nič iné, len ísť ešte raz
nych hostí sa na odpustovej slávnosti pozdraviť Matku Božiu, poďakovať sa jej za
zúčastnili vladyka Juraj Džuďžár, to, že aj tento rok k sebe pritiahla množstvo
apoštolský exarcha pre Srbsko a Čier pútnikov a poprosiť od nej požehnanie na
nu Horu a vladyka Slavomír Miklovš, ďalší rok, aby sme sa znovu stretli v takom
križevacký eparcha.
hojnom počte ako tento rok.
Nechýbali ani sestry služobnice
Uvídíme sa o rok, drahí mariánski ctitelia!
Zábery zo záverečnej archíjerejskej svätej liturgie v nedeľu Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré
17. augusta 2003 v Klokočové.
Mgr. Anna Ondovčíková
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$ke o d p u sto vé slá v n o sti
Ľutina 30.-31. august 2003
Bohorodičky schádzajú pútnici z celej
eparchíe, aby sa spoločne modlili,
vzdávali vďaky Bohu a zverili sa pod
ochranu presvätej Bohorodičky.
V dňoch 30. - 31. augusta 2003
sa v rámci Stredoeurópskych katolíc
kych dní uskutočnila celoeparchiálna
odpustová slávnosť Uspenia presvätej
Bohorodičky v Lutíne. Aj tento rok sa
odpustová slávnosť začala už v sobotu
bohatým liturgickým či evanjelizačným
programom, v ktorom mala hojné
zastúpenie aj mládež celej eparchíe.
Odpustová slávnosť prebiehala v bazi
like minor a na mariánskej hore. V rám
ci tohto odpustu vystúpilo viacero chrá
mových zborov a pre jeho účastníkov
bolí pripravené viaceré akadémie.
Vyvrcholením celoeparchiálnej od
pustovej slávností bola slávnostná
archijerejská svätá liturgia, ktorej
hlavným celebrantom bol Mons. ThDr.
Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha.
Slávností sa zúčastnil aj Mons. Ján
Hirka, Dr. h. c., prešovský emerítný bis
kup, Mgr. Vladimír Skyba, protosyncel
prešovskej eparchíe, Mgr. Vladimír
Tomko, protosyncel Košického apoštol
ského exarchátu, Mgr. Pavol Peter Haľko, OSBM, biskupský vikár, Mgr. Cyril
Jančišin, kancelár Košického apoštol
ského exarchátu a kancelár Prešovskej
val sv. Mikuláš Zuzane mariánsku iko eparchie ThLic. Ľubomír Petrík. Pozva
nie prijali aj predseda zahraničného
nu, ktorú mala dať duchovnému otcovi
ako dar do budúcej svätyne. O týchto výboru NR SR Ing. Ján Fígeľ, predseda
VUC Mudr. Peter Chudík a poslanec NR
udalostiach bola spísaná zápisnica,
ktorú tunajší duchovný o. Štefan Roj- SR JUDr. Jozef Elsner.
Slávnostným kazateľom tohtoročnej
kovičposlal na Gréckokatolícky biskup
skýúrad do Prešova. Nastalo dôkladné odpustovej slávností bol vladyka Milan
Chautur, CSsR, košický apoštolský
vyšetrovanie biskupským úradom
a krajskýmlekárskym kolégiom. Vyšet exarcha, ktorý vo svojej homílíí vyzdvi
rovaním sa zistilo, že obsah zjavení hol potrebu hlbokého kresťanského
života, ktorý vychádza z praktického
v ničom neprotirečí vieroučným
žitia podľa evanjeliových rád, ktoré sú
a mravným zásadám Katolíckej cirkvi,
preto boli výsledky vyšetrovania posla adresované pre všetky stavy, zasvätený
aj manželský. Dôraz kládol na manžel
né do Ríma na príslušnú kongregáciu.
skú čistotu a úprimne žitý predman
Táto ich schválila a 24. mája 1855
Svätý Otec Píus IX. vydal dekrét, v kto želský vzťah, ktorý je zárukou šťast
romsú zapísané všetky odpustky, ktoré ného prirodzeného zväzku dvoch ľudí,
ktorí uverili naplňovaníu svojho života
možno v Lutíne získať.
V rokoch 1878 -1930 tu boli posta v odovzdávaní jeho posvätného daru,
vené viaceré kaplnky - Zosnutía pre ku ktorému ich povolal Boh. Iba naplsvätej Bohorodičky, sv. Anny, sv. Kríža ňovaníe evanjeliových rád dáva silu žiť
a sv. Mikuláša. Zázračné uzdravenia v tomto svete úprimný kresťanský život.
z prvých rokov po zjavení sú zazname
Slávnostná archijerejská sv. liturgia
s myrovaním, ktorú celebroval Mons.
nané v zápisnici uloženej vo vatikán
skych archívoch. V roku 1988 bol ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský epar
ChrámZosnutía presvätej Bohorodičky cha, sa uskutočnila tak, ako všetky
povýšený pápežom Jánom Pavlom 11. predchádzajúce slávnosti, na marián
skej hore.
na baziliku minor.
TK PB, J. Gradoš
Počnúc týmito udalosťami sa každo
ročne na sviatok Zosnutia presvätej
ajznámejším a najvýznamnejším
pútnickým miestom gréckokato
líkovna Slovensku je Lutina. Nachádza
sa neďaleko Sabinova. Do roku 1855
bola filiálkou rozsiahlej hanigovskej
farnosti, ale udalosti v roku 1851 dali
podnet na zriadenie samostatnej far
nosti. V správe o ľutínskom zjavení sa
spomína, že 19. augusta, na sviatok
Premenenia Pána, sa miestnej Zuzane
Fetekovej zjavil sv. Mikuláš. Po opako
vaných zjaveniach postavili na Lutinskej hôrke kríž. Na dôkaz zjavení daro

N

Zábery zo záverečnej archijerejskej svätej liturgie v nedeľu 31.
augusta 2003 v Ĺutine (prihovor, malý vchod, cherubínska a veľký
vchod.).
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MOČENOK - Dňa 22.augusta 2003, v
deň spomienky Panny Márie Kráľovnej,
Mons. Eduard Kojnok udelil v Biskupskom
kaštieli v Močenku kňazské svätenie
PhDr. Mgr. Bránkoví Tupému, PhD., mode
rátorovi Komunity Kráľovnej pokoja, čle
novi Inštitútu Krista Veľkňaza. Páter Branko je určený na duchovnú kňazskú službu
chlapcom-sírotám, o ktorých sa Komunita
Kráľovnej pokoja stará v kaštieli v Radošíne a v kaštieli v Močenku. (TK KBS)
KOŠICE - Popoludnie 1. septembra
2003 patrilo 1. ročníku nesúťažného
Festivalu chrámových zborov patriacich
do Košického exarchátu. Konal sa v Kated
rálnom chráme Narodenia presvätej
Bohorodičky v Košiciach. Zúčastnili sa ho
zbory z Dvorianok, Koromle, lekároviec,
Trebišova a domáci katedrálny Zbor sv.
Cyrila a Metoda. Prv než zazneli liturgické
spevy, predniesol o. Mgr. Pavol Bardzák,
farár farností Košíce-Ťahanovce, prednáš
ku o význame liturgického spevu v gréc
kokatolíckej cirkví. Zaujal prítomné zbory
i veriacich pútavým príhovorom. Potvrdil,
že liturgický spev skrášľuje a obohacuje
naše liturgie.
Potom už protopresbyter o. ThLíc. Marko Rozkoš otvoril slávnostný festival. Všet
ky zbory sa predstavili liturgickými spev
mi, ktoré prítomní odmenili zaslúženým
potleskom. Tvorcami myšlienky usporia
dať festival nesúťažnou formou boli diri
gentka košického katedrálneho zboru
Lucia Lovašová a pani Zorvanová. Záme
rom festivalu nie je konkurovať si, ale
navzájom sa spoznávať a obohacovať.
Festival sa bude konať každý rok v inej
farnosti. (Mária Tomášová)
PREŠOV - V piatok 5. septembra 2003
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove udelil prešovský eparcha Mons.
ThDr. Ján Babjak, SJ, nižšie svätenia postríženie Ondrejovi Hricutoví a subdĺakonát Jozefovi Šestákoví, Jozefovi Popikoví, Jánovi Fekovi a Ondrejovi Hrícutovi.
(1SPB)
LUT1NA - V sobotu 6. septembra 2003
sa uskutočnila v bazilike Zosnutia Presvä
tej Bohorodičky v Lutine Fatimská sobota
pod vedením sabinovského protopresbyterátu s otcom protopresbyterom Petrom
Šturákom. Hlavným celebrantom sláv
nostnej svätej liturgie bol protosynkel Pre
šovskej eparchie Mgr. Vladimír Skyba.
(1SPB)
SVIN1CA - XIII. ročník dní Európskeho
kultúrneho dedičstva sa 6. septembra
2003 konal v románsko-gotíckom Chráme
vo Svínící, ktorá leží na trase Košice Michalovce. Tento chrám so stredovekými
nástennými maľbami je z polovice 12.
storočia. Pozvanie do Odboru kultúry koo o o
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Eparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia
presvätej Bohorodičky v Čirči 6. - 7.9.2003
Významné pútnické miesto horného Šariša
sa nachádza v obci čirč v okrese Stará
Ľubovňa. Najstarší údaj o obcí je z roku 1330.
O farnosti sa zachovali doklady z vízitácie
biskupa Michala Manuela Olšavského z roku
1751. Za čias pôsobe
nia miestneho kňaza
Jána Janoviča došlo
v roku 1898 k udalos
tiam, o ktorých sa vo
farskej kronike, písa
nej kňazom Mirónom
Podhájeckým, nachá
dza táto zmienka:
„Dvom čirčským diev
čatám, ktoré pásli
kravy pod Uhliskamí,
zjavil sa akýsi starec,
ktorý im položil otáz
ku, či by nechceli, aby
tu prichádzalo veľa
ľudí na púte. Po sú
hlase dievčat starec
zapichol palicu do
zeme a na tom mieste
vytryskol prameň vo
dy s liečivými účinkami. Starec žiadal, aby
tu bola postavená kaplnka". Keď dievčatá
oznámili v obcí, čo zažili, stretli sa s nepocho
pením. Od toho času stíhali obec pohromy,
ktoré vyvrcholili veľkými záplavami. Až po
nich sa obec rozhodla postaviť na mieste
zjavenia kaplnku, ktorú zasvätili Uspeniu
presvätej Bohorodičky. Ľudia začali na toto
miesto prichádzať a podľa podania došlo tu k
viacerým zázračným uzdraveniam. Pod

dojmom týchto udalostí postavili veriaci ešte
jednu novú kaplnku.
V
roku 1973 bola do interiéru pôvodnej
kaplnky Uspenia presvätej Bohorodičky
umiestnená ikona od majstra Krížanovského.
Kaplnku posvätil bis
kup Vasiľ Hopko. Kaž
doročne sa na Čírčskej
hore konajú púte, kto
ré navštevuje mnoho
ľudí nielen z domova,
ale aj z cudziny, naj
mä zo susedného Poľ
ska.
V
tembra 2003 sa usku
točnila eparchiálna
odpustová slávnosť
Zosnutia presvätej Bo
horodičky v Čírči.
Program sa začal
sprievodom na horu
a pokračoval sväte
ním vody a veľkou večierňou.
Večerný
a skorý ranný prog
ram sa sústredil na miestny chrám Ochrany
presvätej Bohorodičky. Po večernej sv. liturgii
sa veriaci pomodlili molebeny, ružence í krí
žovú cestu. Ráno po utierní a litugii sa vybrali
späť na horu, kde po programe mladých bola
slávnostná sv. liturgia, ktorú celebroval o.
ThLíc. Ľubomír Petrík, kancelár Biskupského
úradu v Prešove, myrovaníe a obchod okolo
kaplnky Zosnutia presvätej Bohorodičky.
1S PB, J. Gradoš

Púť z Lekároviec do Máriapocsi
Dni 12. a 13. júl
2003 bolí význam 
nými dňami preveria
cich z farností Lekárovce. Tak, ako každý
rok, aj tento, skoro
ráno v sobotu, sme sa
vybrali na dvojdňovú
púťdo Maďarska, a to
na známe pútnické
miesto Máríapocs.
Hneď zrána sme sa
zastavili v Madärsku
v gréckokatolíckej far
nosti Tolcsva, kde sme
odslúžili Moleben
k presvätej Bohoro
dičke, spolu s duchovným otcom z tejto
farností. Po obede sme došli do Máriapocsi,
aby sme si v miestnom chráme uctili Máriu
odslúžením Akatistu.
Svätá božská liturgia bola slávená naším
duchovným otcom ThLic. Marekom Pejom,
farárom príslušnej cirkví, za nádherného

spevu Zboru M áriine dietky z farností
Lekárovce.
Tak, ako sme išli za spevu na toto pútnické
miesto, o to s väčšou radosťou a nádejou,
vkladaním prosieb, sme sa lúčili s Máriou,
dúfajúc, že o rok sa tu znova stretneme.
Zbor Máriine dietky

Farský výlet v Sabinove
Pomaly tradíciou sa stáva u nás v Sabi
nove farský výlet počas prázdnin. Tak aj tohto
roku sme sa my mladí v čase od 18.8 do 21.8

vybrali so svojimi duchovnými otcami o.
PetromŠturákoma o. Marcelom Mojzešom do

dedinky zvanej Torysky. Bolo nás presne
tridsaťsedem. Malých druhákov, no i veľkých
vysokoškolákov a ako jedna rodina sme
strávili pár super dní. Počasie nám prialo,
a tak sme mohli otestovať našu šikovnosť
v rôznych hrách vonku, no í na náučnej
ceste, ktorú pre nás pripravili naši
anímátorí. O naše žalúdky sa starali tety
Gabriela Šturáková a Katarína Dujčáková.
Bolí sme aj na Spišskom hrade spolu
s mladými z farnosti. Vždy večer sme mali
liturgiu a po nej bol Ruženec svetla pri
sviečkach. V nocí bola aj nočná hra
a,
poviem vám, nebolo nám vtedy všetko
jedno. Každý z nás sa teší na budúce
prázdniny. Keď prídete k nám do Sabinova
a spýtate sa kohokoľvek, kto bol s nami na
výlete, tak vám odpovie, že bolo výborne.
Všetkých čitateľov časopisu Slovo pozdravujú
oddýchnutí mladí zo Sabinova.

Futbalový turnaj v Humennom
Dňa 13. augusta 2003 sa usku
točnil futbalový turnaj o pohár
Humenského protopresbyterátu.
Začal sa sv. liturgiou v Chráme
Zosnutia presvätej Bohorodičky. Po
sv. liturgií sa všetky zúčastnené
družstvá presunuli na ihrisko, kde
sa v dvoch kategóriách tvrdo
bojovalo o pohár víťazov. V mlad
šej kategórii si ho domov odnieslo
družstvo z farností Dubník a v star
šej futbalisti z farností Sídlísko pod
Sokolejom.
Naša vďaka patrí protopresbyterovi Michalovi Onderkoví, ako aj ostat
ným kňazom, ktorí pomohli pri organizácii,

sprevádzali svoje družstvá a futbalové ume
nie predviedli v exhibičnom zápase.
mládež farností Humenné

Spoločný tábor sa opäť vydaril

Už 6. rok naša farnosť Zdoba spolu
s farnosťou Košický Klečenov organizuje
sooločný letný tábor detí a mládeže. Letný
tábor sa uskutočnil v dňoch 7.7.-11.7. 2003.
Miestom pobytu bolo rekreačné stredisko
„DOMAŠA -Valkov".
Boli sme obohatení o mnoho duchovných,
športových a spoločenských zážitkov. Zaují
mavé ranné modlitby nám dali silu prežiť deň

plný radosti, ktorý posilňovala svätá
liturgia. Dážď striedal slniečko, ale
všetko išlo tak, ako sa plánovalo.
Bývalí sme v jednej väčšej chate
a v dvoch malých chatkách. Loso
vaním sme vytvorili skupinky, ktoré
medzi sebou súťažili v duchovnej
sfére a v zručnosti. Nechýbal ani
karneval, tichý priateľa nočná hra.
Náš spoločný tábor navštívíl aj
vladyka Milan Chautur, CSsR, ktorý
zahnal dážď a priniesol slniečko.
Nechýbal futbal, volejbal, opekačka
a pesničky pri ohni.
Zdobenská a klečenovská mládež si pre
hĺbila svoje priateľstvo a bola ako ozajstná
rodina, uprostred ktorej bol a je Kristus.
Touto cestou vyslovujeme úprimné Pán Boh
zaplať za zorganizovanie a vedenie letného
tábora „DOMAŠA -Valkov“ o. Jozefovi Míňovi,
o. Jánovi Ducároví, všetkým vedúcim a spon
zorom.
Iveta Ivančencová
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šického samosprávneho kraja prijal Ka
tedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chrá
me Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach.
Po otvorení Františkom Balúnom, ve
dúcim odboru kultúry košického samo
správneho kraja, zbor zaspieval Otče náš
od Šimona Marínčáka. František Balún
predniesol Konštantínov Proglas, ktorý bol
vystriedaný skladbou Otče náš od Nikolaja
Rímskeho -Korsakova. Počas večera pred
nášku o byzantskej kultúre predniesol
páter Milan Lach, SJ. Hudbu v období By
zancie zaujímavo prítomným priblížil
PaedDr. Šimon Marínčák. Treťou prednáša
júcou bola Mgr. Dana Barnová, ktorá
vystúpila s príspevkom o byzantskom
výtvarnom umení.
Zbor striedavo zaspieval Svjat, svjat a
Tebe pojem, ďalej grécky nápev Svjatyj
Bože a od Ivanova Blahoslovi, duše moja.
Nakoniec predniesli Chrístos Anestí a
Blažen muž od neznámeho autora a
grécky nápev Bohorodice divo. Zbor pod
vedením dirigentky Lucie Lovášovej sa
úspešne zhostil tohto večera, zameraného
na byzantskú kultúru a umenie, a právom
bol odmenený spolu s ostatnými účinkujú
cimi dlhotrvajúcim potleskom. (Mária
Tomášová)
LITMANOVÁ - V trinástu nedeľu po
Päťdesiatnici a v nedeľu pred Povýšením
sv. Kríža 7. septembra 2003 sa na hore
Zvír v Litmanovej uskutočnila púť, ktorá
sa tradične slávi vždy v prvú nedeľu
v mesiaci. Už trinásť rokov prichádzajú
pútnici na túto horu v hojnom počte, nie
len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Veľká dôvera k Matke Božej a jej pomoc
v ich každodenných krížoch ím dáva silu,
aby vždy znova prichádzali a čerpali z du
chovných darov a milostí. Vyvrcholením
púte bola slávnostná svätá liturgia za
účastí protosynkela Prešovskej eparchíe
Mgr. Vladimíra Skybu. (1SPB)
BRATISLAVA - Pri príležitosti návštevy
Jána Pavla 11. na Slovensku vytlačila Slo
venská pošta, š.p., poštovú známku s hod
notou 12 Sk v náklade 1,8 milióna kusov.
Známku s motívom pápežovej podobizne
slávnostne uviedol a požehnal bratislavsko-trnavský arcibiskup Ján Sokol v ne
deľu 7. septembra v priestoroch Arcibis
kupského úradu v Trnave. Zároveň ju
osobne odovzdal Jánovi Pavlovi 11. ako dar
Slovenskej pošty. Autorom výtvarného
návrhu podobizne je akademický maliar
Jozef Baláž. Záujemcovia si ju môžu
zakúpiť na okresných poštách.
Známka bude k dispozícií v hárčekovej
úprave so štyrmi známkami. Ide o prvú
samolepíacu známku na Slovensku. Prílíepa sa bez vlhčenia a hárček ostáva po
jej oddelení neporušený. Okrem nej vy-
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chádza obálka prvého dňa vydania s infor
mačnou kartičkou, pečiatka prvého dňa
vydania, príležitostné poštové pečiatky
pre všetky štyri mestá, kam Ján Pavol 11.
zavítal, poštový lístok s prítlačou vyobra
zenia Svätého Otca a pamätné listy k bla
horečeniu sestry Zdenky Schelingovej
a biskupa Vasiľa Hopku. (TK KBS)
PREŠOV - V pondelok 8. septembra
2003 na sviatok Narodenie našej Presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie vždy Panny
v Chráme Povýšenia sv. kríža v Prešove na
sídlisku Sekčov udelil prešovský eparcha
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, vyššie sväte
nie -díakonát Andrejovi Hricutoví, Jozefo
vi Šestákoví, Jánovi Fekovi, Miroslavovi
Mackovi. (1SPB)
BADÍN - Možnosť návratu Cirkví na
Slovensku k slobodnému vykonávaniu
svojho poslania ocenil na stretnutí s členmi
Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na
Rektoráte Kňazského seminára v Badíne
pri Banskej Bystrici pápež Ján Pavol 11.
Zdôraznil, že Svätú stolicu teší prijatie
Základnej zmluvy medzí SR a Vatikánom,
ustanovenie Vojenského ordinaríátu, zria
denie Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ale všimla si aj zosilnenie signálu rozhla
sového vysielania Rádia Lumen.
Podľa pápeža sú výsledky v obnove
kresťanstva na Slovensku povzbudivé.
Preto vyzval, aby Cirkev na Slovensku
pokračovala v ľudskej a duchovnej for
mácií, pričom apeloval na osobitnú prí
pravu v kňazských seminároch a v rehoľ
ných domoch. Vo svojom príhovore sa
venoval aj postaveniu rodiny, ktorú označil
za chrám lásky a života a vyzdvihol aj
„jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva".
Predstaviteľov KBS najvyšší predstavi
teľ Katolíckej cirkvi pobádal k starostlivosti
o slabých, chudobných a nezamestna
ných. Pripomenul, že biskupská služba
nesie so sebou „tŕne a kríže, ktoré často
ostávajú skryté v srdci".
„Biskup práve preto, že je zjednocu
júcim a riadiacim prvkom celej diecézy,
je ako prvý ustanovený slúžiť Bohu a jeho
svätému ľudu. Pre biskupa byť vodcom
znamená pomáhať, predsedať znamená
slúžiť, viesť znamená milovať a úcta sa mu
stáva povinnosťou," zdôraznil pápež pred
slovenskými biskupmi. (TASR, TK KBS)
BANSKÁ BYSTRICA - Ústredný zväz
židovských náboženských obcí v Sloven
skej republike vyjadruje svoju hlbokú úctu
v dielu pápeža Jána Pavla II., ktorý svojím
vysoko humánnym prístupom prispel
v novovekých dejinách pápežstva k odbú
ravaniu neoprávnených predsudkov a
k šíreniu ušľachtilých myšlienok toleran
cie, vzájomného pochopenia a spolupráce
spoločenstiev rôzneho náboženského
presvedčenia.
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Zájazd do Prahy a na Velehrad
V
dňoch 4. - 8.8.2003 sa pod duchovnýmvenie slepej dievčiny, oslobodenie posad
vedením o. Vladímíra Vargu, správcu farností nutého zlým duchom, vzkriesenie mŕtveho
v Slovinkách, zúčastnili členovia Katedrál a pod. Napokon aj sám sv. Prokop sa z vnuk
neho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach nutia Svätého Ducha dozvedel dobu svojho
spolu s príbuznými a veriacim i farnosti skonu a ťažké utrpenie, ktorým musia prejsť
zájazdu do Prahy a na Velehrad.
duchovní synovia zo sázavského kláštora.
Pred odchodom sa účastníci zájazdu Stalo sa. Šesť rokov žili mnísi vo vyhnanstve.
zúčastnili na sv. liturgii v katedrálnom chrá Keď sa v Čechách ujal kniežacieho stola
me. Zastávku sme mali v Žiline, kde sa k nám Vratislav, povolal ich z vyhnanstva a vrátili sa
pripojila pani Mandová, ktorá nás celým do kláštora.
zájazdom sprevádzala. Svojimi fundovanými
Treba povedať, že Sázava dosiahla svoj
posledný vrchol za Karla IV.
Po tomto duchovnom zážitku sa žiadalo
zakončiť deň sv. liturgiou, ktorej sme sa
zúčastnili v gréckokatolíckej Katedrále sv.
Klimenta.
Ďalší deň patril spoznávaniu pamätihod
ností stovežatej Prahy. Celodenná prehliadka
sa začala lanovkou na Petŕín, kde sme si
prezreli prekrásne záhrady, vežu s výhľadom
na mesto a Loretu. Od 17. storočia prichádza
jú ľudia k modlitbám na toto pútnické miesto.
Obdivujú barokovú krásu stavby a uchovanie
pokladu. Je obdobou pútnického mesta
v Lorete (Taliansko), ktoré zbor navštívil počas
minuloročnej exarchátnej púte po stopách sv.
Pavla a Ondreja. Zbor zaspieval liturgické
piesne Bohorodíce Ďivo a Otče náš, čo prítom
ní návštevníci odmenili potleskom.
Večer sme sa zúčastnili na sv. liturgii slávil sa sviatok Premenenia Pána -v Katedrá
le sv. Klimenta, ktorú slúžil exarcha gréckoka
tolíckej cirkvi v Českej republike, Mons. La
dislav Hučko.
V predposledný deň sme sa vybrali na
Karlštejn, prípadne si urobili vlastný program.
Pred odchodom sme sa zúčastnili na sv.
liturgií v saleziánskom chráme, ktorú slúžil o.
Velký svätý kríž v záhrade Sázavského kláštora.
Vladimír.
V posledný deň zájazdu sme sa vydali na
informáciami a výkladom obohatila a sprí
cestu domov so zastávkou na Velehrade.
jemnila náš pobyt.
Ubytovanie sme mali zabezpečené v Sale Obzreli sme si Baziliku Nanebovzatia Panny
ziánskom kláštore v Prahe, odkiaľ sme odchá Márie a sv. Cyrila a Metoda. Po prehliadke bo
la v bazilike sv. liturgia slúžená o. Vladimírom.
dzali na plánované prehliadky.
Počiatky súčasného Velehradu siahajú do
Prvou prehliadkou bol Saleziánsky kláštor
v Sázave, ktorý je spojený s menom sv. začiatku 13. storočia, keď tu vznikol prvý
Prokopa. Bol to slovanský kňaz, ktorý žil v 9. cisterciánsky kláštor na Morave. Prvá pohro
až 10. storočí. Stal sa mníchom a prišiel ako ma postihla kláštorv 15. storočí, keďho v roku
pustovník do jaskyne do Sázavy. 25. marca 1421 ho vypálili a zničili husiti. Súčasnú
2003 si v sázavskom kláštore pripomenuli podobu nadobudol velehradský kláštor na
950. výročie smrtí sv. Prokopa. Na budúci rok prelome 17. a 18. storočia. Bezprostrednou
uplynie 800 rokov od pápežského svätore- príčinou prestavby bol požiar v roku 1681.
čenía. V roku 1588 boli prevezené ostatky sv. Jeho prestavba trvala 50 rokov. Počas svojej
Prokopa na Pražský hrad, kde sú uložené existencie bol Velehrad svedkom mnohej slávy
v Kaplnke všetkých svätých. Sv. Prokop za a hostil nejednu návštevu. 22. apríl 1990 sa
svojho života dokázal spútať diabla, ktorý ho zapísal do dejín staroslávneho Velehradu. Viac
neustále pokúšal a zapriahol ho do pluhu. ako ristotisíc pútnikov privítalo na Velehrade
Donútil ho pracovať, a tak vyoral 30 km dlhú Svätého Otca Jána Pavla 11. Počas viac ako
brázdu nazvanú Čertová brázda. Na nádvorí tisícročného trvania kresťanstva na tomto úze
kláštora je socha sv. Prokopa spojená reťazou mí, to bola prvá návšteva rímskeho pápeža.
Po sv. liturgii nás už čakala cesta domov
s pluhom a krížom. Pútnici, ktorí majú nejakú
chorobu alebo problém, za ktorými tušia k svojim blízkym. Poďakovanie za tento
nejaký démonický vplyv, smerujú k tejto duchovný zážitok patrí nášmu duchovnému
soche a prosia o uzdravenie a oslobodenie na otcovi Vladimír Varga.
príhovor sv. Prokopa. Počas života sv. Prokopa
Mária Tomášová -Tančáková
boli učinené mnohé zázraky. Bolo to uzdra

265. výročie konsekracie chrámu v Markovciach
Markovce ležia uprostred Východoslo
Pravoslávna cirkev
1950 - 1993
venskej nížiny, v nadmorskej výške okolo 114
Michal Moskaľ
03 - 06 1993
m. V tamojšom chotári sa našli stopy po
Ľubomír Novák
1993 - 1996
sídlisku, pochádzajúcom z 11. -13. storočia.
Miroslav Labač
1996 - 1999
Začiatkom 14. storočia vlastnil Markovce
Andrej Fejo
1999 - 2001
šľachticPavol. Pri deľbejeho majetkov pripad
2001 Rastislav Dzurjovčín
li Markovce ako dedičný majetok jeho synovi
Štefanovi. Svedčí o tom listina z roku 1314,
v ktorej je najstarší doklad o tejto dedine.
Do písomností od 14. do 17. storočia ju
pravidelne zapisovali pod názvom Mark, ojedinele Marky. Je zrejmé, že názov má pôvod
v mene Marek. Toto meno mal nepochybne
prvý zemiansky majiteľ majetku a zakladateľ
sídliska. Založenie dediny Markovce z inicia
tívy zemana Marka možno predpokladaťv 13.
storočí.
V 16. storočí časťdediny patrila šľachticom
z Perina, Vícmándiovcom, Sokolívcom a iným.
Podľa urbára z roku 1567 sedliaci na celej
usadlosti platili ročne šľachticom daň vyše
dvoch zlatých, odovzdávali dva chleby,
sliepku a ošípanú a v tom istom roku zdanili
sedliacke domácnosti daňou kráľovi od 5,5
porty. V sídlisku v roku 1600 bolo sedemnásť
obývaných poddanských domov.
V17. storočí sedliacke domácností chudob
neli. Napriek chudobnému obyvateľstvu boli
Markovce na prelome 17. a 18. storočia
stredne veľkou dedinou. V roku 1715 malí
štrnásť, v roku 1720 iba jedenásť poddan
ských domácností. Dedina Markovce sa stále
považovala za ruskú (dá sa predpokladať, že
obyvatelia boli veriacimi východného ob
Veriaci svojou húževnatosťou, ochotou, ale
radu).
hlavne láskou k Cirkvi i k obradu opravili
Podľa posledného sčítania ľudu, ktoré sa a zrenovovali chrám aj farskú budovu v ro
konalo v roku 2001, bolo v obcí 760 obyva koch 1993 -1996. Obnovený chrám posvätil
teľov, z tohoje 52% rómskej národností. Podľa v roku 1996 vtedajší pomocný biskup pre
veriacich:
šovskej eparchíe Milan Chautur, CSsR.
Rímskokatolíci
218
Minulého roku si obec pripomínala 720.
Gréckokatolíci
54
výročie prvej písomnej zmienky, kde sa na
Pravoslávni
388
oslavách konala ekumenická pobožnosť
Reformovaní
19
posvätenia zástavy, erbu a pečate obce.
Evanjelici metodistického vyzn.
7
29. júna 2002 sa gréckokatolícki veriaci
Nezistené
63
poďakovali Pánu Bohu na odpustovej sláv
V dedine sa nachádzajú dva chrámy a dveností - v deň patrónov chrámu sv. Petra a Pav
farnosti: Gréckokatolícky chrám s farskou bu la, za účasti vladyku Milana Chautura, CSsR,
dovou, zasvätený sv. apoštolom Petrovi a Pav za farský chrám a 265. výročie jeho konseklovi (1737) a Pravoslávny chrám s farskou rácie.
budovou zasvätený Zosnutiu presvätej Boho
Tohto roku naši veriaci prežili pôstne obdo
rodičky (1994). Vo filiálkach Malčice a Hra- bie od 15. do 23. marca 2003 s misionármi
dišská Moľva, je 81 veriacich. Celá farnosť z Michaloviec, s o. Antonom Verbovským,
s filiálkami má podľa posledného sčítania CSsR, a o. Milanom Zálehom, CSsR. Misie
v roku 2001135 veriacich.
vyvrcholili posvätením obnoveného misijného
Kňazi - farári alebo správcovia farnosti:
kríža v 3. pôstnu nedeľu - Krížupoklonnú. Na
Ján Havran
1914 -1920
koniec sv. misií sa v mene veriacich a obyva
Michal Mitro
1914 -1920
teľov obce sa otcom misionárom poďakovala
Ján Tkáč
1920 - 1922
aj starostka obce pani Valéria Eľková. Tento
Ján Mihalovíč
1917 - 1926
čas bol časom milostí, kde sme si viac
ako novokňaz po vysviacke uvedomovali svoju slabosť, ale aj nekonečne
Eduard Leíner
1927 - 1930
milujúceho a odpúšťajúceho Nebeského otca.
Havrila
1930
11. mája 2003 bola takmer po ôsmich ro
Alexej Deaky
1930 - 1934
koch milá slávnosť prvého svätého prijímania,
Šereghy
1934 - 1937
keď prvýkrát prijalo Eucharistického Krista
Michal Ciberej
1937 - 1941
jedno dievčatko.
Ján Hičo
1941 -1950,
postavil novú farskú budovu
o. Mgr. Rastislav Dzurjovčín

SPRÁVY Z DOMOVA
„Obzvlášť milé sú nám jeho myšlienky,
najvýstižnejšie sústredené do výrokov, že
Židia sú našimi najstaršími bratmi vo viere
a že antisemitizmus je hriech. Dúfame, že
sa dostanú aj do vieroučných učebníc
a cestou vzdelávania a výchovy k vzájom
nej toleracii už od najútlejšieho detstva si
nájdu cestu do každodenného života,
k srdcu každého človeka dobrej vôle."
uvádza sa vo vyjadrení.
ŠAŠTÍN - Tisíce pútnikov si prišli uctiť
sviatok Sedembolestnej Panny Márie do
Šaštína, kde bohoslužbu celebroval Mons.
Ján Chryzostom kardinál Korec. Veriacich
privítal na začiatku liturgie bratíslavskotrnavský arcibiskup Ján Sokol. Ten uvie
dol, že pútnici do Šaštína prišli, aby prosili
o bohaté ovocie návštevy Svätého Otca.
V homílii slovenský biskup žijúci v Ríme
Mons. Jozef Zlatňanský konštatoval, že
Ján Pavol II. zanechal veľký dar, ktorými
sú noví blahoslavení biskup Vasiľ Hopko
a sestra Zdenka Schelíngová. Vyjadril tiež
presvedčenie, že slová Svätého Otca na
Slovensku sa vryli do pamäti každému
človeku dobrej vôle. Sestru Zdenku označil
za vzor úcty k Sedembolestnej, pretože
k nej sa utiekala v ťažkých skúškach svoj
ho života. (TA KBS)
DOLNÝ OHAJ -V piatok 19. septembra
2003 sa v areáli 500-ročnej faiy v Dolnom
Ohají pri Šuranoch konala vysviacka
kaplnky - „cely" rehoľnej sestry Zdenky,
ktorú blahorečil Svätý Otec Ján Pavol 11.
pri svojej návšteve Slovenska. Novú
kaplnku vysvätil otec biskup Mons. Štefan
Vrablec. Vybudovali ju svojpomocne
tamojší občania podľa návrhu vdp. farára
Pavla Flajžíka. Verejnosť si ho môže
pamätať z každoročnej panychídy, ktorú
slúžieva pod krížom na mieste vraždy
Róberta Remiáša v deň výročia jeho smrti,
zo súdneho procesu v tejto súvislostí, ktorý
s Ivanom Lexom a SIS v Malackách vyhral
alebo ako autora knižky poézie „Básne pre
život" (lnforeg 2001).
MAR1ÁNKA - Biskupi Slovenska zídení
na svojom 46. plenárnom zasadaní v Maríánke, hneď po návšteve Svätého Otca na
Slovensku, zhodnotili túto návštevu ako
veľmi vzácnu a užitočnú. Biskupi ďakujú
všetkým účastníkom bohoslužieb zo Slo
venska i zo susedných krajín za ich počet
nú radostnú a nábožnú účasť. „Svätý Otec
po návrate do Ríma vyjadril telegramom
svoju veľkú spokojnosť s návštevou Slo
venska a posiela všetkým pozdravy
a apoštolské požehnanie, ktoré vám teraz
tlmočíme. Sme presvedčení, že táto náv
števa priniesla na Slovensko veľké du
chovné obohatenie, ktoré sa iste prejaví v
radostnejšom prežívaní Krista, jeho lásky
a pokoja medzi všetkými občanmi Sloven
ska.” (TK KBS)
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75 r o k o v S e s tie r služobní#
n a Slovenskí
kokoľvek by fantázia hýbala mysľou
najlepších spisovateľov, mysliteľov či
poetov, nikto z nich by sa svojimi scenármi
nevyrovnal Pánovi všetkých dejín, autorovi
najúžasnejších románov, najdramatickejších
epizód čí najhrejivejšej poézie. Veď kto by sa
vyrovnal kráse všetkých krás, múdrosti všet
kých múdrostí, tajomstvu všetkých tajomstiev.
Takéto a podobné myšlienky mohli napa
dať účastníkom trojdňovej oslavy nášho 75 ročného pôsobenia na Slovensku. Musíme
žasnúť, ak sa zastavíme a ponoríme do ob
dobia, ktoré je podobné jednému obyčajné
mu, no zároveň zázračnému životu človeka.
Človeka, ktorý uveril Bohu ako svojmu
Tvorcovi í Pánovi, ako tomu, ktorý neprestáva
milovať, aj keď sa niekedy dotýka trošku
drsnejšie, inokedy preteplo a mäkko. A život
naplnený vierou v múdrosť a dobrotu Božích
zámerov môže tak plynúť v pokoji a radostí,
ktorým svet nerozumie.
Práve preto sme chceli oslavovať. Nie kvôli
nám, ale kvôli tomu, ktorý usmerňoval cesty
našich predchodkýň a všetkých, ktorí sa
s nimi stretávali, pomáhali im a bolí účastní
na ich životoch. Ak chcete, vráťte sa s nami
o pár týždňov späť a pripojte sa k našej stále
trvajúcej oslave.

A

lleru a s o. Antonom V. Turčanikom, OSBM.
V spomienke, ponorenej do minulosti, sa
spájame s tvárami nám mladším známymi
len z fotografií, ale aj so sestrami, s ktorými
sme ešte mali možnosť pobudnúť a možno tro
chu nasiaknuť ich múdrosťou a jednoduchos
ťou. Napriek začínajúcemu dažďu chvíle
prinášajúce do srdca snáď trochu nostalgie
a smútku zakončujeme v nádejí na spásu spe
vom Chrístos voskrese s veršami Paschálnej
utierne.

Končí sa aj slávnostný obed v kňazskom
seminári, osviežovaný príjemnými, veselými
rozhovormi sestier, príbuzných i všetkých
hostí, pri ktorom matka generálna predsta
vená veľmi srdečne pozdravuje sestry a bla
hoželá k doživotným í k obnoveným sľubom.
A aby radosť toho dňa bola úplná, nasadáme
do áut a autobusu a putujeme na miesto, kde
sestry v minulostí otvorili ďalší dom, do Lutíny.
V bazilike sa modlíme spolu s o. protosynkelom Vladimírom Skybom, o. Petrom Milen
kým, správcom farností, o. Antonom V. Turča
nikom, OSBM, i s o. Petrom Gerbérym, CSsR,
Akatist k presvätej Bohorodičke. Ďakujeme aj
jej za všetku pomoc, ochranu, ale hlavne za
to, že stále svietila a svieti aj pre nás ako....
zornica, ktorá nám východ slnka zvestuje...". '
Po krátkej návšteve nášho kláštora v sused
stve baziliky, jediného domu, ktorý nám bol
vrátený po roku 1989, sa môžeme vydať na

Sk liturgie v prešovskej Katedrále koncelebrovali
s vládykom Jánom, SJ, i naši hostia -emerítný
otec biskup Ján Hirka, vladykovia Slavomír
Miklovš a Juraj Džudžar i mnohíkňazi.

Generálna predstavená SSNPM matka Janice
Soluková, generálna radkyňa sr. Regina Mitrová,
provinciálna predstavená sr. Ignácia Fiľakovská,
zástupkyňa provinciálnej predstavenej srbskej
provincie sr. Veronika Hraľuková.
Vo štvrtok 14. augusta 2003 už máme
medzi sebou prvých vzácnych hostí - gene
rálnu predstavenú sr. Janice Solukovú z Ríma,
generálnu radkyňu sr. Regínu Mítrovú a sestry
zo srbskej provincie - sr. Veroniku a sr. Emanuelu. Blížiaci sa súmrak, zosilnený temnou,
zamračenou oblohou, nám ponúka tichú at
mosféru, vhodnú na modlitbu panychídy pri
hroboch našich sestier na prešovskom cinto
ríne. Modlitbu vedie rektor kňazského semi
nára o. VasíľKormanik spolu s našimi hosťami
-o. Pavlom Kohútom z francúzskeho Mackwí-
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N asledujúci deň - p iato k -¡e úvodným
dňom nášho däkovného trojdnía. V Kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pri sv. liturgii
o 10. hod., ktorú koncelebrujú spolu so sídel
ným biskupom Mons. ThDr. Jánom Babjakom,
SJ, aj mnohí pozvaní kňazi, tri naše sestry sr. Petronela Adriana Katreňaková, sr. Vianea
Ľudmila Guregová a sr. Ivana Jana Sojková skladajú svoje doživotné sľuby Tak ako mno
hé pred nimi, aj oní sí v tvare kríža líhajú na
studenú chrámovú dlažbu, aby spolu s ostat
nými sestrami, so svojimi príbuznými í všet
kými prítomnými spievali... túži a zmiera
moja duša po nádvoriach Pánových ...". Päť
sestier - junioriek - ešte obnovuje rehoľné
sľuby a sv. liturgia je ukončená blahoprajným
mnoholítstvijem.

História provincie - prerozprávaná
i zdokumentovaná

nepoškvrnenej P a n n y M á rie
11928 - 2 0 0 3
cestu domov, kde nás čaká ešte milé prekva
penie: zveľkej diaľky-z Chorvátska - v tento
predvečer hlavného dňa osláv prišli, aby
s nami radostne oslavovali a velebili Boha
vzácni hostia - vladyka Slavomír Miklovš,
eparcha Križevackej eparchie a vladyka Juraj

Hostia slávnosti na návšteve v našom Dome Sľ.
Kozmu a Damiána v Prešove.
Džudžar, pomocný biskup Mukačevskej eparchie. Podovŕšení dňa v príjemných, neformál
nych rozhovoroch sme sa uložili do Božieho
náručia v nočnom odpočinku, aby sme v tejto
najkrajšej, tichej, tajomnej modlitbe nocí
načerpali nových síl.
Hlavný deň osláv -1 6. august 2003.
Naši hostia sa znova schádzajú v prešovskej
Katedrále. 0 10. hod. vladyka Ján, prešovský
eparcha, slávnostne s liturgickým sprievodom
vstupuje do chrámu, aby na mieste, poznače
nom prvými modlitbami sestier služobníc na
Slovensku, v mene celej našej provincie slávil
vdakyvzdávanie Bohu Najvyššiemu - za náš
príchod í za každú situáciu, do ktorej nás
v našich dejinách priviedol. Spolu s ním kon
celebrujú sv. liturgiu hostia nám veľmi blízki
-emeritný otec biskup Ján Hirka í vyššie spo
mínaní vladykovia Slavomír a Juraj. Mnohí
kňazi, rôzne s nami spriaznení, bohoslovci,
naši drahí dobrodinci a všetci, ktorí nám
prajú, i my, samotné sestry, strávime krásnu
modlitbu, ktorá dvíha naše srdcia k nebeskej
liturgií a spája nás so slávením všetkých, ktorí
nás už predišli do večnosti. Nádheru božskej
liturgie znásobuje spev Zboru sv. Romana
Sladkopevca. Po popoludňajšej recepcií
v kňazskomseminári naše sestry v spoločen
skej miestnosti predstavujú históriu provincie.
Ich programje veľmi milo osviežený vstupmi
užmenovaného zboru seminaristov, krásnym
spevom manželov Kandráčovcov a pantomi
mickou skupinou mladých ľudí z evanjelizač
ných škôl. Na konci ešte veľmi spontánne
a srdečne vystupuje so svojím slovom otec
Marián Potaš, OSBM, ktorý počas dlhých

rokov vyhnanstva rád prinášal našim sestrám a radostí sestier služobníc, ktorým veľké veci
duchovný pokrm Slova a podľa možností urobil Pán.
i Eucharistíe, vystaviac tak vlastnú slobodu
mnohým nebezpečenstvám. Po blahoprajnom
slove matky generálnej predstavenej Janíce
a odovzdaní daru provincií, je toto krásne
slávenie zavŕšené veľkou večíerňou v kaplnke
seminára,
V
nedeľu, posledný deň osláv, sa auto
busom vyberáme na ďakovnú púť - na celoexarchátnu odpustovú slávnosť do Klokočová.
Molebenom k presvätej Bohorodičke sa už
cestou spájame s ľudom Zemplína vo vzdáva
ní úcty tej, ktorá je taká blízka nášmu národu.
Po slávnostnej svätej liturgii vladyka Milan,
košický exarcha, sa spolu s nami modlí moleben k našej spoluzakladateľke, blaženej
Jozaíate Hordaševskej. Popoludní nás už
očakáva naša komunita v Michalovciach, kde
na recepcii môžeme stráviť milé a veselé chví
le s rozhovormi a spomienkami našich hostí
- vladyku Milana, vladyku Slavomíra a vladyku Juraja - pri veselých ľudových piesňach.
Aj príjemná cesta domov je znakom šťastia

Spolu s našou generálnou predstavenou matkou Janice Solukovou na púti v Klokočové.

Radostná atmosféra v našom kláštore
v Michalovciach

Je pondelok. 18. august 2003, deň rozlúčky
s oslavou í s našimi hosťami. Je zvláštne, že
hoci často zvykne nastať po takýchto krásnych
dňoch vo vnútri človeka akési prázdno, at
mosféra u nás je o čosi iná. Boli to dní napl
nené modlitbou, v ktorej Boh robí situácie
zmysluplnými. A práve toto sú naše pocity.
Malo to zmysel - všetko, čo naše sestry v mi
nulosti prežili, všetko, za čo sme po tieto dní
ďakovali. Ktorí nás poznáte, ďakujte s nami.
Na záver sa chceme poďakovať vám, ktorí
ste počas našej existencie na Slovensku bolí
s nami. Bez vás by sme tu neboli potrebné,
ale bez vás by sme tu ani nevedeli existovať.
Naším poslaním je totiž byť s človekom,
ktorým je každý z vás.
Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať
všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, boli s na
mi pri oslavách, ale aj tým, ktorí tu nemohli
byť. Ďakujeme vám, ktorí ste nám pomáhali,
hlavne vedeniu kňazského seminára za
ochotne ponúknuté priestory, bohoslovcom za
rôznorodú pomoc i pracovníkom v seminárnej
kuchyni. Ďakujeme aj všetkým naším dobro
dincom za akúkoľvek pomoc pri slávností
alebo pri iných príležitostiach v minulosti.
Každý deň sa za vás modlíme a vyprosíme
pre vás všetkých Mnohaja i blahaja ľíta. Nech
vám Boh udelí svoju spásu.
sestry služobnice
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|KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Kto nenesie môj kríž,
nemôže byt mojím učeníkom
predošlej úvahe sme hovorili, že láska
k nepriateľom je jednou z charakte
ristických črt kresťana. Dnes sa pristavíme pri
ďalšom takomto znaku Kristovho učeníka.
Naše myšlienky oprieme o biblické texty.

V

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje
ma. Lebo kto by si chcelživotzachrániť, stratí
ho, ale kto stratísvoj život pre mňa, zachráni
síh o "{ Lk 9,23-24).
„Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme
stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa;
prenasledujú nás, ale nie sme opustení;
zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na
tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele
zjavil aj Ježišov život" (2Kor 4,8-10).
„Nechcem sa chváliť ničím iným, iba
krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorýje
svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet" (Gal
6,14).
Z týchto uvedených textov, a bolo by ich
možné uviesť oveľa viac, vyplýva, že nie je
možné byť kresťanom bez prijatia kríža.
Kontrast so svetom je aj v tomto prípade veľmi
výrazný. Ľudia pred ničím neutekajú tak, ako
pred krížom, teda pred akoukoľvek formou
utrpenia. Všetky naše plány do budúcností,
všetky naše sny o živote majú spoločného

menovateľa. Vždy ide o to: nemať problémy,
mať úspech, žiť pohodlne, mať veľa peňazí,
aby sa nám všetko darilo, jedným slovom:
odstrániť kríž z nášho života. A naopak, všetok
náš vnútorný nepokoj, naše šomranie, krízy
a vzbury vyplývajú z prítomností kríža
v našom živote a z toho,, že túto skutočnosť
absolútne neprijímame.
Kresťan, ktorý ním nie je iba podľa mena,
vníma kríž úplne ináč. Predovšetkým pocho
pil, že kríž nespočíva v tom, aby sí predpísoval
nejaké umŕtvovania alebo sa masochisticky
vyžíval v tom, že sa zrieka dobier života.
Kresťan vie, že jeho skutočným krížom sú jeho
vlastné dejiny. Sám život so všetkými neprí
jemnosťami, ktoré prináša a ktoré sa nedajú
odstrániť. Pre niekoho môže byť krížom jeho
malý vzrast, pre druhého že nie je pekný, pre
iného, že pochádza z rozvrátenej rodiny, ďalší
nedokázal vyštudovať, ďalší má partnera
s ťažkou a komplikovanou povahou, inému
sa nevydarili deti.
A po druhé. Kresťan vidí svoj kríž vždy vo
svetle kríža Kristovho. Pre neho kríž nie je
zničením, ale vdäkyvzdávaním, oslepujúcim
objavom lásky Božej k nám, víťazstvom nad
hriechom a zlom. Kríž Ježiša Krista je cestou
vzkrieseniu, cestou objavovania života

v novom a v tom najplnšom význame. Ježišovi
učenící nepovažujú svoje utrpenie za zlomy
seľnú hru osudu. Vedia, že ak Boh dopustil
v ich živote kríž, chce im touto skutočnosťou
niečo veľmi vážne povedať, niečo nádherné
dať a vytrhnúť ich z väčšieho a skutočného
nešťastia. Akože by Boh, ktorý nás miluje,
mohol chcieť naše nešťastie a to, aby náš život
plynul v horkostí a v smútku?
Nedorozumenie spočíva v tom, že na svet
a na život hľadíme inými očami než Boh. Nám
sa zdá, a v tom je celé naše poblúdenie, že
naše šťastie je v úspechu, výhodách a bohat
stve. Naopak, Boh vie, že skutočným zmyslom
a šťastím nášho života je on sám. Kríž je
prostriedkom, ktorý nedovolí, aby sme si vlast
noručne zničili svoj život, ak aby sme objavili
to, čo je pravdou, čo skutočne sýti, a tým je
on sám, náš Stvoriteľ. Preto pre kresťana kríž
nie je pohoršením. Ani ho nepovažuje za
bláznovstvo, ktoré treba s pohŕdaním odmiet
nuť. Objavil v ňom Božiu múdrosť a Božiu
moc. (por. IKor 1,24) Kríž sa preňho stal mies
tom stretnutia s Bohom, úzkym chodníkom do
zmŕtvychvstania, objavením nového života,
života v láske a v pokoji, a to už tu na zemí!
So svätým Pavlom volá: „Nechcem sa chváliť

ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša
Krista, cez ktorýje svet ukrižovaný pre mňa
a ja pre svet.“ Stručne povedané, kríž je pre
kresťana oslávený!
Prijatie takéhoto postoja voči krížu vovedie
skutočného Ježišovho učeníka do celkom
iného spôsobu života, ako je bežný. Pohľad
na utrpenie Kristovými očami spôsobí, že sa
staneme schopní tej lásky, o ktorej sme ho
vorili minule. Vtedy začíname druhého milo
vať, aj keď sa zmení na nášho nepriateľa, ktorý
ničí naše šťastie. Kto neprijíma kríž, nikdy
takého človeka pri sebe neznesie, to zname
ná, nikdy skutočne nemiluje.
Milovať a ďakovať za kríž spôsobí, že bude
zničená skala našich doterajších istôt. Zrazu
sa nám bude zdať príjemné každé pokorenie
(v zamestnaní mí niekto vynadal), posledné
miesto (iný postúpil v zamestnaní namiesto
mňa), naša slabosť (už nestačím na veci, ktoré
iný hravo zvládne) alebo nepríjemností (tla
čím sa s početnou rodinou v malom byte). Už
nás to nebude ničiť a vyvolávať hádky. To ne
znamená, že tieto vecí máme vyhľadávať
alebo, že nám nie je dovolené snažiť sa uspo
riadať si život slušnejšie. Kresťanské prijatie
kríža znamená pochopiť, že naše šťastie od
týchto vecí nezávisí! Kresťan ich potom dožičí
aj inému a neháda sa o ne, je spokojný s tým,
čo má, je spokojný s vlastným životom. Veď
vie, že Boh riadi jeho dejiny, ustavične ho
miluje, a preto z Božej ruky prijíma všetko to,
čo je najlepšie pre jeho život.
Nemožno byť kresťanom bez takéhoto
postoja voči krížu! Ježíš hovorí: „Kto chce ísť

za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý
deň svoj kríž a nasleduje ma."
Veriaci počas krížovej cesty v Jeruzaleme. Ilustračná snímka: archív redakcie.
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p. Alfréd Cholewínski, SJ
o. Mgr. Peter Rusnák

čo sa n a ro d ilo z D u c h a , jc
Uetor veje, kam chce; počuješ jeho
šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a
kam ide. Takje to s každým, kto sa narodil
z Ducha“ (Jn 3,8). Tieto slová z evanjelia sv.

V

Jána hovoria o ďalšej podstatnej biblickej črte,
podlá ktorej možno poznať kresťana: Kristov
učeník je ako vietor!
Čotokonkrétne znamená? Aké znaky tohto
živlu má mať Kristov vyznávač?
Keď sa povie „vietor", v prvom rade sa
nám vybaví pohyb. Vietor nikdy nestojí na
mieste, stále kamsi smeruje. S jeho povahou
sa nespájajú vyjadrenia: nehýbať sa, stáť,
zotrvávať na jednom mieste. Rovnako je to aj
s kresťanom. Kresťanje stále na ceste, neviaže
sa na žiadne miesto, nikde sa nezasedí.
Povaha vetra ako prípadný obraz nášho
života sa nám vidí veľmi nepohodlný a ne
výhodný. Veď každý človek si už prirodzene
hľadá nejaké stabilné a výhodné miesto na
zemi, ktoré by mohol nazvať svojím, kde by
sa usadil, kde by sial a zbieral úrodu a spo
kojne, bez problémov žil. Tento ľudský ideál
sa však v žiadnom prípade nemôže spájať
s predstavou kresťana. „Veď naša vlasť je

v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána
Ježiša Krista“, hovorí sv. Pavol v Liste Filipanom (3,20). Ako kedysi Abrahám, putujúci
z miesta na miesto, aj kresťania podľa listu
Hebrejom vyznávajú, že „sú na zemi iba

cudzincami a pútnikmi. A keď takto hovoria,
naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli
malina mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosťčasu
vrátiťsa. Ale oni túžia po lepšej, to jest po
nebeskej" (11,13-16). Kto má vlasť, ale v nej
nebýva, je ešte len na ceste do nej. Svoj život
žije ako provizórium, jeho ustavičnou
spoločníčkouje pominuteľnosť. Nikdy sa veľmi
nezabýva na jednom mieste, lebo vie, že
o chvíľu pôjde ďalej. Ako sa hovorí, „stále sedí
na kufroch", pripravený na ďalšiu cestu. Taká
je duchovnosť kresťana. Práve o takej hovoria
Skutky apoštolov, keď opisujú život prvých
spoločenstiev: „nikz nich nehovoril, že niečo

z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali
spoločné“ (4,32). Vo svetle tejto duchovností
musíme chápať aj to, čo hovorí svätý Pavol:

„A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby
napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich
nemali; tí, čoplačú, akoby neplakali; tí, čo sa
radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú,
akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento
svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosťtohoto
sveta sa pomíňa" (IKor 7,29-31). Zmysel
uvedeného je tento: Žite na tomto svete,
užívajte jeho dobrá, ale neabsolutizujte ich!
Nepovažujtevecí tohto sveta za božstvá, ktoré
vám dajú šťastie! Neberte ich príliš vážne.
Robte všetko s akýmsi vnútorným odstupom
a nadhľadom. Srdce kresťanaje zakotvené iba
v Bohu a jeho nádej sa upiera k nebu. Tam je
jeho vlasť! A preto sa kresťan cíti cudzincom
na zemi, žije stále vo vedomí, že všetko
pominie, a preto je stále pripravený ísť ďalej.
Ježiš hovorí o vetre, že nevieš, odkiaľ pri
chádza a kam ide. Tieto slová nás privádzajú
k ďalšiemu nezvyčajnému aspektu povahy

d u c h

mo d l it b a otcov puste

Kristovho učeníka. On skutočne, akoby neve
del, kam ide. Aj v tom je podobný Abrahámo
vi. „S vierou poslúchol Abrahám, keď bol

povolaný aby šiel na miesto, ktoré mal dostať
ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide"
(Hebr 11,8). Nasledovník Ježiša Krista však
vie: Boh mu v Kristovi sľúbil nový, nádherný
život. On však nevie, aký bude jeho skutočný
výsledok a obraz. Tiež detailne nepozná
konkrétne cesty k nemu. Ale stačí mu viera,
že Boh, ktorý robí jeho dejiny, vedie ho tam
pevnou rukou, tak, ako kedysi ohňovým
a oblačným stĺpom viedol Izraela do zasľúbe
nej zeme. Preto kresťan, iný projekt života,
okrem tohto, nemá. Samozrejme, že je slobod
ný, aby si zariadil život, ale je vždy pripravený
zrieknuť sa svojho plánu, a to bez náreku
a šomrania alebo ho zmeniť, ak vidí, že Boh
mu cez konkrétne fakty hovorí, že jeho plány
sú iné. Prameň radosti kresťana spočíva v tom,
že objavuje a plní Božiu vôľu a túto nachádza
nielen v Božích prikázaniach, ale vo všetkom,
dobrom í zlom, čo prináša každodenný život.
Ježišov učeník si váži zdravie, ale choroba ho
nezlomí, chce mať aj postup v zamestnaní,
ale príjme aj svoju degradáciu alebo to, že
ho nedoceňujú, chce pre svoje detí zabezpečiť
štúdiá, ale zostane spokojný, aj keď sa
neuskutočnia. Ježišov nasledovník je v tomto
všetkom slobodný! Nie je otrokom plánov,
ktoré si vytvoril. Nechce ich uskutočniť za
každú cenu a neupadá do depresií, keď mu
život urobí škrt cez rozpočet. Toto je znakom
skutočnej Kristovej slobody. Takúto slobodu
mal Ježíš na myslí, keď obyvateľov Božieho
kráľovstva prirovnal k vetru: Vietor veje, kam
chce. Kresťan sa nedá níčím spútať, ničím
ovládnuť. Jeho jediným a centrálnym bodom
je Boh a plnenie Božej vôle jeho jedinou
rozkošou.

Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum.
V týchto slovách je vyjadrené, ako sa javí jeho
chovanie navonok. Kresťan, ktorý má povahu
vetra, púta na seba pozornosť. Žije ináč ako
jeho okolie, má inú mentalitu, iné životné
hodnoty, jeho duch je slobodný, je nevypočí
tateľný ako vietor, je v ustavičnom pohybe,
stále na ceste, a pritom žiari šťastím. Hľa,
tajomstvo, ako kresťan svedčí o Kristovi už len
svojím životom.
„ Vietor veje, kam chce; počuješjeho šum,

ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak
je to s každým, kto sa narodil z Ducha." Kres
ťan, ktorého siluetu sme sa v týchto úvahách
pokúsili načrtnúť, má v biblickej terminológii
dve mená, ktoré sú synonymom. Písmo o ňom
hovorí ako o človekovipodľa Ducha, lebo, ako
sme si vysvetlili, narodil sa zo Svätého Ducha.
Inde ho nazýva novým človekom, lebo jeho
život je novou prirodzenosťou narodenou
z moci vzkrieseného Krista, bez ktorého je
niečo také absolútne nedosiahnuteľné a vo
svete nejestvujúce.
p. Alfréd Cholewínski, SJ
o. Mgr. Peter Rusnák

PODMIENKY MODLITBY
M od lite sa neustále (3. diel)
Nikola Kabasilas, veľký byzantský teológ 14.
storočia píše na tému neustálej modlitby:
Preto, že naša m editácia m usí byť vždy
obrátená ku Kristovi, aby sme jej za všetkých
okolností zostali verní, vzývajme ho neustále,
v každej hodine, aby bol predmetom našich
m yšlienok. K m odlitbe netreba zvláštnu
techniku, ani zvláštne miesto, ani kriku, keď
ho vzývame. Pretože neexistuje miesto, kde
by nebol prítomný a spojený s nami, lebo on
je tým, čo ho hľadajú, bližšie, než im je ich
vlastné srdce.
Silván z hory Athos (+ 1938) nás informuje
0 tom, ako sa takej modlitbe naučiť: „Ak sa
chceš modliť srdcom a nejde ti to, uspokoj
sa s tý m , že budeš modlitbu vyslovovať
svojimi ústami a v slovách, ktoré vyslovuješ
drž pevne svojho ducha. Pán ti postupne dá
1vnútornú modlitbu a vtedy sa staneš schop
ným modliť sa bez roztržitosti. Nesnaž sa prísť
ku modlitbe srdcom technikou: uškodil by si
svojmu srdcu a nakoniec by si sa modlil len
svojimi ústami. Uznaj rád duchovného života:
Boh dá svoj dar duši pokornej a úprimnej. Buď
poslušný a zachovávaj mieru vo všetkom:
v jedle, v rozprávaní, v každom svojom
pohybe. Vtedy tá sám Pán obdaruje vnútornou
m odlitbou.“ Ako je teda vidieť, neustála
modlitba nieje niečo, čo by sa dalo naučiť,
skôr do nej postupne vrastáme - pretože
súvisí s naším štýlom života.
Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcúpoušté, Matice
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Otec biskup Ján Babjak sa narodil 28.
októbra 1953 v Hažíne nad Círochou v Prešov
skej eparchii v kresťanskej robotnicko-roľníc
kej rodine Andreja a Márie, rodenej Kapuscínskej, ako mladší súrodenec vtedy už 7-ročnej
sestry Ireny. Pivé štyri ročníky základnej školy
prežil v rodnej obci. Prvé sväté prijímanie pri
jal 13. mája 1962 v rodnej obci z rúk vtedaj
šieho kaplána o. Píškanina. Druhý stupeň ZŠ
navštevoval v neďalekej Kamenici nad Círo
chou. Po ukončení základnej školy pokračo
val v rokoch 1969-1973 na Gymnáziu v Humennom, ktoré úspešne ukončil.
Po ukončení gymnázia požiadal o prijatie
na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu
v Bratislave, kde strávil nasledujúcich päť
rokov. Po rokoch prípravy bol v Prešove 11.
júna 1978 križevackým biskupom Mons.
Joachimom Segedym vysvätený za kňaza.
Svoju pastoračnú službu vykonával ako
kaplán v Prešove od roku 1978 do roku 1983.
V auguste 1983 začal pôsobiť ako správca
farnosti Ľubica pri Kežmarku.
18. júna 1987 tajne vstúpil do noviciátu
Spoločnosti Ježišovej a nasledujúci rok sa stal
jej plným členom. Veľký vplyv na toto jeho
rozhodnutie mali také osobnosti novodobých
dejín našej cirkvi, ako bolí jezuiti Juraj Bumbera a Michal Fedor.
Od roku 1989 do roku 1990 vykonával
funkciu prefekta a zároveň špírituála v Kňaz
skom seminári svätých Cyrila a Metoda
v Bratislave. V roku 1990 sa stal kaplánom
a neskôr správcom gréckokatolíckej farnosti
v Bratislave, kde v neľahkých podmienkach
pôsobil jeden rok. V rokoch 1991 až 1993
študoval na Pápežskom orientálnom inštitúte
v Ríme, kde získal licenciât zo spirituality.
V roku 1992 podnikol misijnú cestu do Karagandy v Kazachstane a Novosibirska v Rusku.
Po návrate na Slovensko v rokoch 1993
a 1994 bol ako minister domu zodpovedný
za Exercičný dom SJ svätého Ignáca v Prešo
ve. V roku 1994 sa opäť vrátil do Ríma, kde
dva roky pracoval v slovenskom oddelení
Vatikánskeho rozhlasu a popritom pokračoval
v štúdiu spirituality, z ktorej 16. decembra
1996 v Pápežskom orientálnom inštitúte ob
hájil doktorandskú prácu na tému: „R Michal
Lacko - učiteľ a formátor gréckokatolíkov” .
Od roku 1996 do roku 2002 zastával úrad
riaditeľa diela pátrov Spoločnosti Ježišovej
s názvom „Centrum Spirituality Východ-Západ R Michala Lacka, SJ." v Košiciach, ktoré
sa neskôr stalo vedecko-výskumným pra
coviskom Trnavskej univerzity. Od roku 1997
začal prednášaťvýchodnú spiritualitu a mníšstvo na Teologickej fakulte TU v Bratislave
a na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
v Prešove, kde pôsobil až do roku 2001.
Dňa 11. decembra 2002 ho Svätý Otec Ján
Pavol 11. vymenoval za sídelného biskupa pre
Prešovskú eparchiu. Biskupskú konsekrácíu
prijal z rúk rímskeho veľkňaza v Bazilike svä
tého Petra v Ríme na sviatok Bohozjavenia 6.
januára 2003. lntronízovaný bol apoštolským
nunciom Henrichom Jozefom Nowackim 18.
januára 2003 v prešovskom Katedrálnom
chráme svätého Jána Krstiteľa.
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P r v é m esiace
v bisJkupshej službe
Rozhovor s prešovským eparchom Jánom Bâbjakom, SJ
Dňa 28. októbra 2003 sa náš eparcha Ján Babjak, SJ, dožíva
50. rokov. Z tohto dôvodu sme ho požiadali o rozhovor, ktorý
sa uskutočnil ešte pred návštevou Svätého Otca na Slovensku
Otec eparcha, od nášho posledného
rozhovoru pre časopis Slovo uplynulo níekollío mesiacov. Ako vnímate toto obdobie
vo vašom osobnom živote?
Ak mám byť úprimný, musím povedať, že
to boli mesiace plné namáhavej a vyčerpá
vajúcej práce. Môj život sa veľmi zmenil,
pribudli mi vrásky a biele vlasy Biskupská
služba je ťažký kríž, ktorý ťaží plecia každého
biskupa každý deň. Žiaľ, ľudia vidia iba jednu
stránku biskupskej služby v chráme pri sv.
liturgii. No nevidia tu druhú, ktorá je krížovou
cestou. Biskup, podobne ako jeho Majster
Ježiš Kristus, je zvyčajne nepochopený,
odsudzovaný, nesie kríž a keby robil neviem
čo, nikdy úplne nevyhovie všetkým. Utešuje
ma jedno, že ani Pán Ježiš, hoci bol Synom
Božím, nevyhovel všetkým. O koľko viac sa
to týka mňa.
Ak porovnáte týchto pár m esiacov
v kontexte minulých 50 rokov, je to klad
né alebo záporné obdobie vášho života?
Nikdy som sa nebál práce a namáhavých
úloh, ani teraz sa nebojím. Je tu však podstat
ný rozdiel medzí tým, čo som prežíval do bis

kupskej vysviacky a čo prežívam po nej. Do
biskupskej konsekrácie som prichádzal do
styku s ohraničeným počtom ľudí i úloh. Moje
životné teritórium bolo limitované. Mohol som
si vecí plánovať a mať aj svoje záujmy aspoň
v ohraničenej miere. Teraz sa to úplne zmeni
lo. Mnohonásobne sa zväčšilo pole môjho
pôsobenia. Zdá sa mi, že celkom padli ohrani
čenia mojej práce a mnohí odo mňa očakáva
jú priam nemožné veci. Ak mám byť konkrét
ny, sú tu požiadavky približne 267 kňazov,
82 bohoslovcov a 135 tisíc veriacich (údaje
z KBS). A musím pokorne skonštatovať, že
zďaleka nemôžem vyhovieť požiadavkám
všetkých. Veď som iba ohraničený človek, ako
každý iný. Najviac ma ohraničuje čas.
Čo vás, odkedy ste biskupom, najviac
potešilo a naopak, čo najviac sklamalo?
To je ťažká otázka. Radostí bolo veľa, ale
aj sklamaní dosť. Smutný som najmä z počí
nania niektorých kňazov. Najviac sa teším
z pôsobenia horlivých kňazov, ktorí sa celkom
rozdávajú veriacim. Potom je radosť stretávať
sa s ich veriacimi, či sú to mladí alebo starší
ľudia alebo deti. Veriaci sú dokonalým zrkad-

lom kňazov. Keď vidím tie zrkadlá pekné,
čisté, veľmi ma to teší, lebo viem, že kňaz je
na svojom mieste a koná vôľu Božiu. Viem sa
tešiť z každého dobrého diela, ktoré vykoná
ktokoľvek.

Nové exarcháty a noví biskupi - to je
potreba veriacich dnešnej doby. Vôbec sa nad
tým nepozastavujem. Skôr naopak, pozasta
voval by som sa nad tým, keby tomu tak
nebolo.

Absolvovali ste niekoľko ciest po okoli
tých eparchiach, čo na vás najviac zapô
sobilo?
Bolo toho dosť. Napr. v Prahe, počas bis
kupskej konsekrácíe apoštolského exarchu
Ladislava Hučka som bol šokovaný udalos
ťami, ktoré sa tam v Katedrále sv. Klímenta
diali. S vierou to nemalo nič spoločné.
Na Ukrajine ma oslovila pohostinnosť
a dobrota srdca chudobných ľudí, ale aj
biedne podmienky gréckokatolíckych kňazov.
V Rumunsku ma zas milo prekvapila veľká
zbožnosťnašich ľudí. Tiež to, že Rumuni, hoci
súchudobní, majú veľmi dobrý vzťah k rodnej
hrude. Videl som tam mnoho konských
záprahov, veľa kráv a koní po lúkach a pekne
obrobenú pôdu, niekedy aj na kopcoch. Ru
munská gréckokatolícka cirkev žije stále v bo
jových podmienkach. Z približne 1600 chrá
mov, ktoré im zobrali pravoslávni po zrušení
únie, sa im vrátilo sotva 200.
V Maďarsku som mal pekný zážitok
z posviacky novej gréckokatolíckej fakulty
v Nyíregyháze. Tiež účasť na mariánskom
odpuste v Máríapocsí bol oslovujúci. Videl
som tam veľkú zbožnosť Rómov.

Mnoho veriacich prekvapilo množstvo
zmien vo farnostiach. Mohli by ste im vo
všeobecností vysvetliť dôvody, ktoré vás
k takémuto kroku viedli?
Biskup má zodpovednosť za kňazov
a veriacich v celej eparchii. Bude sa z toho raz
zodpovedať nielen pred Svätým Otcom, ale
pred Pánom Bohom. Keď toto veriaci pocho
pia, vôbec sa nebudú čudovať týmto zmenám.
Nemám patent na múdrosť, ako žiadny
človek, ale snažil som sa podľa svojho najlep
šieho vedomia a svedomia rozmiestniť kňazov
tak, aby to bolo najlepšie pre veriacich v celej
eparchii. Pravda, niektoré farnosti sú ešte ne
obsadené, ale dorast je veľký a čoskoro bu
dem mať opačný problém, a to s umiestnením
novokňazov.

Naši veriaci si istotne všim li spolu
prácu medzi vami a vladykom Milanom.
Je to predzvesť hlbšej spolupráce medzí
Prešovskou eparchiou a Košickým exarchátom?
Musím sa zasmiať nad touto otázkou. Veď
sme dve hierarchické celky jednej a tej istej
cirkvi, ktoré dlhý čas žili spoločne v jednej
eparchii. Našich veriacich a kňazov nič neroz
deľuje, prečo by sme sa my biskupi mali deliť?
Navyše s vladykom Milanom sme spolužiaci
a môžem povedať, že sme si vždy rozumeli.
Či by sme sa teraz, keď obidvaja pociťujeme
na svojich pleciach ťarchu biskupského kríža,
mali deliť? Myslím si, že rovnaký kríž nás ešte
viac utuží v priateľstve a v spolupráci.
V poslednom čase sa pozornosť Svä
tého Otca upriamila na gréckokatolíkov
v našom regióne. Svedectvom toho sú
traja noví blahoslavení, nové exarcháty
či noví biskupi. Ako vy osobne vnímate
toto dianie?
Vnímamto, ako celkom samozrejmé. Svätý
Otec je skutočným otcom všetkých veriacich.
Vidí potrebyjednotlivých miestnych cirkví, ich
napredovanie či stagnáciu. Nedávne roky
totality komunizmu mimoriadne nepriaznivo
zasiahli do života gréckokatolíckej cirkví,
ľokúsilí sa ju zničiť, zabiť, ale zabudli na
Kristove slová o Cirkvi: „Pekelné brány ju
nepremôžu" (Mt 16,18). Naša cirkev priniesla
v dobe totality nemalé obety. Vernosť bisku
pov, kňazova veriacich v päťdesiatych rokoch
prináša teraz zrelé ovocie v podobe troch
blahoslavených.

Obyčajne konám tak, že dobrému kňazovi
ponúknem väčšiu farnosť, aby mohol vykonať
viac dobra a opačne, keď sa jedná o menej
zodpovedného kňaza, musím ho preložiť na
menšiu farnosť, aby nenarobil veľa zla. Chcem
povedať, že o niekoľko rokov budem mať
veľký výber a neporiadnych kňazov budem
môcť celkom uvoľniť z pastorácie. Malo by to
motivovať všetkých kňazov k veľkej zodpo
vedností a horlivostí. Tak to býva, že niektorý
kňaz obstojí na každej fare, na každom poste
a všade sú s ’ním veriaci spokojní, kým
s niektorým sú problémy všade, na každom
mieste.
Mnohým spolubratom sa n ap ln ilo
povolanie ku kňazstvu. Ako ste prežívali
vy osobne tieto okam ihy? Čo od nich
očakávate?
Kňazské vysviacky som prežíval s veľkým
vnútorným chvením. Kládol som sí otázku:
akými kňazmi budú títo svätencí, ako horlivo
budú šíriť radostnú blahozvesť Ježiša Krista?
Či budú mať Kristovho ducha alebo ich ovlád
ne duch tohto sveta?

Od novokňazov, a nielen od nich, ale aj od
všetkých kňazov a rehoľníkov očakávam plne
kvalifikované nasadenie v kňazskej službe.
Kňaz nemôže byť fušer, lebo by na to doplatili
mnohí, podobne ako nemôže byť fušerom
lekár či učiteľ. Pracujeme so živými ľuďmi,
naša práca vplýva na ich nesmrteľné duše,
formuje ich alebo azda aj deformuje a je to
veľmi zodpovedná úloha.
Gréckokatolícke duchovenstvo začína
vo väčšej miere pôsobiť aj v zložkách po
lície a vojska. Myslíte si, že ich pôsobenie
dokáže utlmiť odkresťančenie mladíkov
počas vojenskej služby?
Duchovná služba vo vojsku a v polícií je
veľmi dôležitá. Tú vážnosť vyjadruje aj
nedávne vytvorenie vojenského ordinaríátu
na Slovensku a vymenovanie vlastného
ordinára J.E. Mons. Františka Rábeka.
Či to pomôže utlmiť odkresťančenie mladí
kov počas vojenskej služby, ako ste to nazvali,
to sa ešte len ukáže. Môžem však potvrdiť, že
služba biskupa a kňazov v týchto zložkách
vytvorí inú atmosféru, než aká tam vládla
doteraz. Vojenská služba už nebude tak
vytrhnutá z normálneho života. Pre členov
polície a pre odsúdených bude duchovná
služba veľkou silou a vzpruhou boriť sa s ťaž
kosťami života. Tiež verím, že pomôže mno
hým k obráteniu života a k nájdeniu svojho
vzťahu k Bohu.

V
týchto dňoch Svätý Otec znova up
riam il pozornosť na našu cirkev a daroval
nám nového blaženého - vladyku Vasíľa
Hopká. Poznali ste ho osobne? Čím vás
oslovuje jeho život a odkaz?
Trochu by som to upresníl. Nový blažený
biskup Vasiľ Hopko je darom z neba, darom
Božím, a to nielen pre našu miestnu cirkev,
ale pre všeobecnú Cirkev. Svätý Otec tento dar
sprostredkoval a všetci sme veľmi radi. Nový
blažený je darom, ktorý má osloviť všetkých
veriacich, ale aj neveriacich. V neľudskej dobe
tvrdého útoku komunizmu na Cirkev ostal
verný Bohu í Cirkví. Hoci sa ho nepriatelia
Cirkví pokúsili psychicky zlomiť a telesne
zničiť, s pomocou Božej milosti do poslednej
chvíle svojho života zostal majákom pravdy,
lásky a dobra. Bol posilou pre mnohých, bol
príkladom kňazom í veriacim.
Osobne som ho poznal a niekoľkokrát som
sa s ním stretol. Bol som vtedy bohoslovcom
v bratislavskom seminári. Asistoval som aj na
jeho pohrebe s ďalšími bohoslovcami. Nebolo
nás vtedy veľa.
Čím ma oslovuje? Dnešná doba je doba
veľkého konzumu. Veľa toho chceme mať,
myslíme sí, že nám nič nesmie chýbať a túto
všeobecnú vlastnosť si osvojujú aj mnohí
kňazi. Chcem poukázať na nášho nového
blaženého, na jeho skromnosť v živote. To, čo
musí byť hlavné aj pre nás, je, aby sme zostali
verní Bohu a Cirkvi v každej životnej situácii,
hoci nás to bude veľa stáť. Jeho odkaz vždy
oslovuje: Pán Boh dopustí, ale neopustí,
naopak, dá vždy potrebnú silu, keď o ňu
budeme stáť.

slovo - október/2003 • 17

O niekoľko dní sa znova stretnete s veľ
kňazom katolíckej Cirkví Jánom Pavlom
II. O čom by ste sa ním chceli poroz
právať?
Predovšetkým mu poďakujem za svedec
tvo jeho života, za nového blaženého z našej
miestnej cirkvi a za jeho príchod medzi nás.
Veď nie je to také samozrejmé, že Svätý Otec
už po tretíkrát prichádza na Slovensko.
Aký dar pripravuje naša eparchía Svä
tému Otcovi?
Pravdepodobne myslíte na materiálny dar.
Rozmýšľal som o tom spoločne s najbližšími
spolupracovníkmi a dospeli sme k názoru, že
by to malo byť niečo, čo charakterizuje našu
eparchiu. Máme pripravenú kópiu ikony
z Oľšavice zo Spiša. Táto baroková ikona obsa
huje prvky miestnej tradície: rúcho Bohoro
dičky je ozdobené kvetmi, výraz jej tváre je
sladkastý, hoci z jej očí kvapkajú slzy.
Veriaci tejto farnosti, ako aj ďalšie na Spiši,
si podľa všetkého uchovali kontinuitu pria
mych pokračovateľov cyrilometodskej tradí
cie. Z Oľšavice pochádzali traja gréckoka
tolícki biskupi. Túto farnosť často navštevovali
biskupi bl. Pavol Gojdič a bl. VasiľHopko. Tieto
skutočnosti zohrali podstatnú rolu pri výbere
oľšavickej ikony.
Naším najlepším darom istotne bude
náš osobný život naplnený Svätým Du
chom. Stretli ste sa už s niekým, z koho
tento život priam sálal?
Iste som sa stretol s takými ľuďmi a bolo
ich veľmi veľa. Spomeniem iba niektorých z
tých známejších: Svätý Otec, kardinál Vyšinský, Dr. Mastiliak, o. Cverčko, o. Majovský, o.
Šutaj a mnoho, mnoho ďalších kňazov
i veriacich.
Ako vním ate v svojom biskupskom
poslaní význam a budúcnosť nášho časo
pisu?
Čo sa týka nášho časopisu Slovo, som
optimista. Jeho náklad je teraz veľmi nízky
a vôbec nekorešponduje s počtom našich
veriacich. Je len samozrejmé, že veriaci by
mali mať záujem o svoj časopis a malí by sa
usilovať nielen z neho čerpať, ale aj doňho
prispievať. Príčinu vidím znova v postoji kňa
zov k tomuto časopisu. Tento postoj je u nie
ktorých kňazov nedobrý, je to postoj nezáuj
mu. Vyplýva to vlastne z ich ľudskej ohraničeností, z nedostatku širšieho pohľadu na svet,
ba vidí sa mi, že až z akéhosi nezáujmu o Cir
kev. Budem hľadať aj v tomto smere riešenie
a konkrétnu nápravu.
Pri tejto príležitostí chcem poprosiť ve
riacich, čitateľov Slova, o konštruktívne
návrhy (adresované na Biskupský úrad), ako
vylepšiť stránky Slova a ako vyriešiť jeho
distribúciu, aby nebola taká nákladná. Všet
kých vyzývam, aby malí záujem o náš grécko
katolícky časopis a objednávali si ho.
Za rozhovor ďakuje o. Juraj Gradoš
Ilustračné snímky sú z prenesenia relikvií
blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopká
(Žarnayová)
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Podkarpatská ikona Krista Pantokratora v Jedlinke z roku 1744 od M. Gajeckéľio.

Nedeľa Krista Kráľa (Ž 24)
Z
V

alm 24 je starodávny spev Božieho ľudu, mienka, ktorá sa týka vzťahu k blížnemu ktorý sa ozýval v jeruzalemskom chráme. neprisahať na jeho škodu. Slovo v antickom
Aby sme mohli jasne pochopiť jeho hlavnú
Izraeli nemohlo byť nástrojom klamstva
myšlienku, musíme si dobre uvedomiť jeho a podvodu, ale naopak, bolo symbolom spolo
tri základné východiská. Prvé sa týka stvo čenských vzťahov inšpirovaných spravodli
renia. Boh stvoril svet a je jeho Pánom. Dru vosťou a čestnosťou.
hým je súd, ktorému podliehajú Božie stvo
renia. Raz aj my budeme stáť pred tvárou Stretnutie s Pánom v chráme_________
Boha a bude-sa nás pýtať, čo sme v živote
Prichádzame tak k tretiemu obrazu, ktorý
robili. Treťou podstatnou vecou je tajomstvo priamo opisuje slávnostný vstup veriacich do
jeho príchodu. Boh príde v priestore a v čase chrámu, aby sa tam stretli s Pánom (por. Ž 28,
a chce mať voľný prístup na vytvorenie 7-10). V sugestívnej slovnej hračke otázok
hlbokého vzťahu spoločenstva s ľuďmi.
a odpovedí sa Boh postupne odhaľuje tromi
vznešenými titulmi: kráľ slávy, Pán silný
Oslava Stvoriteľa______________________
a mocný, Pán mocný v boji. Chrámové brány,
Týmto trom predpokladom zodpovedajú tri akoby zosobnené, sú pozvané zdvihnúť svoje
častí Žalmu 24. Prvou je krátka oslava Stvo hlavice a prijať Pána, ktorý prichádza vládnuť
riteľa, ktorému patrí zem sjej obyvateľmi (por. vo vlastnom dome... Slávnostné otvorenie
Ž 24,1-2). Je to akoby vyznanie viery v Pána Svätej brány na začiatku Jubilejného roka
vesmíru a dejín... Z vesmírneho hľadiska sa nám umožnilo opäť prežiť s veľkým vnútor
pohľad žalmistu obmedzuje na malý svet ným dojatím tie isté pocity, ktoré prežíval
Siona, Pánovho vrchu. Tu sme pri druhom bo žalmista, keďvchádzal antickou bránou chrá
de žalmu (por. Ž 24,3-6). Pred jeruzalemským mu na Síone.
chrámom procesia veriacich kladie strážcom
Posledný titul - Pán mocný v bojí - nemá,
Svätej brány otázku: Kto smie vystúpiť na vrch ako by sa mohlo zdať, iba vojenský charakter.
Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvät Predovšetkým ide o univerzálny, kozmický
nom? Kňazi odpovedajú tým, že dávajú zoz titul: Pán, ktorý teraz prichádza k ľudstvu
nam podmienok, za akých možno vojsť do v obmedzenom priestore svätyne na Sione, je
Stvoriteľ, ktorému slúžia ako vojsko všetky
spoločenstva s Pánom.
Kňazi dávajú tri podmienky: predovšet hviezdy na nebi, teda všetky stvorenia ves
kým treba mať ruky nevinné a srdce čisté. míru, ktoré ho poslúchajú... Nekonečný, vše
Ruky a srdce tu predstavujú činnosť a úmysel, mohúci a večný Boh sa znižuje k ľudskému
teda celé bytie človeka musí byť radikálne stvoreniu, približuje sa k nemu, aby sa s ním
orientované na Boha a jeho zákon. Druhá stretol, aby ho počúval a vstúpil do spoločen
požiadavka je neklamať, čo v biblickom jazy stva s ním.
ku neodkazuje iba na úprimnosť, ale najmä
na boj proti modloslužbe. Idoly sú totiž faloš
Ján Pavol 11
nými božstvami, sú klamstvom. Zdôrazňuje
audiencia 20.6.2002
upravila redakcia
sa tak prvé prikázanie Desatora: čistota nábo
Ilustračná snímka: archív redakcie l
ženstva i kultu. A napokon je tu tretia pod

Svätý mučeník Longín Stotník m. október)
odľa svedectva Svätého písma stál pod
Kristovým krížom aj stotník, ktorý videl
zemetrasenie, zatmenie slnka a ďalšie divy a
uverilv neho: „Keď stotník a tí, čo s ním strážili
Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa de
je, veľmi sa naľakali a hovorili: »On bol naozaj
BožíSyn«" (Mt 27,54). Nový zákon nespomína
jeho meno ani ďalšie osudy, no z mimobiblických prameňov vieme, že sa volal Longín,
pochádzal z Kapadócíe, teda z východnej
časti Malej Ázie, dnešného Turecka, a patril
kvojakom podriadeným Pilátovi. A dozvedá
me sa o ňom aj niekoľko ďalších vecí:
Bol to práve Longín, kto zistil, že Ježíš je
mŕtvy, a preto mu nepolámal kosti, no kopijou
mu prebodol bok (por. Jn 19,34a). Z krvi
a vody, ktorá odtiaľvyšla (por. Jn 19,34b), zís
kal uzdravenie očí, s ktorými mal dlhodobé
ťažkosti. Longín patril aj medzi vojakov, čo
mali za úlohu strážiťJežišov hrob a na vlastné
oči videli, ako zostúpil anjel, odvalil kameň
od hrobu, sadol si naň a ohlasoval Ježišovo
zmŕtvychvstanie (Mt 28,2-4). Ale na rozdiel
od ostatných vojakov, ktorí prijali úplatok za
mlčanie o týchto udalostiach (Mt 28,11-15),
on spoločne s dvoma svojimi kolegami smelo
o všetkom rozprával. Kristovi nepriatelia ho
pretoznenávideli a hľadali zámienku, aby ho
mohli zažalovaťa umlčať. Nenachádzali však,
lebo Longín bol najstarší zvojakov, človek veľ
mi čestný a známy aj samotnému cisárovi.
Po istomčase sa rozhodol zanechať vojen
ský stav a venovať sa výlučne ohlasovaniu
evanjelia. Z rúk svätých apoštolov prijal krst,
opustil Jeruzalem a spoločne so svojimi
dvoma priateľmi odcestoval do rodnej Kapadócie, kde mnohých priviedol k viere. Býval
za mestomv dome svojho otca a viedol život
plný modlitby a pôstu.
Keďsa židovskí veľkňazi a starší dozvedeli,
kde sa Longín zdržiava, priniesli Pilátovi bo
haté dary. Žiadali ho, aby poslal list cisárovi
ohľadomneho, že dezertoval, odmieta podria
diťsa rímskej moci a uvádza do zmätku národ
v Kapadócii, lebo mu ohlasuje iného kráľa.
Pilát to urobil a cisár Tibérius (14-37) na
základe listu i vdaka zlatu, ktoré mu poslali
židovskí starší, vydal rozkaz Longína zatknúť
a popraviť Pilát poslal do Kapadócíe vojakov,
aby ho sťali a ako dôkaz priniesli do Jeruzale
ma jeho hlavu. Zároveň mali usmrtiť aj jeho
dvoch priateľov.
Ked Pilátovi vojaci dorazili do mesta
a pobrali sa smeromk domu Longínovho otca,
vyšiel imv ústrety sám Longín a milo ich priví
tal. Vojaci netušili, že sa rozprávajú priamo
s tým, ktorého hľadajú a spýtali sa ho: „Ne
vieš, kde je Longín, ktorý bol kedysi stotnívom?" On im odvetil: „Prosím vás, páni, zájdi
te ku mne do domu a trocha si oddýchníte po
ceste. Ja podám Longínovi o vás správu, lebo
viem, kde býva, a vtedy on sám príde k vám,
lebo žije neďaleko odtiaľto." Potom ich bohato
pohostil. Večer si dal zavolať svojich dvoch
kolegov a celú noc sa modlitbou pripravoval

na svoju telesnú smrť. Ráno, keď dorazili jeho
dvaja priatelia, povedal im: „Radujte sa spolu
so mnou... Videli sme, ako Kristus trpel, ako
bol ukrižovaný, ako bol pochovaný, ako sláv
ne vstal z mŕtvych. Teraz ho uvidíme, ako sedí
po pravici Boha a nasýtime sa pohľadom
z tváre do tváre na jeho slávu." Oni privítali
jeho slová, spoločne s ním predstúpili pred
vojakov a Longín ím povedal: „Hľa, tu máte
svojho Longína i jeho dvoch priateľov! Longínom, ktorého hľadáte, som ja a toto sú moji
dvaja priatelia, čo spolu so mnou videli Kris
tovo zmŕtvychvstanie a uverili v neho. Urobte
s nami, čo vám prikázali tí, ktorí vás poslali."
Vojaci najprv nechceli uveriť, že naozaj pred
nimi stojí Longín a odmietali zabiť ho. On ich
však prinútil a povedal: „Nijako inak sa mi
nemôžete odvďačiť za moju lásku k vám
lepšie, ako ma poslať k môjmu Pánovi, ktorého
už dávno túžim vidieť." Potom on í jeho dvaja
priatelia sklonili hlavy, vojaci ich sťali a Longínovu hlavu odniesli ako dôkaz do Jeruzalema.
Telá týchto troch mužov boli pochované
v Kapadócii. Longínovu hlavu dal Pilát vyho
diť na smetisko, no neskôr bola za zvláštnych
okolností nájdená.
o. Mgr. Marcel Gajdoš
Snímka: detail Ikony ukrižovania z Tročan
(Longin prvý sprava); Foto: D. Dugas
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SČÍTANIE ĽUDU - PROTOPRESBYTERÁTY DOBRÁ A KOŠICE
Farnosť

Bodružal
Čičárovce
Čierna nad Tisou
Dobrá
Hačava
Chorváty
Kráľovský Chlmec
Mafovské Vojkovce
Poľany
Príbeník
Streda nad Bodrogom
Velké Slemence
Zemplín
Spolu
Belža
Cestice
KE-Furča
KE-Jazero
KE-Staré mesto
KE-tahanovce
KE-Terasa
Košický Klečenov
Kráľovce
Slanské Nové Mesto
Zdoba
Spolu

Počet gréckokatolíkov podľa národností
slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská

iná

spolu

447
685
343
188
267
448
289
42
77
94
834
13
150

1
1151
502
793
2
223
758
290
577
318
901
450
288

20
71
20
13
53
69
12
18
6
0
6
0
12

41
2
2
8
2
6
6
0
0
3
8
0
0

4
18
3
4
0
11
2
0
1
1
1
0
0

0
7
5
2
0
2
1
0
0
0
2
1
4

3430

6253

280

37

41

24

513
1934
875
1008
324
759
1068
350
661
416
1752
464
454
10065

712
537
2206
4553
4424
1572
5656
399
708
524
558

18
206
57
145
206
31
147
2
0
1
1

10
15
24
26
58
29
21
1
28
0
10

4
5
76
149
216
34
250
0
6
1
9

4
4
58
97
86
39
83
0
8
5
2

3
4
22
45
40
10
49
1
2
2
0

21849

814

222

750

386

178

751
771
2443
5015
5030
1715
6206
403
752
533
580
24199

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce (aj filiálky), kde m áme 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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iV a sv o ju česť ti sľubujem 9

J e žišu m ôj
Mottom Eurojamu 2003 boli slová z Písma:
to z nás by nepoznal slová piesne, ktorú
spievame v našich chrámoch počas svä „Duc in altum -Zatíahni na hlbinu ...(Lk 5,4),
tého prijímania? Keby sme hľadali jej pôvod, ktoré adresoval terajší Svätý Otec mladým.
bolí by sme určíte prekvapení, že ju má v ka Kostru programu tvorili štyri
tolíckom skautingu, pri skladaní skautského hlavné spo
sľubu.
ločné
Chcem sa podeliť o zážitok, ktorý som mal
počas týchto prázdnin spolu s o, Cyrilom
Vasiľom, SJ, v Poľsku. Žiť dnes v nejakom
deväťtísícovom meste nie je nič neobvyklé.
Žiť však v deväťtísícovom meste, ktoré je
vybudované len na desať dní zo stanov a dre
va, je prinajmenšom dobrodružné, ak nie
zaujímavé. My sme to zažili.
V
poľskej dedinke Želazko, asi 80 kilomet
rov na severozápad od Krakova, v dňoch
2. -11. augusta 2003, sa stretlo 9
tisíc katolíckych skautov a skautiek
z 21 štátov Európy a Kanady združe
ných alebo čakajúcich na prijatie
do Federácie skautov Európy. (F.S.E) na
Eurojame 2003. Čo je to Eurojam? Eu
rópa a džem (jam -angl.). Je to taká zmes
Európy - modlitby, práce, delenia sa, hier
a radosti. Dejiny Jamboree - veľkých skaut
ských stretnutí - sa píšu už od čias Róberta udalosti.
Badena - Powella - zakladateľa skautingu. Na otváracom ceremoniáli
Eurojamy katolíckych skautov sa robia raz za v prvý deň sa všetci zhromaždili na veľkej
desať rokov v niektorej krajine, kde je fede planine. Pripadalo mi to, ako keby som bol
rácia početnejšie zastúpená. Minulé stretnutie na otvorení olympijských hier. Zástavy zúčast
bolo v roku 1994 vo Víterbe pri Ríme, v Ta nených štátov slávnostne nesené v sprievode,
liansku. Účastníkmi boli skauti a vodkyne v ich centre zástavy Federácie skautov Európy,
(názov pre dievčatá - skautky v tejto vekovej Poľska a Európskej únie. Veľký oheň z kúskov
kategórií) vo veku od 12 - 16 rokov a starší dreva, ktoré doniesol každý skaut čí vodkyňa.
vedúci.
Spev a radosť všetkých zúčastnených. V stre

K

20 • október/2003 - slovo

de Eurojamu sa celá tá masa ľudí autobusmi
previezla do slávneho pútnického miesta
Poľska - na Jasnú horu do Čenstochovej. Za
účastí 80 kňazov, ktorí sa starali o duchovné
potreby skautov a vodkýň počas Euroja
mu, prímas Poľska - J. Em. kardinál
Glemp slávil Eucharistíu na vonkajšom
oltári na hradbách kláštora otcov
paulínov. Tretím vrcholom stretnutia
bol Deň spoločenstva, keď skauti
z jednotlivých krajín a oddielov
predstavovali svoje ručné práce,
vymieňali si šatky, odznaky, malé
upomienkové predmety, adresy
a e-maily. Záverečná ceremónia
bola ukončená slávnostnou boho
službou na pianíne, ako na začiat
ku, ktorú slávil sosnovíecký sídelný
biskup s následným rozdávaním hru
diek kamennej solí so slovami: „Ste so
ľou zeme". Okrem tohto spoločného
programu každý bivak, ktorý tvorilo 130
skautov alebo vodkýň podľa národnosti,
mal svoje aktivity: celodennú výpravu mimo
tábora, deň zručností -techniky, deň umenia
a veľkú hru. Počas celého pobytu som nevidel
nikoho, aby sa len tak bezcieľne potuloval po
tábore alebo sa nudil. Všetko bolo vopred
presne naplánované. Deň vyzeral asi takto:
ranná rozcvička, osobná hygiena, príprava
raňajok, raňajky, nástup bivaku, vyvesenie
zástav a predstavenie programu na daný deň,
bohoslužba, chvíľa na modlitbu a rozhovory
v oddíelí, rôzne hry, príprava obeda (zohnať
v lese drevo, rozkúriť v pieckach, každá dru
žina (5-8 členov) si varila obed a večeru
sama), Anjel Pána, obed, opäť hry, príprava
večere, večera, večerný program pri ohni spev, hry, scénky, modlitba a nočný odpoči
nok.
Čo bolo zaujímavé, toto skautské táborisko
malo svoju vlastnú poštu, nemocnicu, ulice,
prenosnú anténu na príjem signálu GSM, 6,5
kilometra natiahnutého vodovodného potru
bia, aj svoju skautskú políciu. Nechýbal,
samozrejme, ani vlastný denník The Daily
Želazko, ktorý aktuálne informoval o dianí a
bol písaný vo všetkých svetových a iných
jazykoch. Celé to všetko pripravovali dva roky
dopredu. Pre zaujímavosť uvediem, že naprík
lad z Talianska boli vypravené štyri špeciálne
vlakové súpravy so skautmi a vodkyňamí.
Viacerí sme prišli k záveru, že dorozumie
vacím jazykom mladých v Európe sa stáva
anglický jazyk.
Bolí sme milo prekvapení, keď sme zistili,
že na stretnutí bolí aj skauti gréckokatolíci,
s ktorými sme sa porozprávali -z Rumunska,
Bieloruska a z Ukrajiny - Zakarpatia. Samo
zrejme im slúžili sväté liturgie kňazi, ktorí
prišli s nimi. Fllavne v Rumunsku sú už
v skautingu z bývalých komunistických krajín
dosť vpredu.

»

Je snaha o to, aby sa nejakým spôsobom
pričlenili aj skauti, ktorí nie sú katolíci, ale sú
kresťania, ako napríklad pravoslávni z Ruska
a Bulharska či evanjelici augsburského
vyznania z Nemecka, ktorí na Eurojame boli
tiež, už ako začlenení.
Svätá Stolica priznala 26.augusta tohto
roku Federácii skautov Európy podľa cirkev
ného práva štatút súkromného laického
združenia veriacich. Toznamená, že formálne
je táto Federácia potvrdená Svätým Otcom
ako súčasť katolíckej Cirkví.
Keďsa lepšie pozrieme na priloženú mapu
Európy, zistíme jednu skutočnosť, že Sloven
sko tam nie je označené, čo znamená, že nie
je členom F.S.E.. Zo Slovákov sme tam boli
so. Cyrilom Vasiľom, ak nepočítam jednu
Slovenku z Talianska, asi sami. Všetky okolité
krajiny sa podieľajú na výchove mladej ge
nerácie Európy aj prostredníctvom katolícke
ho skautingu. Pýtam sa, čí Slovensko musí
byťvšade posledné, čí naša prílišná opatrnosť
prebrať niečo dobré od cudzích nie je zby
točná? Určiteje. Nehovorím, že odteraz všetci
mladí musia byť skauti, skauting nie je pre
každého, ale prečo neponúknuť mladým
ľudom aj takúto možnosť, hlavne v mestách?
Nieje tu dôvod na obavu, čí sa touto aktivitou
nejakým spôsobom nerozbije farnosť. Práve
naopak, keď skauti napríklad nacvičia
divadelné predstavenie a predstavia sa s ním
vo farnosti, je to len na povzbudenie všetkých
bez rozdielu. Nemôžeme ani povedať, že sa
tuchce zaviesťnejaká nová vec. Na gréckoka
tolíckej fare v Košiciach v Starom meste sa do
dnes uchováva oddielová zástava gréckokato
líckych skautov spred roku 1950. Takisto meno
nebohého otca lCDr. Štefana Ujhélyho netreba
nijako zvlášť predstavovať. Práve on bol
zodpovedný za skautov na Zakarpatí.
Opäť sa vrátim k našej piesní zo začiatku.
Najprv si však všimnime sľub katolíckeho
skauta: „Sľubujem na svoju česť, že s Božou
pomocou budem zo všetkých svojich síl slúžiť
Bohu, cirkvi, svojej vlasti a Európe, stále
pomáhať svojím blížnym a dodržiavať
skautský zákon." Číslo tejto piesne v nových
modlitebných knižkách Hore srdcia je 111.
Môžeme povedať, že obsah tejto piesne tvorí
vlastne skautský sľub. V prvej slohe piesne sa
spieva o sľube Ježišovi, že mu skaut venuje
všetko, aj svoj život. Je to iste veľká vec
zasvätiť svoj život Pánu Ježišovi verejným
sľubom. V druhej slohe sa spieva o tom, že
skaut chce slúžiťCirkvi a národu bez prestania
a pomáhať svojmu rodu až do smrtí. V tretej
slohe sľubuje, že bude milovať svojho
blížneho a slabšieho bude vždy chrániť.
V refréne si prosí o silu vytrvať vo svojom
sľube až do konca. Keď sa mladý 12 - ročný
skaut alebo vodkyňa zaväzuje sľubom
k takýmto hodnotám, je to niečo úžasné.
Kto z vás by nechcel vedieť, ako sa podľa
nočnej oblohy určí, koľko je práve hodín či
iné finty v prírode? Skauti vedia veľa
užitočných vecí. Skauting je hra. Hra na život.
A práve v ňom sa od nás očakáva, aby sme
obstáli ako dobrí kresťania a občania v spolo
čenstve európskych národov.
o. Milan Lach, SJ

Desať rohov Konferencie
biskupov Slovenska
Pri príležitosti 10. výročia vzniku Konferen
cie biskupov Slovenska (KBS) sa v dňoch 15.17. septembra 2003 v Exercičnom dome
v Marianke uskutočnilo 46. plenárne zasada
nie KBS.
Podujatie sa začalo v pondelok 15. septem
bra 2003 bohoslužbou o 10,30 hodine pred
Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v šaštíne. Biskup Mons. Jozef Zlatňanský sa vo
svojej homílíi vrátil k návšteve Svätého Otca
Jána Pavla 11. na Slovensku a jeho posolstvu,
ktoré nám zanechal. „Odniesolsi nás všetkých

v srdci do Ríma. A my čo sme dnes pripútavali
do Šastína k našej Sedembolestnej patrónke,
sme si ho sem v srdci priniesli, ako milova
ného otca a veľkého mariánskeho ctiteľa. Tu
pred Sedembolestnou chceme mu všetci ešte
raz poďakovať za jeho obetavú návštevu
Slovenska, za jeho láskyplnú prítomnosť me
dzi nami, zajeho bohaté duchovné posolstvo,
zajeho povzbudenia, ktoré nám zanechal ako
pastier Katolíckej cirkvi," uviedol biskup
Zlatňanský.
Slávnostná časť programu, ktorú príhovo
rom otvoril predseda KBS, a spišský diecéz
ny biskup Mons. František Tondra, pokračoval
do 16. septembra v Maríanke. V úvode sa pri
hovoril aj Mons. Henryk J. Nowackí, apoštol
ský nuncius v SR. S prednáškou „Historický
prierez desaťročnej činností KBS" vystúpil de
kan Rímskokatolíckej cyrílometodskej boho
sloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave Prof. Viliam Judák. Na slávnost
nom zasadaní Konferencie biskupov Sloven
ska sa zúčastnilo aj asi 20 zahraničných
biskupov - predsedov biskupských konfe
rencií z okolitých krajín.
Riadna časť plenárneho zasadania KBS
pokračovala v utorok 16. septembra popolud
ní. Hlavným bodom programu bola voľba
nového predsedu Konferencie biskupov Slo
venska, volba podpredsedu KBS a dvoch vole
ných členov Stálej rady KBS a voľba hovorcu
KBS. Biskupi sa zaoberali aj sympóziom Etika
života, ktoré sa v rámci Stredoeurópskych ka
tolíckych dní bude konaťv Bratislave v dňoch
3.-5. októbra 2003. O činnosti Rady KBS pre
rodinu a mládež informoval jej predseda
a košický apoštolský exarcha Mons. Milan
Chautur, CSsR.

Z histórie KBS_____________________
Krátko pred návštevou Jána Pavla U.
v roku 1990 v Prahe, na Velehrade a v Bra
tislave bola erigovaná spoločná Konferencia
biskupov Českej a Slovenskej federatívnej
republiky. Do ČSFR bol 30. júna 1990 vyme
novaný apoštolský nuncius Mons. Gíovanni
Coppa.
Slovenský episkopát prostredníctvom svoj
ho zástupcu pre Slovensko kardinála Korca
(tento post v spoločnej biskupskej konferencii
zastával od 23. apríla 1990 do 4. mája 1993)
požiadal Svätú stolicu o zriadenie samostat

nej Konferencie biskupov Slovenska. Otcovia
biskupi Slovenska si naliehavo uvedomovali
odlišnosť mnohých pastoračných problémov,
ktoré bolí špecifické pre Slovensko a veľmi
odlišné od situácie Cirkvi v Česku.
Svätá stolica tejto žiadosti vyhovela a pre
fekt Kongregácie pre biskupov kardinál Bernardinus Gantín erigoval 23. marca 1993
Konferenciu biskupov Slovenska (KBS). Túto
radostnú udalosť oznámil apoštolský nuncius
Mons. Gíovanní Coppa listom z 2. apríla 1993
kardinálovi Korcoví, nitrianskemu diecézne
mu biskupovi. Medzí iným ako dôvod Svätá
stolica uvádza: „Pre dobro Cirkvi v milovanom
slovenskom národe... na jej ďalší rozvoj."
KBS ako stála inštitúcia je zhromaždením
biskupov Slovenska, plniacich pastoračné
úlohy pre veriacich svojho územia, aby sa
čoraz viac vzmáhalo dobro, ktoré Cirkev pos
kytuje ľuďom spôsobom apoštolátu, vhodne
prispôsobenom okolnostiam času a miesta
podľa normy práva (porov. CIC, kan. 447).
Za prvého predsedu KBS bol zvolený
Mons. František Tondra, spišský biskup (4.
mája 1993 -13. apríla 1994). Dňa 13. apríla
1994 sa novým predsedom KBS stal Mons.
Rudolf Baláž a druhýkrát 29. apríla 1997. Dňa
31. augusta 2000 bol za predsedu KBS zvo
lený opäť Mons. František Tondra.
Prvé samostatné zasadnutie slovenských
biskupov, ktorí boli ešte súčasťou spoloč
nej biskupskej konferencie sa uskutočnilo
v dňoch 19.-20 januára 1993 v Nitre za účasti
apoštolského nuncia G. Coppu a všetkých 14
slovenských biskupov.
Do duchovného spoločenstva slovenskej
hierarchie sa tiež zahŕňajú emeritní biskupi
(Mons. Peter Dubovský, Mons. Jozef Feranec,
Mons. lán Hírka), ako aj biskupi, ktorí bolí
vysvätení mimo vlasti a pôsobili alebo naďalej
pôsobia v zahraničí (Jozef kardinál Tomko,
Mons. Pavol Hnilica, Mons. Dominík Kaľata,
Mons. Andrej Grutka, Mons. Jozef Adamec,
Mons. Dominik Hrušovský, Mons. Ján Bukovský, Mons. Jozef Zlatňanský. Mons. Milan Šášik, CM, a Mons. Ladislav Hučko).

Výsledky zasadnutia_______________
Novým predsedom KBS sa stal Mons. Fran
tišek Tondra a jej podpredsedom sa stal Mons.
Rudolf Baláž. Do stálej rady boli volení
chýbajúci dvaja členovia a to arcibiskup Ján
Sokol a arcibiskup Alojz Tkáč. Stála rada má
päť členov: troch z funkcie (predseda, pod
predseda a generálny sekretár) a dvoch vole
ných. Nasledovala aj voľba predsedu ekono
mickej rady, do ktorej bol opäť potvrdený
Mons. Vladimír Fílo ako aj hovorca KBS, kde
bol vo funkcií potvrdený Mons. Marián Gavenda.
Na záver všetci biskupi listom poďakovali
Svätému Otcovi za jeho telegram, ktorý ím
zaslal pri tejto príležitosti.
ínt. (upravené)
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L e tn ý tá b o r M ahrínka
S

miech, radosť a úsmev na tvárach mno
hých tohtoročných účastníkov letného
tábora Makrínka nám dával dostatok energie.
Aj takto nejako sa dajú vyjadriť pocity nás
všetkých z priebehu tábora. Tak, ako po
minulé roky, aj tohto roku sa podarilo sestrám
bazilíánkam z Bardejova a Svidníka pripraviť
pekné spestrenie letných prázdnin. Spolu so
svojimi animátormí dosiahli a vytvorili skvelú
trojtýždňovú atmosféru, ktorú okúsilo spolu
164 detí a 20 anímátorov.
Celý tábor bol rozdelený na tri turnusy, kto
ré odštartovali 21. júla. Vtedy sa začal prvý
turnus, na ktorom boli detí zo Svídníka od 5 tích do 10 - tích rokov, čiže 1. stupeň základ
ných škôl. Tento turnus bol ukončený 26. júla.
Druhý turnus sa začínal 28. júla a trval do
2. augusta. Obsadenstvo tábora tvorili deti
z Bardejova, taktiež z 1, stupňa základných
škôl.

Prvou bola celoročná téma eRka: „Kdeje moje
srdce, tamje môj domov". Druhou témou bolo
motto: „ŽivotJežiša Krista”. Na základe týchto
tém mal každý deň svoje dve podtémy, ktorým
bol prispôsobený aj program. Program bol
jednotný pre všetky tri turnusy hoci s malými
obmenami a dodatkami kvôli vyššiemu veku
účastníkov.
Je tu pondelok 21. júla - začiatok nášho
tábora. Po príchode detí do rekreačného za
riadenia Školy v prírode Chmeľová nasledo
valo vybalenie a rozdelenie detí do izieb.
Pohľady detí sa nedajú opísať, bolí plné
očakávania, no sem-tam sa našli aj smutné
očká s výrazom strachu, čo to tu asi bude.
Mnohých sme povzbudili, že s Božou pomo
cou zvládneme všetky nástrahy a zlú náladu
zaženieme preč, nemá tu čo robiť. Hneď nato
sa deti rozdelili do skupiniek; malí sme ich
päť na každom turnuse a ich prvé kroky

Tretí turnus trval od 4. augusta do 9. au
gusta. Účastníci však boli pomiešaní. Detí bolí
rozdelené, polovica zo Svídníka a polovica
z Bardejova. Vekovou kategóriou bol II. stu
peň základných škôl a stredoškoláci.
Keďže do nášho programu bola zaradená
každodenná účasť na sv. liturgii, museli sme
zabezpečiť prítomnosť duchovného otca, ktorý
by bol ochotný vykonávať túto službu. Na
prvom turnuse sme privítali otca Jozeťa Novíckého, správcu farnosti Fijaš. Na druhom tur
nuse sme nemalí stáleho kňaza, každý deň
prišiel niekto iný. Týmto chceme poďakovať
farskému úradu v Bardejove, Svídníku
a v Chmeľovej, kde sa konal náš tábor. Tretí
turnus nám spríjemnil svojím pobytom otec
Martín Horňák, správca farností Vyšný Orlík.
Všetkým vám patrí naša veľká vďaka a Pán
Boh zaplať!
Teraz niečo o programovej zložke. Celý tá
bor sa niesol v duchu dvoch hlavných tém.

smerovali do cerkví na slávnostnú sv. liturgiu.
Otec Jozef nás všetkých ešte raz privítal
a v modlitbách sme prosili o zdravie, počasie
a skvelú atmosféru. Po príchode z cerkví sme
sa posilnili obedom, lebo popoludní nás čakal
dosť nam áhavý a dôležitý program. Po
krátkom oddychu sa začalo naplno pracovať.
Detí v skupinke sa zoznamovali s anímátorom
a naopak. Ich cieľom bolo vymyslieť názov pre
svoju skupinku a krátku scénku, ktorou by sa
predstavili nám ostatným vo večernom prog
rame. Scénka mala obsahovať ich názov a za
hrať ju mohli pantomimicky alebo hovoriac;
v tomto smere sa hranice nekládli. Ostatní
účastníci malí uhádnuť ich názov. No ani
v jeden pondelňajší večer to nešlo hladko.
Scénky bolí tak starostlivo pripravené, že
nebolo jednoduché uhádnuť, čo predstavujú.
Ďalšou úlohou detí bolo vytvoriť si skupinkový
erb a pravidlá, ktorými sa celý týždeň riadili.
Boli dohodnuté na táborovom parlamente.

22 • október/2003 - slovo

Lenže to niektorým skupinkám nestačilo
a boli tak šikovné, že si pripravili pokrik.
Večerný program sa vydaril. Všetky skupinky
bolí úplne super a svoje názvy si právom
zaslúžili. Deň sme ukončili spoločnou modlit
bou. Čaká na nás druhý deň.
Utorok nás privítal skvelým počasím. Hneď
ráno po rozcvičke sme šli na spoločnú mod
litbu, po ktorej nasledovala modlitba v sku
pinke a losovanie lístkov tichého priateľa.
Počas raňajok sme sa dozvedeli náš doobed
ňajší program. Dnes sa z nás stanú stavbári,
čo vyplývalo z dnešných podtém: „Stavba ro
dinného domu" a „Život mladého Ježiša".
Práca v skupinkách sa skutočne vydarila.
V týchto mladých stvoreniach sa prejavili
rôzne dary, za ktoré sme ďakovali Ježišovi.
Domy boli úchvatné, každý oplýval svojou
osobitosťou. Po spoločnej prezentácii a preh
liadke sme sa posilnili obedom a po odpočin
ku hor’ sa do ďalšej práce. Keďže
tento rok vyhlásil Svätý Otec za rok
ruženca, aj my sme ho zaradili do
nášho programu. Úlohou skupiniek
bolo v poobedňajšej práci pripraviť
jednotlivé tajomstvá radostného
ruženca. Každá skupinka mala za
hrať jedno tajomstvo. Večerný prog
ram bol jasný— modlitba svätého
ruženca. Pre detí to bolo milým
oživením modlitby a viac ich to k nej
pritiahlo. Keďže spoločnú modlitbu
sme mali, hor’ sa do skupiniek na
prezradenie tichého priateľa a spať.
V
stredu sme potrebov
počasie, čo sme aj cez modlitbu
dostali. Dnes budeme robiť mapy.
Podľa vzoru Ježiša, veď aj on putoval
krajinou bez mapy. O čo je ľahšie
nám, keďju máme. Každá skupinka
sa vybrala do terénu, aby zmapo
vala istú časť dediny, a tak ostatným
ponúkla možnosťvybrať sa na stopovačku pomocou jej mapy. Vtedy to
však detí ešte netušili. Perličkou pri hľadaní
„pokladu“ podľa mapy bolo na treťom turnuse
to, že náš poklad, ktorým bol modrý balón,
prisypal traktor s plnou vlečkou hliny, takže
naše snaženie bolo márne, ale tu sa ukázala
sila skupinky. Hľadali až do úplného konca.
Večerný program už malí na starostí čatári
Peťo a Míío, ktorí si pre nás pripravili „rozpráv
kový večer". Nápor smiechu sa nedal zastaviť
ani po odohraní všetkých scénok, ktoré bolí
v repertoári. Radostný večer sme ukončili
modlitbou a plní očakávania, čo sa stane
zajtra, sme išli spať.
Štvrtok nás čakal „Deň zábavy alias Deň
naopak". Toto pomenovanie mu skutočne
sedelo. Po raňajkách, na ktorých sme dostali
zabalený obed, sme sa vybrali do Poľska.
Nešli sme tam s úmyslom nakúpiť, ale povoziť
sa na koňoch. Navštívili sme takpovediac
„ranč" s obrovským počtom huculských koní.
Prekvapenie detí bolo obrovské. Ich rozžia-

v Chmeľovej 2 0 0 3
renéočká hovorili za všetko. To bol pocit sedieť
na skutočne osedlanom koňovi a nechať sa
na ňom povoziť. Po vystriedaní sa každej
skupinky na koňoch sme navštívili tunajšie
múzeum kozákov. Tu sme si mohli prezrieť
ozajstné odevy a brnenia i obrovské meče,
ktoré sa v tej dobe používali. Dokonca sme
sa dozvedeli, že tieto odevy, ktoré sme mohli
vidieť, boli prepožičané ako kostýmy do filmu
Ohňom a mečom, ktorý sa nakrúcal aj v tejto
oblasti. Od slovenskej hranice (prechod Becherov) je to asi 15 km. Po pútavej prehliadke
sme neodolali ponuke a šli sme sa pozrieť aj
na bričky a koče. Na ubytovňu sme sa vrátili
v poobedňajších hodinách, plní zážitkov. A je
tu dalšie prekvapenie. Po zavelení: Všetci do
postele a spať, sme mnohí nevedeli, čo sa
deje. Neskôr sme pochopili, veď je deň na
opak. Mnohým prišiel odpočinok vhod, najmä
animátorom, ktorí si však neoddýchli. Počas
spánku detí sa bodovali izby. Večer na nás
čakal táborák s eRko tančekmi a ukazovačkami. Ďalší deň bol za nami.
Piatok bol posledný deň tábora, ktorý sme
spoločne prežili. Museli sme to využiť. Cez
doobedňajšie stretko, v ktorom sa rozoberal
rozdiel medzi Pastierom (Ježišom) a pastie
rom spoznávaním Ježišovej vlasti a učením
sa reči Židov a Arabov, sme sa dostali k po
obedňajšej stopovačke, a je tu posledný
spoločnývečer. Ale ešte predtým sme privítali
medzi nami jednu milú a vzácnu návštevu.
Svojou prítomnosťou nás poctil o. biskup Hlib
z Ríma, ktorý akurát trávil svoj čas v Prešove.
Po krátkom interview sme sa mu predstavili
kratším programom, zatancovali si s ním
a zaspievali mu. Otec biskup nás naučil jednu
peknú ukazovačku a zahral sa s nami niekto
ré hry. Ako je zvykom, ani tento rok nesmela
v piatok chýbať táborová pošta, ktorá bola
plná ďakovných listov a rôznych úloh pre
ostatné skupinky i jednotlivcov. Pokračovali

sme odmeňovaním za
bodovanie, t. j. za naj
čistejšiu izbu. Odme
nou bola torta. Ale čo
sa nestalo. Či už veríte
lebo nie, najkrajšiu iz
bu malí chlapci - anímátorí, na čele s otcom
Jozefom. Prekvapení
nebolí, čakali to. Ale
odmeny sa dostalo aj
skutočným výhercom,
tentoraz dievčatám,
ktoré si tortu naozaj
zaslúžili. Večer ukon
čený eRko tančekmi
a modlitbou sa nám
zdal veľmi krátky, ale
čo už. Zopakujeme si
ho opäť o rok.
V
sobotu sa náš tá
bor končí. Po raňaj
kách, poslednej skupinkovej modlitbe
a autogramiáde na nás
čakalo už iba poďako
vanie sa nášmu Nebes
kému Ockovi na svätej
liturgii, že nám doprial
prežiť tento týždeň
v zdraví a spolu s pria
teľmi prežiť chvíľky
šťastia a radosti. Mnohí z nás odchádzali so
slzami v očiach, niektorí to nevydržali a vy
plakali sa. Povzbudenie od sestričiek a prí
sľub sr. Alžbety, že sa tu takto o rok opäť
stretneme, ak to bude Otcova vôľa, nás hneď
povzbudila s odhodlaním prísť znovu sme sa
rozišli do svojich domovov.
Tohto roku nás na Makrínke čakali mnohé
prekvapenia. Program bol oživený táborovým
parlamentom, v ktorom mala zastúpenie kaž

dá skupinka. Prostredníctvom dvoch svojich
členov mali možnosť rozhodnúť a zasiahnuť
do priebehu tábora, t. j. vyjadriť svoj názor.
Po zábradlí na schodisku boli rozvešané
schránky. Bolo ich päť. Každá skupinka mala
jednu poštovú schránku, do ktorej dostávala
listy od iných skupiniek alebo jej členov.
Každý večer sme malí „zrkadlo". Slúžilo na
obojstrannú konverzáciu medzí anímátormí
a deťmi o priebehu celého prežitého dňa. Detí
mali možnosť počas celého dňa vyjadriť svoj
súhlas alebo nesúhlas na všetko možné na
FAJN a FUJ plagáte. Skutočnou lahôdkou pre
všetkých sa stali eRko tančeky, ktoré sme si
zatancovali vždy, keď bol na to čas.
Nakoniec sa chceme poďakovať najmä
sestrám bazilíánkam, ktoré nám preukázali
svoju dôveru a umožnili nám prežiť s deťmi
pekné týždne. Aj pre nás to bolí týždne
o dávaní, ale aj prijímaní. Detí nás mnohému
naučili. Ďalej sa chceme poďakovať v mene
nás všetkých hnutiu eRko, ktorého sme člen
mi, za to, že nám poskytlo financie z fondu
Ministerstva školstva. Naša vďaka patrí spon
zorom, medzí ktorými bol aj o. Juraj Gradoš,
aj všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom počas troch týždňov pomáhali.
Všetkým vám Pán Boh zaplať! A naša najväč
šia vďaka patrí Ježišovi, ktorý nám daroval
tento čas, aby sme ho prežili s týmito deťmi.
Veríme, že sa takto spolu stretneme, ak Pán
dá, aj o rok.
eRkárí zo Svidníka

slovo - október/2003 • 23

„A za koho ma
pokladáte vy ? "

ZA M Y SL EN IE NAD IKONOU

(M k 8, 29)
Nasleduješ Ježiša Krista? Si jeho učeníkom? Je veľmi dôležité dať
správnu odpoveď na túto otázku. Mnohí máme pomerne hmlistú
predstavu o učeníctve. Často sa to stotožňuje s určitým sentimentálnym
spôsobom prežívania viery, ktorý však neobstojí vo chvíľach skúšky.
Nasleduje pád. A tento pád nemožno zakryť. Svet ho vníma a registruje
rozdiel medzi tým, čo sa tvárilo ako kresťanské, no v čase skúšky sa
zachovalo pohansky. Našou úlohou je svetu ukázať, že priam vášnivo
milujeme Ježiša Krista a preto plníme jeho vôľu í za cenu väčších čí
menších sebazáporov.
Toto svedectvo je však možné len vtedy, ak základným kameňom
našej viery je vyznanie: „Ježiš Kristus je môj Spasiteľ!"
Ježiš Kristus viedol svojich učeníkov k tomuto vyznaniu. Na ceste
do dedín okolo Cezarey Filipovej im dáva otázku: „Za koho ma pokla
dajú ľudia?" (Mk 8,27). Odpovede sú rôzne. Veď svet rôzne reagoval
na Ježiša Krista. Apoštoli spomínajú len tie pozitívnejšie mienky. Podľa
niektorých ľudí Ježiš je Ján Krstiteľ,
ktorý vstal z mŕtvych. Pre iných je
zas Eliášom. Podľa proroctva Eliáš
mal prísť pred príchodom Mesiáša.
Ďalší ho považujú za jedného
z prorokov. Toto sú mienky sveta zaujímavé, ale nepravdivé. Svet si
urobil predstavu o Ježišovi Kristovi
- žiaľ nesprávnu.
Ježiš Kristus však ide ďalej. Pýta
sa: „A za koho ma pokladáte vy?"
(Mk 8, 29). Spasiteľ chcel vedieť,
čo si o ňom myslia učenící. Pýta sa
vlastne: Svet má svoju predstavu o mne, ale teraz chcem vedieť, aká
je vaša predstava. Viera je osobnou záležitosťou. Každý z nás musí
cestu ku Kristovi vykonať sám. A na nejakom bode tejto cesty aj nám
položí otázku: „Za koho ma pokladáš? Kto podľa teba som?"
Ak človek neodpovie na túto otázku, môže sa stať, že sa zamotá do
spleti nepravdivých predstáv sveta o Ježišovi Kristovi. Potom sa stáva,
že sa dokonca stavia odmietavo k veciam, ktoré súvisia s týmto
vyznaním. Stačí si len spomenúť na problém okolo zákona
0 cirkevných školách. Koľko „kresťanov" v masmédiách sa otvorene
postavilo proti návrhom, ktoré predkladala cirkev. A akých reakcií
sme bolí svedkami v prípade interrupcií, okolo financovania cirkvi,
atď Kde hľadať korene tohto správania? Nuž v tom, že mnohí ešte
vedome a pravdivo neodpovedali na otázku: „A za koho ma pokladáte
vy?" (Mk 8, 29).
Apoštol Peter na túto otázku odpovedal takto: „Ty si Mesiáš" (Mk
8, 29). Pochopil, kto je Ježíš. Nevšímal si mienku sveta. Dal správnu
odpoveď na základe osobnej skúsenosti. Žíl v jeho blízkostí, vnímal
jeho slová, bol svedkom jeho skutkov. Toto vyznanie sa zrodilo z jeho
viery.
Keď človek nežije s Ježišom Kristom, ľahko prijíma za pravdu to,
čo si o Ježišovi myslí svet. Ale keď sa s ním stretne, keď nejaký čas
pobudne v jeho blízkostí, čosi sa zmení. Rodí sa v ňom viera a s ňou
1osobné úprimné vyznanie: „Pane, ty sí môj Spasiteľ.“ Toto vyznanie
nie je len nejakým stotožnením sa s pravdou, ktorú niekto hlása. Je
to vyznanie, ktoré urobíme na základe osobnej skúsenosti.
To je prvý krok na ceste k skutočnému nasledovaniu Ježiša Krista.
Je to prvý úkon každého, kto sa chce stať jeho učeníkom. A ak človek
ďalej rozvíja tento dar viery, ktorý sa mu dostal, stáva sa stále
odolnejším vo chvíľach skúšok. A svet si pri pohľade na takého človeka
uvedomuje nesprávnosť svojej predstavy o Kristovi.
Tak čo? Nasleduješ Ježiša Krista? Si jeho učeníkom?
o. Míron Keruľ-Kmec
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Ikona presvätej Bohorodičky - Oranty.

PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
Ak niektorí teológovia a historici používajú pre tvorbu ikony slovo písanie,
tak takáto ikona sa musí dať aj čítať, Keďpohliadneme na toto zobrazenie
prostej ženy z Nazareta, chce sa nám spievať hymnus: „Čestnejšia si
ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia
si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.“ To, čo
vyjadruje tento hymnus slovami, vyjadruje aj táto ikona.
Ak si všimneme Máriu na tomto zobrazení, udiví nás krása a dôstojnosť
jej rúcha. To nie je rúcho obyčajnej dievčiny z chudobného nazaretského
ľudu, ani rúcho ženy, ktorá prišla o manžela a ktorej syn sa túla po celom
Izraeli hlásajúc Radostnú zvesť. Je to rúcho kráľovnej - vyšívané a pestro
zdobené, jednoduché, ale vkusné. Rúcho, za ktoré by sa nemusela hanbiť
žiadna starodávna panovníčka. Takto povýšená Matka Spasiteľa je naozaj
čestnejšia ako cherubíni po jej pravici a neporovnateľne slávnejšia ako
serafíni po jej ľavici.
V živote tejto ženy sa udialo niečo výnimočné, a predsa všedné. Počal
sa v nej život Tvorcu. Toho, ktorého nemôžu objať nebesia, ktorý je
Slnkom pre všetkých verných, toho, ktorý žehná každého človeka a je
naplnením dávneho prisľúbenia svojho Otca, ktoré dal ešte Adamovi
a Eve, Práve tento malý chlapec, ktorý je znázornený akoby v tele Márie,
je tým prisľúbením. Aby to lepšie vyjadril, drží v rukách zvitok- symbol
Písma a Zákona, ktoré ho predpovedali. Svojou pravou rukou žehná
všetkých veriacich. Jeho tvár je síce tvárou dieťaťa, ale už nesie stopy
predvečnej múdrosti. Je to ten, ktorý bol pred vekmi, ktorého ani za ním
znázornené nebesia nemôžu objať. A tak môžeme bez rozpakov nazvať
túto ženu spolu s otcami efezského snemu ozajstnou Bohorodičkou.
Je j postoj však je naozaj zvláštny. Králi panujú nad národmi a ich veľmoži
im dávajú pocítiť svoju moc, no Mária, hoc ako kráľovná, nemá výraz
panovníka. Je j ruky nie sú rukami vládcu, ale rukami prosiacej ženy.
Zdvíha svoje ruky k neustálej modlitbe - k neustálemu rozhovoru
s Bohom, lebo v ňom nachádza potešenie i radosť. Tento rozhovor ju
robí blaženou, čo čítame na jej tvári. Robí ju šťastnou. A v tomto
rozhovore sa prihovára aj za nás.
o. Mgr. Juraj Gradoš
Snímka: archív redakcie

Sklam anie bolesť s r d c a
Snáď na zemí nechodí a nechodil človek, ktorý nezažil sklamanie.
Nemuselo to byť sklamanie z lásky, ale jednoduché, obyčajné skla
manie z človeka, z jeho správania alebo z vecí, ktoré nás obklopujú.
Sklamanie je bolesťou, ale aj hnacím motorom, je niečím, čo človeka
raní priamo v srdci, v jeho vnútri, ale zároveň tým, čo ho vyburcuje
k novým výkonom.
k by sme chceli podeliť sklamanie, mô
žeme to urobiť z viacerých hľadísk zjeho intenzity, dôležitostí či pôvodcu tejto
bolesti. Dôležité však nie je to, ako a kto nás
zranil, ale to, čo s tým urobíme.

A

Priama rana do srdca
Skúsme si spomenúť na naše posledné
sklamanie. V prvej chvíli, keď sme to ešte len
začínali prežívať, v srdci naraz vypukla silná
bolesť. Niekedy to prechádzalo do výbuchov
hnevu, beznádeje, obviňovania celého sveta.
Človek sa cíti byť taký ponížený, taký poko
rený, žez tejto svojej situácie nevidí cestu von.
Bolesť, ktorá ho spaľuje, mu nedovoľuje
slobodne a triezvo dýchať a myslieť. Ako to,
že sa to stalo práve jemu, prečo? Otázky
a otázky prebleskujú hlavou a nestačíte na
nich odpovedať Mohol by som situáciu vo
vnútri takého človeka nazvať chaosom neporiadkom.
Bolesťje, samozrejme, o to hroznejšia, čím
je sklamanie väčšie a čím je jeho strojca náš
mu srdcu bližší. Je to akoby kvadratická
úmernosť Najhoršie sa prijíma sklamanie od
tých, ktorým sme sa otvorili, ktorým sme
zasvätili svoj život. Naozaj, najťažšie je prežiť
sklamanie milovanej osoby a je jedno, či ide
o manželského partnera, dieťa, rodiča,
priateľa, priateľku, súrodenca. Jednoducho
zokruhu ľudí, ktorí sú nám blízki, táto skutoč
nosťsklamania najviac pripomína bezútešnú
noc po ničivom atómovom výbuchu. Všetko
je zrazu tmavé, nikde niet svetla nádeje,
svetla života. Človek sa v tejto tme ničoty
a chaosu stráca, umiera. A s ním aj všetky
jeho nádeje, túžby, pocity a krásne okamihy
života. Zostáva len bezútešná samota prázdnota navonok aj v srdci, vo vnútri.
Rar=í. ktorá sa tým vytvára, smeruje na to
najcitlivejšie miesto - do srdca. Nič nebolí
viac, ako zranené a zlomené srdce. Ale každá
rana sa musí začať hojiť - potrebujeme prvú
pomoca lekára, ináč z rany vytečie aj posled
ná kvapka života, rana sa zapáli a začne žiť
svojímvlastným životom, pričom bude svojho
hosLiteľa zabíjať a oberať o každú radosť.

SebaTútosť a sebaobviňovanie______
Keďpominú prvé chvíle a človek sa ocitne
sám zoči -voči tejto situácií, začne sám seba
ľutovať. Začne vyratúvať všetky dôvody, prečo
sa toto nemalo stať práve jemu, prečo ho to
malo obísť. Veďon nikoho tak strašne neskla

nová rana bude zdať stále väčšia ako tá pred
chádzajúca, kde všetko zlo pramení z okolia,
kde bolesť bude rásť. Situácia takéhoto
človeka je nakoniec bezútešná - uzatvorený
a osamelý neraz končí so všetkým. A „najistej
ším" riešením je samovražda - únik zo zla,
čo ho obklopuje, a zároveň pomsta všetkým,
čo mu ublížili. Práve tento postoj býva jedným
z častých príčin samovrážd a akéhokoľvek
ubližovania ostatným.
Horšie ako sebaľútosť môže byť už len
sebaobviňovanie. Obvykle nastáva tam, kde
intenzita lásky nebola rovnaká, tam, kde zra
nený omnoho viac miloval, než lásky prijímal.
Vtedy sa človek začne obviňovať sám - keby...
keby... keby... To slovo ho začne prenasledovať
- keby som mu viac ustupoval, keby som ho
viac miloval, keby som sa mu ešte viac ve
noval. Jeden veľký začarovaný kruh, ktorý sa
stáča dovnútra. Špirála sebaobvíňovania sa
zmenšuje, tempo sa zrýchľuje. A človek - ten
nehľadí inde, len do svojho vnútra, do seba
a hľadá v sebe samom nezmyselné dôvody,
ktoré by toho druhého ospravedlnili.
Mnohokrát ich však nenájde - špirála sa
nakoniec zastaví v jednom bode a zrazu je
vidieť, že vyčerpal všetky možností. On mal
byť iný a on ublížil. V jeho vnútri sa z prena
sledovaného stáva prenasledovateľ a naopak.
Začne sám seba trestať, začne iných chrániť
pred sebou. Ak sebaľútosť bola častým dôvo
dom samovrážd, tak toto je podľa mňa najčas
tejším. Človek ukončí svoj život, aby iným
neubližoval.

Prvá pomoc_______________________

mal, nikomu tak strašne neublížil. Táto sebaľútosť môže človeka doviesť k jednoznačnému
presvedčeniu o vlastnej dokonalosti a o straš
nej krivde, ktorú on musí teraz vo svojom
živote znášať. Keď začne vo svojej samote
a skľúčenosti komunikovať sám so sebou,
odsúdi celý svet za to, čo sa mu stalo. Pre neho
bude vinníkom každý okolo neho - všetci.
A tak sa bude aj správať. Teda nielen obvi
ňovanie, ale hneď aj odsúdenie a potrestanie.
Uzavrie sa do seba, do svojho sveta a všetkým
ostatným dookola bude pohŕdať.
Takéto správanie mu však prinesie ďalšiu
bolesť, ďalšie a ďalšie sklamania, lebo nie
každý je schopný znášať zatrpknutého
človeka. Nie každý musí mať pochopenie pre
jeho zakomplexovanosť a toleranciu pre jeho
výbuchy nenávistí a osočovania. A tak sa
dostane do šialeného kruhu, kde sa každá

Ak ste v podobnej situácii alebo niekoho
v nej vidíte, potrebujete prvú pomoc - člo
veka, ktorému môžete všetko povedať, ktoré
mu sa môžete vyžalovať. Potrebujete niekoho
s triezvym rozumom, kto bude krotiť vaše vý
buchy sebaľútosti a sebaobviňovanía. Nieko
ho, kto vás zachráni pred vami samými. Kto
vám pomôže uniknúť z väzenia, na ktoré ste
sa samí odsúdili. Takýto človek je na nezapla
tenie, a hlavne v tejto chvíli. Viac musí po
čúvať a len mierne popostrčíť, aby nesklamal
krehkú dôveru. Musí byť moderátorom a vod
com. Musí dokázať vniesť za každú cenu
slnečný lúč svetla do tmy vnútra. Musí ukázať
život tak, ako ho videl predtým - so všetkou
rozmanitosťou a farbami. A hlavne musí
pomôcť vyhľadať lekára.
Ak si myslíte, že mám na myslí psychotera
peuta, tak ste na omyle. Tu nie je postihnutá
ien psychika - tu je zranené celé vnútro, duša,
duch i telo. A tak, ako v každej veci sa naj
lepšie vyzná jej tvorca, tak, ako lekári boli
schopní liečiť človeka intenzívnejšie, až keď
ho spoznali aj zvnútra, takýto človek potrebu
je niekoho, kto ho pozná. Niekoho, kto ho stvo
ril alebo ho dokáže preskúmať. A najlepším
lekárom je naozaj a bez špekulácie Boh.
Nezabúdajme na to, keď sa ocitneme v po
dobnej situácii, čí už ako obeť alebo ako po
mocník na ceste k svetlo. On je lekárom duší
í tiel, on je ich tvorcom, ich udržovateľom a ich
spásou.
o. Mgr. Juraj Gradoš
ilustračná snímka: archív redakcie
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- domáca cirkev

Učme deti
čnosti nábožnosti
V predchádzajúcom článku sme uvažovali o potrebe vštepovať do
života našich detí čnosť lásky k blížnym. V prvej častí dnešného
príspevku si všimneme lásku k sebe, ktorá patrí k čností lásky
k blížnym. V druhej častí budeme uvažovať o potrebe učiť deti čností
nábožností, teda učiť ich láske k Bohu.
Láska K sebe_____________
Ježiš hovorí: „Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samé
ho!" (Mt 22,39). V týchto slovách
je obsiahnuté aj prikázanie lásky
k sebe. Samoláska či sebaláska je
nám veľmi blízka. Boh však ne
prikazuje takúto hriešnu samoľú
bosť, ale usporiadanú lásku k se
be. Boh nás predsa stvoril na svoj
obraz a nesmierne nás obdaroval
životom a volá nás do nebeského
kráľovstva. Chce, aby sme si vážili
aj samí seba. Aby sme neznehod
nocovali to, čím nás obdaroval.
Aby sme nezakopali talenty, ktoré
nám dal. Pre človeka je veľmi dô
ležité, aby mal potrebné sebave
domie, aby si bol vedomý seba,
svojej hodnoty v Božích očiach.
Veď Boh za nás dal svojho jednorodeného Syna. Toto zdravé seba
vedomie je potrebné, aby sme
bolí pravdiví' vo svojom živote.
Rodičia nesmú v deťoch ubíjať se
bavedomie. Majú ho však správ
ne formovať aj tým, že dokážu
pravdivo oceniť pozitívne prejavy
svojich detí. Prehnaná, neodô
vodnená a neustála kritika môže
ubíjať potrebné sebavedomie die
ťaťa.
Láska k sebe znamená aj poria
dok v životospráve. Preto je po
trebné dieťa navykať na pravi
delnosť a správnu mieru v strave
a v odpočinku. Nie je dobré dovoliť
dieťaťu prejedať sa či vylihovať bez potreby. Blčiaci oheň alebo kniha Aj diabol pred ním
Veďme detí aj k potrebnej miere pohybu na kapituloval a mnohé ďalšie.
vzduchu, k hre i práci. Rozvážni rodičia zvažu
Láska k sebe zahŕňa aj oblasť čistoty jú, aké hračky deťom kúpiť Najosožnejšíe sú pohlavnej bezúhonnosti. Rodičia chránia
také, pri ktorých môžu deti uplatniť svoju svoje deti pred nebezpečnými príležitosťami,
predstavivosť, tvorivosť a komunikatívnosť. Ale pred samotou a záhaľkou. Rodičia by mali
aj také, ktoré im poslúžia pri nacvičovaní vždy vedieť, kde a s kým je ich dieťa. Dôležitá
medziľudských vzťahov. Zaiste to nebudú na je atmosféra čistoty v rodine. Netreba sa báť
podobneniny zbraní. Dôležité sú kolektívne hry s deťmi hovoriť aj o týchto skutočnostiach. Nič
medzí deťmi, ale aj také, pri ktorých sa hrá netreba uponáhľať, ale ani nepremeškať. Keď
spolu celá rodina. Pri týchto hrách učme detí sa dieťa pýta, treba mu odpovedať. Hovoriť
zvládať prehry í víťazstvá.
vždy pravdu a primerane veku.
V
primeranom veku je veľmi osožné po
môcť deťom obľúbiť si knihy. Dobrá kniha Láska k Bohu_____________________
urobí vo výchove veľmi veľa. Spomínam si,
Navykajme detí na pravú nábožnosť. Po
ako veľmi ma ovplyvnila napríklad kniha máhajme im poznať Boha. Viera je Boží dar.
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Boh ho chce odovzdať naším deťom aj -a pre
dovšetkým - cez nás rodičov. Mnohí rodičia
možno ani nevedia, ako deťom odovzdávať
živú vieru a viesť ich k pravej nábožností. Pre
dovšetkým treba vedieť, že kto čo nemá,
nemôže ani dať. V liste Rimanom čítame: „Te

da vieraje z hlásania a hlásanie skrze Kristovo
slovo". Aby sme deťom neodovzdali iba vieru
bez života a formálnu nábožnosť, je nutné
kresťanskú výchovu vsadiť do Božieho slova.
Božie slovo, ktoré je obsiahnuté vo Svätom
písme a v posvätnej tradícií, má byť pre
rodičov pri výchove detí základnou oporou.
Podľa Pánovho príkazu sa evanjelium odo
vzdávalo dvoma spôsobmi. Ústne: prostred
níctvom apoštolov, ktorí ústnym
ohlasovaním, príkladmi a usta
novizňami odovzdávali to, čo pri
jali z Kristových úst, z kontaktu
s ním a z jeho činov alebo poz
nali vnuknutím Svätého Ducha.
A písomne: prostredníctvom tých
apoštolov a apoštolských mužov,
ktorí z vnuknutia toho istého
Svätého Ducha zaznamenali po
solstvo spásy písomne (porov.:
Katechizmus Katolíckej cirkvi 76:
ďalej KKC). Aby sa však evanje
lium zachovalo v Cirkvi stále ne
porušené a živé, apoštoli zane
chali biskupov ako svojich ná
stupcov a odovzdali ím svoje
miesto v Učiteľskom úrade. Lebo
apoštolské ohlasovanie, ktoré je
osobitným spôsobom zaznačené
v inšpirovaných knihách, má sa
nepretržitým nástupníctvom
zachovať až do konca (KKC 77).

„Posvätná tradícia a Sväté písmo
teda navzájom úzko súvisia a sú
spojené" (KKC 80). „Sväté písmo
je Božie slovo, nakoľkoje písom
ne zaznačenéz vnuknutia Sväté
ho Ducha. Posvätná tradícia však
Božie slovo, ktoré zveril Kristus
Pán a Svätý Duch apoštolom,
neporušene odovzdáva ich nás
tupcom, aby ho, osvietení Du
chom pravdy, svojím ohlasova
ním verne zachovávali, vysvetľo
vali a šírili. Z toho vyplýva, že
Cirkev, ktorejje zverené odovzdávanie a vysvetľovanie Zjavenia,
nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo
zjavené, iba zo Svätého písma" (KKC 81, 82).
Teda Sväté písmo a posvätná tradícía sú
Božím slovom, ktoré je potrebné odovzdávať
deťom. Preto je veľmi dôležité byť v Cirkví,
jedine ktorej je zverený tento poklad. Toto je
autentická cesta, ktorá vedie k živej viere
a opravdivej nábožnosti. Je veľa nábožných
ľudí, ale nie všetci majú dar Svätého Ducha dar nábožností. Tento dar je charakterizovaný
radosťou z duchovného života. Znakom tohto
daru je radosť z modlitby a ľahkosť, s akou
človek oslavuje Boha. Modlitba v kresťanskej
rodine nemôže chýbať. Napomáhajme tomu,
aby sa modlitba v našich rodinách stávala
každodennou radostnou udalosťou, aby sa

stávala každodennou súčasťou
života nás a našich detí.
Deťom je potrebné pomôcť
poznávať Boha v stvorenstve.
Poukázať na Boha, ktorý všetko
stvoril. Veľmi intenzívne sa to dá
realizovať pri spoločných výle
tochdo prírody.
Dôležité vo výchove detí sú
rôzne rodinné udalosti, radostné
¡bolestné. Chceme predsa, aby
Bohprebýval v živote našich detí.
Udalosti života ponúkajú jedineč
núpríležitosťna formovanie detí.
Cirkev deťom predstavujme
ako mystické Kristovo telo, ktoré
ho sme súčasťou. Ako domov,
v ktorom sme v bezpečí. Veďme
deti k sviatostnému životu a k lás
ke k Cirkvi.
„Aksa dieťa s našou pomocou
naučí objavovať Boha okolo seba
a navykne sa meniť svoje citové
rozpoloženie na rozhovor s ním

ako dobrým, mocným, všadeprí
tomným, ak si navykne s našim
prispením ďakovať mu v radostí,
prosiť ho v potrebe, odprosovať
s pocitom viny pri osobných potknutíach a chváliť ho pri obdive
jeho diel, ak sa naučí rozprávať
sa a stretáva sa s ním vo sviatos
tiach, ktoré ho posilnia, môžeme
ako vychovávatelia pozvoľna
ustupovať a veriť, že sme dali
dieťaťu do života tú najvzácnejšiu
výbavu. No ak sa nám nepodarí
dať mu nábožnosť, všetky naše
výchovné úsilia zostanú málo
účinné, možno í úplne márne"
(Jean Duboís: O výchove, s. 94).
Modlime sa, aby sme naplnili
poslanie, ktoré nám rodičom vo
výchove našich detí dal Boh.

W E B FÓRUM
Popredné miesta v rebríčku sledovanosti slovenských kresťanských
webových stránok obsadzuje pravidelne už niekoľko rokov Slovenský
kresťanský portál - Christnet.sk. Tento portál je jeden z prvých
kresťanských portálov na Slovensku vôbec. Informačná štruktúra portálu
má široký záber, čo svedčí o tom, že svoje miesto si na týchto www
stránkach nájde množstvo internetových čitateľov.
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Obsah je rozdelený do ôsmich sekcií. Na úvodnej stránke je okrem
menu umiestnený prehľad najdôležitejších udalostí z kresťanského života,
odkazy na knihy a témy on-line. Svoje stabilné miesto na úvodnej stránke
má rubrika Téma pre teba. Medzi najcennejšie rubriky patrí Kresťanský
vyhľadávač, v ktorom je možné nájsť cenné informácie o kresťanských
webových stránkach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V sekcii
Areopág\e priestor pre všetkých, ktorí majú záujem diskutovať o viac či
menej známych témach. Užívatelia môžu pristupovať do tohto priestoru
ako registrovaní, skrytí alebo anonymní. Diskusiu vedie moderátor.
Ďalšou sekciou je Bude, kde je databáza kresťanských podujatí,
roztriedená podľa kategórie podujatia, dátumu, dňa v týždni, mesiaca,
roka, miesta uskutočnenia, krajiny, a dokonca aj podľa organizátora
a času uskutočnenia akcie. Táto sekcia obsahuje aj formulár na pridanie
akcie.
Samostatnú časť tvorí Čitáreň. Táto sekcia je rozdelená do troch
samostatných podsekcií: články a témy, stála ponuka a vyhľadávanie.
Články sa týkajú rôznych oblastí, z ktorých spomeniem napríklad:
biblikum, rodina, katechetika, liturgia, partnerské vzťahy, spiritualita.
Sekcia Chat umožňuje registrovaným užívateľom virtuálne stretnutie
s priateľmi, s ktorými sa môžu porozprávať v reálnom čase. Pre tých,
ktorí ešte nie sú registrovaní, je pripravený registračný formulár pre online zaradenie do chat-databázy.
Medzi zaujímavé stránky patrí aj sekcia pod názvom Musica, v ktorej si
na svoje prídu všetci milovníci gospelovej hudby. Na tejto stránke sú
predstavované novinky z gospelu, tituly domácich i zahraničných
interpretov, odkazy na www stránky jednotlivých kresťanských skupín.
V tejto sekcii je možné prehrať prostredníctvom programu RealPlayer
niektoré piesne, samozrejme, nechýbajú ani noty a texty k titulom.
Kompletné texty Starého i Nového zákona sú uvedené v sekcii Písmo.
Je tu možnosť nájsť presné znenie podľa súradníc (kniha, kapitola, verš),
ďalej úvody k jednotlivým knihám, ako aj rôzne práce k biblickej tematike.
Sekcia zároveň ponúka väčšinu týchto prác na stiahnutie.
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Oživenie stránkam Christnet-u prináša aj sekcia Pohľadnice. Umožňuje
zaslať elektronickou poštou virtuálnu pohľadnicu. Stránky umožňujú
široký výber pohľadníc v týchto kategóriách: Kostoly, Vianoce, Príroda,
Spiritualita, Veľká noc, Katarínka a Vysoké Tatry.
Poslednou sekciou je Webmail - poštová služba, ktorá dovoľuje
registrovaným užívateľom využívať elektronickú poštu prostredníctvom
portálu Christnet.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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ThDr. E m ila K o rb u
„Je veľa krásnych vzorov oddanej lásky k Bohu, Cirkvi, k národu
i vlasti. Náš vďačný ľud dlho a rád z pokolenia na pokolenie
odovzdáva zástavu spomienok, lásky i vdáky našim rodoľubom,
ktorí tu medzi nami žili a pôsobili. Jedným z tých, ktorý si zaslúži
našu vdáčnú úctu, je ThDr. Emil Korba, kňaz, básnik, publicista
a redaktor. V októbri tohto roku uplynie 25 rokov odjeho smrti
a v júni 50 rokov od kňazskej ordinácie“ (F. Dancák: ThDr. Emil
Korba, Vydavateľstvo Petra, 2003, s. 11).
w
iara života E. Korbu sa začala 1. mája
Po dokončení štúdia na Cyrílometodskej
1930 v Bardejove. Vo váženej rodine Já  bohosloveckej fakulte v Litomeŕiciach bol 28.
na Korbu a Štefánie, rod. Holevovej, kde rástol
júna 1953 v Chráme sv. Víta ordinovaný za
so svojimi súrodencami Jánom, Gabrielom kňaza pomocným pražským biskupom,
a Alžbetou. Tu dostal pevné základy pre svoj prepoštom metropolitnej kapituly Mons. ThDr.
Ako študent rád čítaval knihy a nosil židovskú
ďalší život a pre svoje budúce povolanie. Tieto Antonínom Eltschnerom. Primíčnú sv. liturgiu čiapočku podobnú solideu.
rozvíjal po ukončení ľudovej školy (1936-41) mal v ten istý deň podvečer v Chráme svätého
aj na staroslávnom Štátnom gymnáziu v Bar Kríža v Dejvíciach, v ktorom sa v tom čase usadil sa v malom starorodíčovskom dome
dejove, kde bol žiakom profesora, kňaza-fran- slávili prvé gréckokatolícke bohoslužby. Korbovcov u tety Žofie Korbovej, na ulici
tiškána, básnika katolíckej moderny PhDr. Primíčnú sv. liturgiu v rodnom Bardejove Postajok, kde nemal ani telefón. Bolo to jeho
Svetloslava F. Veigla. Tu v roku 1949 aj matu mohol sláviť až v septembri 1953. Štátne obľúbené miesto, kde prežil jeden z najtvo
roval s vyznamenaním.
úrady povolili novokňazovi odslúžiť iba sv. rivejších úsekov svojho života. Odtiaľ bol
Ako nadaný a literárne činný študent už liturgiu. V jej závere nesmel ani poďakovať veľmi pekný pohľad na mesto Bardejov. Tu
od skotých rokov cítil Pánovo volanie k práci prítomným.
často pracoval do neskorej nocí.
v jeho vinici. Preto sa po maturite hlásil do
Po ordinácií pôsobil ako odborný asistent
Vo voľných chvíľach ho bolo často vidieť
Kňazského seminára v Prešove. Prešovský katedry katechetíky na CMBF v Prahe- v Bardejovských Kúpeľoch na prechádzke so
biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM, ho poslal Litoméficíach (1954-55). V rokoch 1955-59 svojimi priateľmi a známymi. Vždy chodieval
na štúdium posvätnej teológie na Bohoslo ako generálny prefekt kňazského se
veckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde minára, ktorý medzitým premiestnili
v tom čase študovali viacerí naši kandidáti z Prahy do Lítoméŕíc, a ako správca
kňazstva.
fakultnej knižnice. Keď skončil
Pre gréckokatolíkov po roku 1950 nastali základnú vojenskú službu (1956vo vtedajšom Československu ťažké časy. 1958), bol 1. januára 1959 menova
Bohoslovec Emil Korba nemohol už študovať ný za administrátora farností Otro
ako gréckokatolík za Prešovské biskupstvo. čín, Bečov nad Teplou a Krásné
Prihlásil sa teda do pražskej arcidiecézy, aby Údolí so sídlom v Otročine, okres
v nej mohol pôsobiť ako mskokatolícky kňaz. Karlove Vary. V januári 1962 prevzal
správu farností Stará Boleslav
a Skorkov. V roku 1963 bol menova
ný za sekretára Kolegiátnej kapituly
staroboleslavskej a za arcibiskup
ského notára.
Pri preberanídoktorského diplomu z posvätnej teológie.
V roku 1964 dosiahol titul ThLic.
Po rigoróznej skúške a obhajobe
práce na tému Veľké tajomstvo v netajomnej v kňazskom obleku. V samotnom Bardejove
skutočností dneška bol 27. mája 1966 v Líto- mal istý okruh priateľov, ktorých pravidelne
méFicíach promovaný na doktora teológie.
navštevoval. Niekedy bol z tých návštev aj
Právo birítuovať mu udelila Posvätná kon unavený, ale rád išiel, aby si pohovoril so
gregácia pre východné cirkví dňa 2. decem svojimi rodákmi.
bra 1966.
Bardejovčania ho malí veľmi radí, najmä
kmeňoví obyvatelia, rodáci. S úctou ho poz
Návrat na Slovensko_______________ dravovali a on s úctou dával dole klobúk, kto
Po povolení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi rý stále nosieval. Vždy bol upravený a dôs
v Československu bol 1. októbra 1969 na tojný. Aj keď sa niekedy zastavil v kaviarni či
vlastnú žiadosť uvoľnený z pražskej arci reštaurácií, vždy bol dôstojný, decentný pán,
diecézy pre službu v Prešovskom biskupstve. z ktorého striedmosť, skromnosť a láskavosť
Po príchode na východné Slovensko sa jeho doslova dýchala.
trvalým bydliskom stal rodný Bardejov.
Dvere domčeka na Postajku boli vždy a pre
Kedže rodičovský dom bol kvôli novej každého otvorené. Každého prijal s láskou.
zástavbe pripravený na asanáciu (celá ulica), Preto stretnutia s ním boli nezabudnuteľné.
S vtedajším ordinárom Mons. Jánom Mirkom.

Č
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Postajok si vyvolil aj za svoj
pseudonym. Mnohé jeho prís
pevky, najmä v posledných
rokoch, sú podpísané menom
Emil Postajok (aj E. Postajok,
alebo E. K.).
V roku 1969 bol ustano
vený za správcu farností FuIíanka.
Ako literátovi sa tu napĺňa
jeho dávna túžba pracovať
v oblasti tlače. Najprv bol po
mocníkom prvého redaktora
nášho, vtedy vznikajúceho,
časopisu Slovo Ladislava Hučka. Potom sám prebral vede
nieredakcie, keďbol 1. októb
ra 1970 menovaný za vedú
ceho redaktora časopisov Slo
vo a Blahovistník a ostatnej V Hrabskom so spolubratmi. Otec František Dancák (sprava)
neperiodickej gréckokatolíckej potom kráčal v jeho redaktorských šľapajach v časopise SLOVO.
tlače. V roku 1976 bol pove
rený aj funkciou šéfredaktora týždenníka Ka chcel priviesť bližšie k Bohu. A to nielen cez
tolícke noviny. Tieto úspešne redigoval dva svoje konanie, ale aj cez šírenie Božieho slova.
roky.
Živým dôkazom sú jeho homílíe, ktoré pripra
Popri redaktorskej práci hojne vypomáhal voval písomne a ktoré sa zachovali dodones.
v duchovnej správe. Navštevoval mnohé naše Ako redaktor gréckokatolíckej tlače zredigoval
farností ako kazateľ pri cirkevných slávnos aj niekoľko modlitebných knižiek a publikácií.
tiach, alebo pri pohrebných obradoch.
Veľmi zaujímavá a starostlivo uchovaná je
Bol aj menovaný do funkcie promotora jus- aj jeho veľmi bohatá korešpondencia. A keďže
titiae a defensora vínculí pri diecéznom súde literárne tvoril, spolupracoval a rozvinul
v Prešove.
vzťahy s ostatnými umelcami a literátmi.
V období vedenia redakcie gréckokato Dokladom toho je bohatá a samostatne
líckej tlače ThDr. Emilom Korbom, ktoré trvalo vydelená korešpondencia s nimi.
plných 10 rokov, vychádzali okrem časopisov
V
roku 1971 sa rozhodol napísať svoj
Slovo, Blahovistník a Kalendára pre grécko- testament. Testament, s dátumom 30. novem
bra 1971, ktorý má názov ňoja posledná vôľa,
začína slovami: „Neznajúc okamžik svojho

skonu, chcem byťvždy pripravený na rozlúč
ku so svojím životom a svetom, nech by prišla
kedykoľvek a v akejkoľvek ťorme. I keď tieto
riadky nesprevádza žiadna predpojatá obava
pred chvíľou, ktorej neujde žiadny človek, pri
triezvej úvahe a plnom vedomí vyjadrujem
týmto svoju poslednú vôľu s prosbou, aby bola
dôsledne splnená... “

epitaíomna bardejovskom cintoríne.
katolíkov, do ktorých prispieval sám mnohými
článkami a básňami, aj ostatné vydania pre
gréckokatolíkov. Bolí to najmä modlitebné
knihy a liturgické príručky.
ThDr. Emil Korba nebol len básnikom
a publicistom. Bol hlavne kňazom. Toto
náročné povolanie si dobre uvedomoval. Cítil
sa zodpovednýmza svojich veriacich, ktorých

Zomrel náhle a nečakane v 49. roku života
a 26. roku kňazstva v plnom pracovnom
zanietení. Našli ho mŕtveho ráno 27. októbra
v rodnom dome.
Aj keď si želal, aby jeho telo bolo uložené
„tíško a nenápadne", bolo pochované síce
skromne, ale so všetkou úctou. Pohrebné ob
rady vykonal prešovský apoštolský adminis
trátor Ján Hirka za spoluúčasti mnohých
kňazov oboch obradov a veľkého množstva
veriacich.
Pri príležitosti 180. výročia zriadenia gréc
kokatolíckeho biskupstva a 110. výročia naro
denia blaženého Pavla Petra Gojdiča, OSBM,
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove udelilo
Pamätnú medailu in memoriam ThDr. Emilovi
Korbovi ako prejav vďačností za vernosť
gréckokatolíckej cirkvi v období jej zákazu
a za statočné svedectvo viery a starostlivosť
o nesmrteľné duše. Sprievodný diplom má
dátum - v Prešove 22. augusta 1998 - a je
podpísaný prešovským biskupom Mons.
Jánom Hirkom, Dr. h. c ..
F Dancák, skr. A. Ondovčíková

ZA M Y SL EN IE
„ »Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme
nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete«.
Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, že
sa im siete trhali. “ (Lk 5, 5-6).
Americký biskup Fulton Sheen, ktorý často
mával príhovory v televízii, jeden svoj príhovor
začal takto:
- Ked'som išiel dnes do televízie, stretol som
človeka, ktorý bol rozhodnutý, že skočí z mosta
do rieky a utopí sa, pretože si nevedel poradiť
a pomôcť v živote. No povedal: „Ak stretnem
cestou k rieke človeka, ktorý by mi dal nádej
do života, neurobím to.”
A Fulton Sheen sa obracia na televíznych
divákov s otázkou: „Ak by ste sa vy ocitli
v takejto situácii, vedeli by ste dať človeku
nádej do života?“
Neviem, či by sme to aj my dokázali. Vždy si
musíme uvedomiť, že tam, kde sa končia
ľudské schopnosti a možnosti, tam prichádza
Boh so svojou pomocou. Aj zázračný rybolov
na Genezaretskom jazere to jasne potvrdzuje.
■k *

*

„Ako chcete, aby ľudia robili vám , tak robte aj
vy im !“ (Lk 6, 31).
Sv. František Salesk ý, biskup, napísal:
„Blížneho obviňujeme pre ľahké veci, kým
seba ospravedlňujeme aj vo veľkých veciach.
Chceme predávať za veľmi vysokú cenu, kým
kupovať chceme veľmi lacno. Chceme, aby
sa zadosťučinilo spravodlivosti u iných, ale
aby sa postupovalo s milosrdenstvom v na
šom dome... Neúprosne sa dožadujeme
svojich práv, pričom chceme, aby iní boli
skromní pri vyžadovaní svojich... To, čo robíme
pre iných, vždy sa nám zdá veľa, kým to, čo
robia iní pre nás, nezdá sa nám ničím.“
Nariekaním na nevďačnosť a ľudskú zlobu
nedosiahneme premenu sveta, ale konaním
dobra. Sami musíme začať tam, kde stojíme.
Ide tu o nadprirodzenú lásku k blížnemu, teda
o vyššiu pohnútku, než je svetská myšlienka:
Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva! Ježiš
Kristus vo svojej Reči na vrchu dal nám k tomu
zlaté pravidlo: „Ako chcete, aby ľudia robili
vám, tak robte aj vy im l“{Lk 6,31).
*

*

*

„K e ď sa p rib líž il k m estskej bráne, práve
vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá
bola vdova“ ( L k 7 , 12).
ThDr. Emil Korba, kňaz, ktorý zomrel náhle vo
veku 49 rokov (27.10.1978), vo svojom
testamente z roku 1971 napísal: „Smrť je často
náhly a najčastejšie nečakaný odchod. Iste,
že nedá príležitosť k lúčeniu s každým...“
Obraz z mestečka Naim, kde matka-vdova
vyprevádzala svojho jediného syna, sa opakuje
často v každodennom živote. Ježiš nás preto
upozorňuje: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa
ani hodiny“ (Mt 25,13).
-fd-
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Oplatí sa ž iť život, ktorý dáva Ježiš
Každodenný zhon, práca a povinnosti, ktoré som mala v škole, mi nedávali priestor, aby som sa zamys
lela nad spôsobom svojho života. V našej rodine bolo zdanlivo všetko v poriadku. Do našej rodiny však
vstúpil nevolaný hosť - moja choroba.
e letný augustový večer. Práve som sa
pomodlila Ruženec svetla. Ruženec kla
diem na nočný stolík, ale stále vo mne vyvo
láva spomienku, ktorú som prežila. Len pred
týždňom som bola prepustená z nemocnice.
Tento ruženec je dar od pacient
ky, ktorá so mnou ležala na izbe.
Ona ma naučila modliť sa ho.
Aké zvláštne príbehy píšeme na
stránkach nášho života.
Ešte pred rokom by som sí
ani nepomyslela, že budem
písať o udalostí, ktorá zmenila
môj život. Každodenný zhon,
práca a povinností, ktoré som
mala v škole, mí nedávali pries
tor, aby som sa zamyslela nad
spôsobom svojho života. V našej
rodine bolo zdanlivo všetko
v poriadku. Manžel je riadite
ľom na gymnáziu a naše dve
dcéry sa vydali v našich šľapa
jach. Obidve študujú na Peda
gogickej fakulte v Prešove.
Do našej rodiny vstúpil nevo
laný hosť - moja choroba. Chce
so mnou viesť dialóg. Hovorí
o zlých návykoch, nesprávnej
životospráve. Samozrejme, že
o tomviem, ale ako ťažko sa tieto
zaužívané veci menia. Veď sami
to dobre poznáte. Dnes viem, že
cez túto chorobu sa ku mne
prihovoril Boh. Keď som sa po
operácii vrátila na izbu, dostala
som vysoké horúčky, upadala
som do bezvedomia. Na vedľaj
šej posteli ležala pacientka Mil
ka. Stále bola veselá a prívetivá.
Na jej nočnom stolíku som si
všimla tri veci: Sväté písmo,
krížik a ruženec. Ruženec mala
stále v ruke a šeptala: Raduj sa, Bohorodička...
V tých kritických dňoch po operácii mi
pomáhala. Tak sme sa spriatelili. Povedala mi:
„Modlím sa za vás, aby vás Pán uzdravil, aby
ste sa vrátili k svojej rodine, ktorá vás
potrebuje." Vtedy som tomu nerozumela, dnes
už áno. Mojou úlohou je priviesť moju rodinu
k Bohu.
Ako učitelia sme sa báli v rodine o Bohu
hovoriť. Nikdy sme sa spolu nemodlili a takto
sme vychovali aj naše dve dcéry. Po nežnej
revolúcii sme bolí niekoľkokrát v chráme, ale
potom sme zľahostajneli. Vyhovovalo nám žiť
tak, ako predtým. Ale mojou chorobou sa
všetko zmenilo. Aj keď sa môj zdravotný stav
stabilizoval, objavili sa ďalšie skryté choroby.
Keď som sa pýtala ošetrujúceho lekára, prečo
je to tak, odpovedal: „Zo stresu. Ako učiteľka

J
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ste stále vystavená stresovým situáciám."
Priznala som, že je to pravda.
„Ale čo s tým?“
„Zmeniťštýl života! Doprajte si odpočinok,
nenoste si zo školy problémy domov. Snažte

sa povzniesť nad situáciu, v ktorej sa
nachádzate. Vyhýbajte sa hádkam a nadáv
kam. Dodržujte odporúčanú diétu a pravidel
ne užívajte lieky."
„Ale dá sa to, veď človek by musel utiecť
z tohto sveta?"
„Ak chcete žiť, inú cestu nepoznám."
Moja nová priateľka sa len pousmiala
a povedala: „Áno, pán doktor má pravdu.
Treba dodržiavať lekárske nariadenia, ak
chceme byť zdraví na tele, ale my máme aj
dušu a tá je chorá, preto potrebuje liečenie."
A tak sa začali naše dialógy o chorobe
našej duše.
Svet, o ktorom mi začala Milka hovoriť, bol
vzdialený a cudzí. Ale zároveň ma vracal do
môjho detstva. Spomínala som si na svoju
mamku, ktorá ma učila modliť sa, na moje

prvé sväté prijímanie. Ako to bolo dávno! Ale
aké to bolo pekné. Milka mí hovorila:
Boh má s každým svoj plán. Tak, ako si
vyvolil Máriu, vyvolil si aj nás. Čaká na náš
súhlas, ako čakal v Nazarete na súhlas Márie.
Boh je ten, ktorý stále čaká .
Dáva nám prísľuby, že bude
stále s nami, veď je Emanuel
- S nami Boh. V knihe Žalmov
čítame: »Dám ti múdrosť a po
učím ťa o ceste, ktorou máš
kráčať: poradím tí a budem ťa
mať stále na očiach« (Ž 32,8).
Veď život, ktorý nám pripravil
Boh, je víťazný život. »Ja som
prišiel, aby malí život a aby ho
mali hojnejšie« (Jn 10,10b).
Toto je šanca a ponuka Boha
pre nás. Prečo ju nevyužívame
naplno? Prečo neveríme Božím
slovám, ale len ľudským?
To je všetko veľmi pekné,
len aby to bola pravda.
Aj Pilát sa pred dvetisíc
rokmi pýtal Ježiša: „Čo je to
pravda?" Hoci mu Ježiš pred
tým odpovedal: »Ja som sa na
to narodil a na to som prišiel
na svet, aby som vydal svedec
tvo pravde. Každý, kto je
z pravdy, počúva môj hlas« (Jn
18,37). Pilát neprijal Ježišovu
pravdu. Napriek upozorneniu
manželky, ktorá ho varovala,
aby neodsúdil spravodlivého.
Ale apoštoli, priatelia Ježišovi,
prijali jeho pravdu a za ňu aj
zomrelí. Po ktorej ceste kráčate
vy? Ako Ježišovi priatelia alebo
ako jeho nepriatelia?
Aj keď v chorobe sa ťažko
rozmýšľa nad týmito otázkami,
hľadala som správnu odpoveď Aký život som
viedla doteraz? Prečo som so svojou rodinou
utekala od Boha? Koľko prázdnoty a smútku,
nesplnených túžob a plánov som prežívala vo
svojom manželskom a rodinnom živote. Stále
mi niečo chýbalo k harmónií rodinného šťastia
a pokoja. Aj keď po materiálnej stránke bolo
všetko v poriadku. Moje uvažovanie vyústilo
do modlitby: „Bože, ďakujem tí, že si ma
našiel po toľkých rokoch hľadania. Nie, ešte
nechcem zomrieť, chcem priviesť svoju rodinu
k tebe. Viem, že to bude ťažké, ale s tvojou
pomocou to dokážem." Ani sama neviem, ako
som vyslovila túto modlitbu, po mnohých
rokoch mlčania a odcudzenia sa Bohu.
Na moje počudovanie, od tejto chvíle sa
môj pooperačný stav začal zlepšovať. Čudoval
sa aj ošetrujúci lekár, manžel a dcéry. Keď som
im rozprávala, že Ježíš sa ma dotkol, len po-

čudovane krútili hlavou, a zostali šove prísľuby sa splnia aj v našej
prekvapení. Napriek lekárskym rodine. Ježiš povedal: »Veru, veru,
diagnózamsa môj zdravotný stav hovorím vám: Ak budete o niečo
sa pomaly, ale isto zlepšoval. prosiť Otca v mojom mene, dá
Spolu s Milkou sme sa modlili sv. vám to... Proste a dostanete, aby
ruženec. Každé „Raduj sa..." bolo vaša radosť bola úplná« (por. Jn
ako balzam na moje choré telo. 16,23-24).
Nebeský Otče, v mene Ježiša
Dnesviem, že sú dve cesty: Božia
a moja. Takmer dvadsať rokov Krista ťa prosím o obrátenie mojej
somkráčala po tej svojej, ktorá rodiny. Veď ty si prisľúbil, ak
vedie do zatratenia. Moja choro budeme prosíťv tvojom mene, že
to dostaneme.
ba, tobolo také zastavenie.
Znovu beriem do rúk ruženec
Pozor, pozri sa, kam kráčaš,
zastav sa. Každý deň prichádzal a začínam dôverný rozhovor
kňaz k Milke a prinášal jej Krista s Máriou za svoju rodinu. Som
v Najsvätejšej Eucharistii. Akosi plná vďaky Bohu, že sa ku mne
podvedome som aj ja zatúžila prihovoril cez Milku, že som moh
prijať Pána Ježiša. Ale mala som la zakúsiť Boží život. Lebo len
strach. Pred dvadsiatimi rokmi život, ktorý dáva Boh, je ten pravý
som prijala sviatosť manželstva, život. Pravdivé slová, ktoré napí
a to len tajne za zatvorenými sal apoštol Pavol: „Ale život, ktorý
chrámovými dvermi. Vtedy som teraz žijem v tele, žijem vo viere
bola na spovedí a odvtedy... aký v Božieho Syna, ktorý ma miluje
to dlhý čas. Zdôverila som sa a vydal seba samého za mňa"
svojej priateľke Milke. A tá ma (Gal 2,20). Teraz verím v túto
začala pripravovať na sviatosť pravdu v mojom živote. Kráčam
po ceste s Ježišom, spolu s jeho
pokánia.
V mojomživote sa stal zázrak, priateľmi. Keď v chorobe a v bo
po svätej spovedí a svätom prijí lestí spolu s Máriou vyslovujem
maní. Bremeno zo mňa spadlo. svoje Fiat, hovorím: „Oplatí sa žiť
Vrátil sa mi úsmev na tvár, z čoho život, ktorý dáva Ježíš."
bola prekvapená moja rodina.
rozprávanie zaznamenal
Nie, ešte im nehovorím o Bohu,
o. Mgr. Ján Karas
len sa modlím a obetujem svoje
Ilustračná snímka:
utrpenie za nich. Verím, že Ježi
archív redakcie

Hieromučeníci, ktorí zomreli pre Krista

OTEC
MYKOLA
KONRAD
Blažen ý otec M ykola
Konrad sa narodil 16.
m ája 1876 v dedinke
Strusiv (oblasť Ternopoľa
na západnej Ukrajine).
Svoje filozofické a teolo
gické štúdiá (najprv
v Innsbrucku) zakončil
v Ríme, obhajobou dok
torskej dizertácie. V roku
1899 bol vysvätený za
kňaza. Učil na Berežanskom a Terebovľanskom
gymnáziu. Metropolita Andrej Šeptyckyj požiadal v roku 1930 otca
Mykolu, aby šiel prednášať do Lvovskej Bohosloveckej Akadémie
a neskôr ho vymenoval za farára v dedinke Stradč neďaleko Javorova,
kde potom aj tragicky zomrel; zabitý boľševikmi 26. júna 1941. Ten
deň bol so sv. sviatosťami u chorej ženy. Vracajúc sa prechádzal
miestom, cez ktoré ustupovalo sovietske vojsko. Boľševici ho chytili,
odviedli do lesa a zastrelili spolu s kantorom Pryjmom.
„Doktor Konrád, profesor na Akadémii bol môj katechéta. Ó, bol to
významný človek! Bol to ideový muž. Veľmi sa zaujímal o mládež, jeho
srdce patrilo mládeži a národu. Chcel, aby sme boli dobrými
národovcami a tiež, aby sme boli svedomití študenti. To bol otec Konrád.”
(Z rozhovoru s o. Mikolom Markevičom.)

V minulom roku som mala dosť vážnu dávať viac. A tak sme si ťa stvorili a chceme
duchovnú krízu, dostaťsa z ktorej mí pomohol ťa naplniť. Nehovor, že je to pre teba prílíš
tentolist. Je to dlhý príbeh, preto ho nebudem abstraktné, lebo náš Duch tí je neustále
dopodrobna opisovať. Prosila som o duchovnú k díspozícíí. Kedykoľvek vystrieš ruky k ob
radu môjho kamaráta, ktorý je naozaj člo jatiu a zavoláš z hĺbky svojho srdca, som tu,
vekommodlitby. O radu, keď som už nevedela aby som tebou pretekal. Všetky nižšie formy
odkiaľ kam... Sľúbil mi, že sa bude za mňa lásky a života som stvoril tak, aby si práve
modliť a krátko na to mi poslal list. Povedal toto pochopila.
mi, žepri modlitbe, keď sa za mňa
modlil, cítil, že mi má napísať na
sledujúce riadky, ktoré mu dikto
val Pán... Tento list mnou hlboko
otriasol, pretože som v ňom našla
odpoveďna svoje dlhodobé prob
lémy a neistotu, aj napriek tomu,
žespomínaný kamarát o mnohých
veciachvôbec nevedel. Verím, že sa takto Pán
Dokážeš tomu rozumieť, moja milá? Som
dotkne aj mnohých ďalších ľudí a pomôže do teba zaľúbený. No môžeme sa milovať len
aspoň jednému človeku...
natoľko, nakoľko to ty dovolíš. Láska nie je
List je v trochu upravenej podobe.
povinná. Nepochopila si z môjho slova, že nie
som zákonník? Nestojím o milovanie z povin
»Moja milovaná I
nosti. Iba túžim a očakávam. Cítiš, ako tí bije
Keby si bola Evou a bola by si bezdetná... srdce? Stvoril som ho tak, aby som ho mohol
chcem povedať, keby si bola sama na svete, dokonale uspokojiť. Neboj sa, prosím, že
aj tak by som prišiel, aby som ťa vykúpil v našom vzťahu o niečo prídeš. Veď všetko,
a pozdvihol k dokonalejšiemu životu. Môj po čom túžiš, som stvoril pre teba. No aby tí
Otec ťa - teba konkrétne - stvoril pre naše neuškodilo to, čo ťa má obohatiť, chcem tí to
potešenie. A neradi vidíme, totiž Ja, Otec dať až potom, keď budem mať istotu, že si
a Svätý Duch, keď si smutná, neistá, keď po v mojom náručí. Prosím ťa uver, že toto ho
chybuješ o tom, že si veľmi - veľmi milovaná. vorím konkrétne tebe, drahá. Mám ťa naozaj
Žijeme v dokonalej harmónii a nič nám rád tak, ako si ani nedokážeš predstaviť: teba,
nechýba. Ale podstatou lásky je, že sa chce takú, aká práve si, teba od prvej chvíle tvojho

Mgr. Stanislav Gábor; o. Mgr. Marek Durlák

jestvovania a v každej, naozaj v každej,
situácii tvojho doterajšieho života...
Prepáč, ak ťa znepokojila myšlienka na
úplné odovzdanie sa. Aj medzi mnou a Ot
com, aj medzí nami a Duchom je to tak: sme
si navzájom úplne odovzdaní. V tejto láske je
tvorivá sila. Z tejto lásky vznikol celý svet.
Touto našou vzájomnou láskou sa zmení aj
tvoj svet.
Nedaj sa oklamať naším ne
priateľom. On, ten zlý, ten podvod
ník - úlisný, falošný zvodca môže
zatiaľ pôsobiť, pretože láska nám
bráni vziať dané slovo späť. Ale
tebe nemôže ublížiť. Lebo ten, čo
je v tebe, je silnejší' ako ten, čo je
vonku. Máme pevnú kontrolu nad situáciou.
Čakám len na tvoje áno... a znova a znova
čakám na tvoj súhlas, aby naše úžasné
ľúbostné dobrodružstvo mohlo pokračovať...
milovaná. Tak, ako preniká svetlo tmou, ako
presakuje voda skyprenou pôdou okolo
korienkov kvetiny, aby vzápätí naplnila jej
vnútro až do posledného lupienku, tak chcem
naplniť tvoj život. Túžim, aby sme sa spolu
radovali, aby sme spolu tvorili, víťazili... aby
sme boli spolu. Všetko vo vesmíre a v dejinách
smeruje k tomuto bodu. Povieš mi, že to chceš
aj ty?«

VYZNANIE

Oľga K.
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D u ch o vn ý p r o fil
sv ä té h o J o za fá ta K u n ceviéa
Pána, Bohočloveka, Ježiša Krista, ktorý pre
našu spásu zostúpil na zem, prijal ľudské telo
a zomrel za nás na kríži. Ako sám hovorí:
„ V tej chvíli som pocítil, ako akási ohnivá iskra

prenikla mojím vnútrom, následkom čoho sa
všetky chrámové bohoslužby stali pre mňa
potešením. Začal som ich spoznávať a za
takmer tridsaťrokovsvojho života si nepamä
tám, že by som bol vynechal bohoslužby. "Táto
udalosť z jeho života je dôležitá, lebo mala
hlboký vplyv na ďalší duchovný rozvoj
Jozafáta. Charakteristická pre jeho život je
láska k obradu a bohoslužbám. Jozafát, ani
ďalší jeho súčasnící nemali možnosť syste
maticky študovať teológiu. Tento nedostatok
v jeho živote nahradili chrámové bohoslužby,
ktoré sa stali základom jeho teologických
vedomostí a formovali jeho duchovný život.
Bol očarený krásou Božieho domu a nádheru
svätej liturgie si cenil nadovšetko. Po príchode
do Viľna sa však nepripojil k nejakému pravo
slávnemu spoločenstvu, kde sa bohoslužby
konali v plnej kráse, ale začal navštevovať
úbohú, v tom čase jedinú, zjednotenú cerkev,
do ktorej chodilo zopár ľudí. Už tu začínalo
byť jasné, že Jozafátovi ide o viac, než len
o nádherný spev a krásne obrady. Jozafát
pochopil to, o čo sa Ježíš prosil pri tajomnej
večerí: „Aby všetci boli jedno". Je veľkým
hriechom trhať mystické Kristovo Telo na malé
kúsky. Nemožno z evanjelia vymazať Ježišove
živote a smrti Jozafáta Kunceviča (1580 slová o Petrových kľúčoch. Je len jedna hlava
-1623) jestvuje dosť obšírna literatúra. - sám Kristus, a na zemi viditeľný zástupca,
Pre väčšinu Ukrajincov, Bielorusov a Rusínov
rímsky biskup.
Zo svedectiev na beatifikačnom procese je
sa stal symbolom zjednotenia ich cirkvi
s rímskym Prestolom. Každý, kto píše o Únií, známe, že keď Jozafát bránil a ohlasoval
nehľadiac na to, či sa k nej stavia priaznivo Úniu, všetky svoje argumenty čerpal zo
alebo nepriateľsky, nemôže opomenúť jeho „starých slovanských kníh" a z „ruských
osobu. Stanúc sa takýmto symbolom, stal sa letopisov", z ktorých bolo možné pochopiť, že
tiež osobnosťou veľkých polemík. Katolíci, Rus od samého krstu patrila do všeobecnej
zvlášť uníátí, ho uctievajú ako mučeníka jed Cirkvi. Keby bol Jozafát používal argumenty
noty Cirkvi. Pravoslávni ho opisujú ako fa vyňaté z nejakých polemických traktátov, bol
natického prenasledovateľa, stelesnenie by tým odstrašil národ. Ľudia by sa neuspo
všetkého zla, ktoré je spojené s Brestskou kojili s tým, že ich Jozafát presviedča myšlien
úniou, prijatou v roku 1596. Čí už jedni, alebo kami kohosi cudzieho. Tento ľud „staroj ruskoj
víry” si bedlívo stráží každú tradíciu, každý
druhí opisujú ho zo svojho uhla pohľadu,
zhodujú sa však v jednom: Jozafát je steles zvyk, svoju kultúru a nedá si ich vziať za nič
na svete. Ale keď im začal hovoriť o udalos
nením Únie.
Pokúsme sa bez predsudkov a prikrášfo- tiach prevzatých z vlastnej histórie, keď im
vanía vniknúť do jeho duchovného sveta na citoval knihy, ktoré aj oní poznali veľmi dobre
a na základe toho im dokazoval, že Únia patrí
základe prameňov, ktoré sa nám zachovalí.
Prvá známa udalosť, spojená s duchovným k tradícii ich vlastnej cirkvi, to sa už ľady
životom sv. Jozafáta, sa viaže k jeho detstvu. začali lámať a ľudia sa k Jozafátovi a Únii
On sám o tom rozprával svojmu duchovnému, začali stavať pozitívne.
No najviac priťahoval ľudí samotný život
bazílíánoví Genádiovi Chmeľníckému. Keď bol
Ivas (krstné meno Jozafáta) ešte malým chlap svätého, lebo najviac zodpovedal požiadav
com, prišiel raz s mamou do Cerkví sv. Paras- kám východnej duchovnosti. Zachoval sa
kevy vo Volynskom Volodimirí, kde bol rukopis a zborník, ktorý obsahuje diela svä
pokrstený. Keď uvidel ikonu Ukrižovaného, tých Otcov, ktoré pojednávajú o mníšskom
opýtal sa mamy, čo táto ikona označuje. živote. Prvá časť rukopisu - to sú diela Otcov,
Mama mu vysvetlila, že je to obraz nášho ktoré si Jozafát sám ručne prepísal. V druhej
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častí zbierky sú jeho vlastné úvahy a myšlien
ky o mníšstve. Tretia časť je písané už inou
rukou. Jozafátov rukopis obsahuje texty Sime
ona Nového Bohoslova a tiež Ústav Svätého
Otca nášho Níla. Nie je to nik iný ako Níl
Sorský, veľký reformátor mníšskeho života
v Rusku, predstaviteľ hesychazmu.(Hesychia
je neprítomnosť akéhokoľvek znepokojenia
podľa príkazu Pána, ktorý vyčítal Marte jej
ustarostenosť a nepokoj. On povedal apošto
lom: „Nestarajte sa o zajtrajšok, čo budete jesť
alebo čím sa zaodejete." Mních teda odmietol
každú svetskú myšlienku, aby našiel nevyh
nutnú jednotu: Svätého Ducha.) Svedkovia
Jozafátovho života potvrdzujú jeho veľkú
túžbu po samote, kde by neustále praktizoval
ustavičnú modlitbu srdca slovami: „Hospodi,
Isuse Christe, Syne Božíj, pomiluj mja”, ku
ktorým Jozafát podľa rady z Ústavu Níla
dodával slovo „ hrišnaho", Zaujímavou je
jedna udalosť z čias Jozafátovho pobytu vo
Víľne. V tom čase prišiel z Ruska do Viľna
mních Varsanufij jurodivý, jeden z tých, ktorí
doslovne chápali slová apoštola Pavla: „Stali
sme sa bláznami pre Krista." Títo ľudia sved
čili o Kristovi spôsobom úplne uvoľneným od
spoločensky prijatých noriem, čím vyvolávali
v ľuďoch šok a údiv. Varsanufij urobil na
Jozafáta veľký dojem, a to až natoľko, že
nejaký čas Jozafát uvažoval o tom, čí si tento
človek putujúci po zemí, nevybral azda „lepší
podiel." Tieto fakty nám umožňujú lepšie
osvetliť zmýšľanie a duchovný svet Jozafáta.
Veď ak by bolo pravdou to, že bol „fanatickým
nepriateľom pravoslávia", vari by si vzal za
učiteľa pravoslávneho ruského mnícha? Či by
ho azda udivoval hesychazmus, ideál svätosti
taký typický pre Rusko?
Mučenícka smrť zastihla Jozafáta v čase,
keď pred s Rímom zjednotenou kijevskou
Cirkvou stála neistá budúcnosť. Jozafát sa
dozvedel správy, že poľskí biskupi, prebýva
júci v Ríme, nahovárajú pápeža, že je čas
s Úniou skoncovať, lebo nie je jasné, kto to
vlastne sú katolíci východného obradu, vý
chodných cirkevných pravidiel a kalendára.
Nech uníátí prejdú na latinský obrad a kto
nechce, nech sa vráti naspäť k pravoslávnym.
Ale nech je pokoj. Pápež takéto rady nepočú
val, no správy sa šírili. Jozafátova smrť vo Vítebsku 12.11.1623 však tieto myšlienky
a úmysly úplne zmenila. Jeho smrťou akoby
začal klíčiť nový život. Akoby veľké slnko
začalo rozháňať temravy pochybností. Od
toho dňa sa nikto neodvážil hovoriť o prevá
dzaní uníátov na latinský obrad, nedovoľo
vala to veľkosť osobností, ktorá položila svoj
život za východný katolicizmus.
Z rozličných prameňov spracoval
o. Mgr. Marek Durlák

znamení tohto motta sa
niesla slávnosť posvätenia
kríža na Kojšovej holí. Konala sa
v roku 1140. výročia príchodu
slovanských vierozvestov sv. Cy
rila a sv. Metoda, spolupatrónov
Európy k Slovienom.
Kojšov - rázovitá podhorská
obecv okrese Gelnica má v svo
jom chotári mnoho objektov
drobnej sakrálnej architektúry. Ak sa vybe- úrad. Na organizovaní sa významne podieľal
ríetev ktorúkoľvek svetovú stranu od grécko aj Dom Matice Slovenskej z Košíc. Mohutný
katolíckeho chrámu v Kojšove, takmer na drevený kríž bol vyhotovený za účinnej sponkaždom kroku nájdete kríž. V minulostí bol zorskej pomoci firiem Toprez, s. r. o., Košice,
taký zvyk, že tieto objekty sa vztyčovali pri Stolárstvo Imrich Pavúk a Stavel, s. r. o.,
cestách vedúcich z dediny, ale aj na rozlič z Kojšova.
Slávnosť sa začala svätou liturgiou v gréc
ných miestach chotára, na medziach, na hra
niciach pozemkov, na okrajoch lesov a lúk. kokatolíckom chráme v Kojšove, ktorú slúžil
Boli ukazovateľmi cesty, dobrými orientač exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR. Na nej
nými bodmi, svedkami obývaných, civilizova dedinská komunita svojou účasťou prejavila
ných častí krajiny. Neobvyklé miesto dostali úctu ku krížu. Počas slávenia svätej liturgie
tie kríže, ktoré boli postavené na mieste tra bol kríž opretý o stenu chrámovej lode. Po
gického nešťastia. Stoja preto na skaliskách, ukončení bohoslužieb, za hlaholu zvonov, kríž
na strmých útesoch, nad roklinami a priepas uchopili šiesti mládenci a vyniesli ho na
ťami. Dnes k ním už nevedú takmer žiadne priestranstvo pred chrám. Potom ho vyložili
chodníky, ale miestni ľudia si dobre pamätajú, na pripravené nákladné auto. Mnohí z prí
tomných nasadli do osobných áut a viezli sa
na akú počesť bolí postavené.
Najstarším kojšovským krížom je malý, smerom na Gelnicu a odtiaľ lesnou cestou až
nenápadný liatinový objekt so vzácne zacho k chate Erika. Absolvovali ju dopravnými
valým slovenským textom a letopočtom 1879.
Dôkazombaníckej histórie sú dva kríže, jeden
z roku 1884, druhý je signovaný letopočtom
1940. Pozoruhodné okolnosti vzniku nesie
nenápadný krížik stojací na horskom pasien
ku asi 120 m juhozápadne pod vrcholom
Kojšovskej hole, s miestnym názvom Brešč.
Malý krížik zvarený z oceľových rúr, pripomí
na smutnú udalosť. Na mieste, kde stojí, vyha
sol život mladého muža, ktorý sa tu prevrátil
s traktorom.
Kojšovskíveriaci si postavili za veľmi neob
vyklých okolností aj maličkú kaplnku na
cintoríne. V minulostí boli vystavení mnohým
ťažkýmskúškam. I tu miestny duchovný v ro
ku1950 počas protigréckokatolíckej kampane
odmietol prechod na pravoslávie. Bol násilne
odvedený z obce. Ľudia svoju vernosť cirkvi
naplno prejavili nielen odmietaním pravo
slávnej bohoslužby, ale najmä tým, že počas
osemnásťročného útlaku sa modlili pri kapln
kena cintoríne, kvôli čomu ich prezývali „kapličkare". Denne sa pri nej schádzali na utiereň, večiereň í ďakovné molebeny. Správali
sa pri nej tak, ako v „cerkvi", prichádzali na prostriedkami, lebo peší výstup z Kojšova na
totomiestorozjímať o Bohu a prežívať duchom hoľu je strmý a namáhavý a trvá aj tri - štyri
hodiny. Pri chate sa k ním pripojili ďalší účast
i srdcom cirkevné sviatky.
V tradícií vztyčovať kríže, symboly pokory, níci, aby spolu vytvorili sprievod. V čele krá
lásky a oddaností Bohu, pokračujú Kojšov- čali duchovní otcovia, za nimi kurátor s boho
čanie i dnes. Miesto, ktoré si zvolili pre posta služobnými predmetmi a predspeváčka.
venie ďalšieho dreveného kríža, je zaiste to Nasledovali muži s krížom, oblečení v tradič
najkrajšie. Kojšovská hoľa je nielen masívny nom kroji, potom kojšovské ženy a deti v svia
a zveľkej diaľky viditeľný kopec Slovenského točnom ustrojení a za nimi ďalší účastníci
rudohoría, aleje z neho aj prekrásny pohľad slávnosti. Pomaly, dôstojne sprevádzali kríž
na okolitú prírodu, ktorú v diaľke ohraničujú až na miesto, kde mal byť vztýčený -v sedle
vrcholky tatranských končiarov. Navyše sú pod Kojšovkou, v časti Trohánky, v nadmorskej
obyvatelia veľmi úzko spätí s týmto najvyšším výške 1231 m n m.
Keď utíchol nábožný spev z hrdiel kojšovvrchomv ich chotári. Na hoľu chodievajú pásť
dobytok a ovce, zbierať lesné plody, rúbať dre ských speváčok, vzácnych hostí predstavil
vo. Tu z nich drsná príroda urobila tvrdých a všetkých prítomných privítal starosta obce
Kojšov Rudolf Kušnír. Po ňom sa ujala slova
horalov.
Hlavnými iniciátormi posvätenia nového pani Rozália Juríková z miestneho odboru MS.
kríža boli miestni aktivisti z odboru Matice Jej slová sa niesli v priezračnom vzduchu dáslovenskej, Urbárskej a Jakubiskovej spoloč leko do diaľky a boli úprimné a vrúcne. Veď
ností, ako aj gréckokatolícka farnosť a obecný ich hovorila žena, ktorá pod Kojšovskou hoľou
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prežila celý svoj život. Ona
i
jej predkovi
spätí s týmito miestami, ktoré
im poskytovali nevyhnutný
zdroj obživy. Často im jedi
nou duchovnou oporou pri
ťažkej a namáhavej práci bol
kríž. Preto majú veľkú snahu
zachovať vzácne dedičstvo
v nádeji, že z neho budú žiť
í nadálej budúce generácie.
Keď sa mladým mužom podarilo vzpriamiť
kríž a upevniť ho v zemi, prítomní ho uvideli
v celej jeho kráse. Týčil sa do výšky štyroch
metrov. Zozadu ho lemoval sýtozelený porast
ihličnanov a lúčnych kvetov, zhora ho osvet
ľovali slnečné lúče, predierajúce sa spomedzi
rýchlo letiacich oblakov. Zdola ho krášlili malé
krásavice v krojoch a pred ním sa postupne
vystriedali všetci zástupcovia cirkví.
Najprv kojšovský duchovný otec Marek
Horňák pokropil svätenou vodou kríž a v tichu
sa do diaľky niesli slová piesne Spas svoj ľud,
Pane...
Ako prvý sa prihovoril farár evanjelickej
cirkvi a. v. Dávid Bázlík z Gelnice. Mladý kňaz
sa zamýšľal nad účinkom Božieho slova v
dnešnej dobe. Potvrdil, že ľudia ho odmietajú,
ak za ním nenasledujú skutky. Zaiste inšpi
rovaný posvätnosťou chvíle a vysokohorského
miesta ukázal na letiace vtáky, ktoré na holí
spievajú na slávu Božiu. Poprial slovenskému
národu, aby Božie slovo pravdy znovu zasvie
tilo na cestu do ľudských sŕdc. Otec ThLíc.
Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila
a Metoda z košickej gréckokatolíckej farnosti
sv. Petra a Pavla, svoj príhovor venoval odka
zu oboch apoštolov. Zdôraznil, že slovenský
národ potrebuje svätý kríž. Ak sa dotkne dreva
kríža, z ktorého Boh vykúpil svet, ozdravie.
Pekné prirovnanie o jazierku, ktoré sa čistí
tým, že doňho voda prichádza í odchádza,
venoval tým najmladším, aby im príblížíl pos
lanie apoštolátu. Za ním vystúpil pred prítom
ných prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., dekan
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty. Varoval
pred falošnými ideológiami, nabádal ľudí,
aby videli najprv vlastné hriechy a žili v láske.
Povedal, že naša spása bola vykonaná cez
drevo kríža. Novopostavený kríž prirovnal
k majáku, pri ktorom každý uvídí, že tu žijú
kresťania.
„Prajnosť Boha, ktorý žehná rybám v mori
a vtákom na nebi, sa rozumie ako jeho
žičlivosť". Touto vetou začal svoje vystúpenie
ThDr. Pavol Dráb, dekan košickej farností
svätej Alžbety. Rozviedol akt posvätenia kríža
a vo výstižnej paralele, že Boh požehnal aj
Máriu, sa rozhovoril o našej nebeskej Matke.
Za zvuku hymnickej piesne Bože, čos' ráčil
slovenskému rodu, sa začali prítomní rozchá
dzať. Mnohí z nich pristúpili ku krížu, prežeh
nali sa, pokľakli a pobozkali drevo. Robili to
dôstojne s potrebou povzniesť svoju myseľ
k Bohu a poďakovať mu za dobrodenia.
Na záver sa prítomní zišli na poľovníckej
chate Polianka, kde ich čakal výborný guľáš
a kde si mohli porozprávať svoje zážitky a
dojmy z nezabudnuteľnej slávnosti.

Iskoni bé slovo
i slovo bé u Boga
I Bog bé slovo

PhDr. Klaudia Buganová, etnografka
Východoslovenského múzea v Košiciach
Foto: Marián Šangala
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Abrahám a spravodlivosť z viery
V minulom čísle sme spoločne uvažovali o začiatku dejín spásy,
ktoré budú navždy spojené s menom Abrahám.
o tom, čo svätopisecv prvých kapitolách
Svätého písma opísal dejiny skazy, ktoré
začali neposlušnosťou v raji, pokračovali Kai
novou bratovraždou, všeobecnou skazenosťou
v dobe potopy a pýchou Babylončanov, začí
na jeden človek poslúchať Boha.

P

„Abra(hám) uveril Bohu a tosa mu počítalo
za spravodlivosť' (Gn 15,6; Rím 4,3; Gal 3,6).
Viera nie je stav, ani ľudská vlastnosť, ktorá
sa dá získať raz navždy. Je to skôr zápas,
v ktorom musí človek vždy znovu riskovať,
vzdať sa všetkých svojich opôr a spoľahnúť
sa len na Božiu vernosť. UVERIŤ neznamená
veriť v existenciu Boha, ale spoľahnúť sa na
jeho slovo. Jedine taká viera robí človeka
spravodlivým. Spravodlivosť je však potrebné
chápať nie ako osobnú vlastnosť, ale ako
správny vzťah k Bohu a k Božím zámerom.
Proti všeobecnej predstave, že spravodlivým
sa stane človek vdäka náboženským obradom
vykonaným v chráme, sa v príbehu o Abrahá
movi zdôrazňuje iná spravodlivosť, a to spra-

vodlivosťz vieiy, pretože len viera robí človeka
schopným stať sa nástrojom Božej vôle.
Takáto spravodlivosťje vždy veľmi prospeš
ná aj pre iných, ako o tom hovorí príbeh o jed
nom židovskom učiteľovi. Ten sa počas
pozemského života usiloval zachraňovať ľudí
z mocí hriechu. Keď zomrel, pomyslel si: „Ur
čite si za svoje nespočítateľné hriechy zaslu
hujem peklo." Preto sa vybral do pekla. V nebi
nastalo veľké znepokojenie a pekelný knieža
dostal rozkaz: „Dokiaľ bude ten spravodlivý
v pekle, oheň nesmie horieť!“ Oheň vyhasol.
Preto knieža prosil spravodlivého, aby odišiel
do raja, lebo tam je jeho miesto a kvôli nemu
nehorí v pekle oheň. „Ak je to tak", povedal
spravodlivý, „nepohnem sa odtiaľ, dokiaľ
nebudú môcť odísť všetky duše so mnou. Na
zemí som zachraňoval hriešnikov z otroctva
hriechu, nemôžem ich ani tu nechať v tomto
žalári."
Preto je Abrahám dôležitý aj pre nás. Jeho
spravodlivosť priniesla požehnanie mnohým.

Opäť v> š k o le ...
Zdá sa, že v súčasností nemáme problémy s negramotnosťou.
Navyše existuje množstvo modernej techniky, ktorá komunikáciu
uľahčuje. Po prázdninách nanovo začíname od začiatku. Opäť raz
pošleme detí do školy, aby sa naučili všetko, čo k životu potrebujú.
Tie si možno dajú nové predsavzatia, skúsia sa zase presvedčiť, čo
vedia na čo majú. Nie je to však začiatok len pre žiakov
čí študentov. Novú „šichtu" začínajú aj rodičia a všetci tí, ktorí sa
starajú o zverené ratolestí.
ba na chvíľu by sme sa malí zastaviť a akosi
preventívne sa zamyslieť nad tým, čo nás
čaká. Zvyčajne to býva tak, že rodičia sa
snažia dať svojmu dieťaťu to najlepšie. Záro
veň vyžadujú, aby aj ono v niečom vynikalo,
dokázalo uspokojiť požiadavky okolia. Stáva
sa, že dieťa navonok aktívne reaguje na
požiadavky svojich rodičov, plní ich prosby,
no chýba mu vnútorná motivácia, chýba mu
akési vnútorné presvedčenie. Dieťa však chce
byť tiež presvedčené o správnosti svojho
konania. Musí mať pocit, že je rešpektované.
Nemyslíme tým však cielené vydieranie, kto
rému rodičia po pivých minútach podľahnú.
Aj nesúhlas sa dá vysvetliť prijateľným spôso
bom, vysvetlením „pre a proti". Ideálne by
bolo, keby medzi požiadavkami rodičov, uči
teľov a jeho vlastnými túžbami bol istý súlad.
Tomuto majstrovstvu sa však nenaučíme zo
dňa na deň.
Všetky teórie o výchove však vždy zostanú
iba teóriami. Každý človek je jedinečný, preto
sa nedajú všetky vedecké predpoklady apli
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kovať aj v praxi. Je tu však niečo, čo by nemalí
poznať len vychovávatelia, učitelia či psycho

lógovia. Sú to vekové osobitostí. Psychológia
ako veda do tohto termínu zahŕňa všetko, čo
má dieťa v tom - ktorom období vývinu zvlá
dať, čo mu je primerané... Osemročné dieťa
nemá vstávať ráno o piatej a robiť raňajky
celej rodine. Možno ani robiť ťažký nákup ces
tou zo školy, pred ktorým ešte vyzdvihne
mladších súrodencov z predškolského zaria
denia. Občas máme tendenciu chváliť sa tým,
aké samostatné naše dieťa je, no preťažovanie
dieťaťa (aj to nevedomé) si raz svoju daň
zoberie. Dieťa je nútené týmito prehnanými
nárokmi rodičov čí okolia veľmi skoro dospieť
Nečudujme sa, že vykonávaním povinností
dospelých stráca záujem o detský svet, o jeho
vlastnú „prácu“ , teda o hru. Pomocou nej sa
totiž učí pomaly a plynulo sa zaradiť do sveta
dospelých. Iba takýmto spôsobom sa nenásil
ne formuje jeho zdravá osobnosť.
Všetci rodičia zaiste dobre poznajú obraz
dieťaťa sediaceho pred televízorom. Tak ako
pred niekoľkými desiatkami rokov mnohí
vzdávali televízií úctu, tak ju dnes zatracu
jeme. Čo tak náhle zmenilo náš názor? Kde
nastal ten závratný posun? Samí si uvedomu
jeme ťakt, že nás ovláda. Prvotný nenahradi
teľný vynález sa ľudstvu vymkol z rúk. Nie je
čas na nič. On by sa našiel, keby... Ak si uve
domíme fakt, že nie je možné vidieť všetky
programy v rovnakom čase, rýchlo pochopí
me, že sa márne snažíme rýchlejšie prepínať
ovládač v domnienke, že stihneme všetko. Ak
už aj sledujeme televíziu, teba si uvedomiť,
že detí si všimnú podstatne viac detailov
z filmu ako my dospelí. Niekedy sa pýtame,
načo máme tvorcov programov pre detí, ked
ich malí školáci netúžia pozerať? Akcie po 20.
hod. sú určíte zaujímavejšie...

j

..Požehnám tvch. čo ťa budú
žehnať, a prekľajem tých, čo ťa
hudú preklínať! V tebe budú
požehnané všetky pokolenia
zeme!" (Gn 12.3).

návať až do desať. Aj desať spra
vodlivých môže zabrániť záhube
hriešneho mesta. V meste Sodo
ma však desať spravodlivých ne
bolo. Na záchranu celého sveta
V 18. kapitole knihy Genezisvšak bude stačiť jediný spravod
vidíme, ako veľmi záležalo Abra livý-Ježiš Kristus.
„Môj spravodlivý služobník...
hámovi na záchrane Sodomčanov. Abrahám povedal Pánovi: ospravedlní mnohých a on pone
„ľložno, žeje v meste päťdesiat sie ich hriechy" (lz 53,11). „Ježiš
spravodlivých. Varí ich zahubíš, je zmiernou obetou za naše hrie
alebo radšej odpustíš (celému) chy: a nielen za naše, ale aj za
mestukvôlipäťdesiatim spravod hriechy celého sveta" (lJn 2,2).

livým, čosú v ňom?" (Gn 18,24).
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Nejde teda len o záchranu spra
vodlivých, ale aj o to, že spra
vodlivosťmáv sebe oveľa viac sily
ako bezbožnosť. Pán je pripravený zachrániť celé mesto pre
hŕstku spravodlivých. Svet teda
nestojí na svojej spravodlivostí,
ale na Pánovej milosti, nie pre
svoje dobré skutky, ale kvôli tým
niekoľkým, ktorí sa držia Pánovej
spravodlivosti a veria mu. Akonáhle Abrahám vie, že Pán by
zachránil mesto kvôli päťdesiatim
spravodlivým, dodá si odvahu
pokračovať v príhovore za Sodo
mu. Nakoniec sa odvážil vyjed
Sú rodičia, ktorí považujú za
správne, keď ich detí pozerajú
neskoré filmy. Rodina je konečne
ponamáhavom dni spolu, všetko
je v poriadku... Nie je to však rie
šenie, pretože únava sa ohlási na
druhýdeňv škole. Mnohí učitelia
by nám mohli rozprávať o slabej
koncentrácii a ospalosti na prvých
vyučovacích hodinách. Aj keď
vám dieťa povie, že všetci jeho
rovesníci majú dovolené pozerať
televíziu neskoro do nocí, naučte
sa povedať rozhodné nie. Raz to
určíte oceníte. Navyše, koľkým
percentámz celovečernej konver
záciehercovdieťa úplne rozumie?
Ak muvšak dovolíte pozerať neprimerané programy, verte, že
čoskoro hosami naučíte tejto rečí
porozumieť. Dokonca sa z neho
stane profesionál!
Americký psychológ a behaviorista J. B. Watson raz povedal:
„Dajte mi tucet zdravých, dobre
urastených detí a špecifický svet,
v ktorom by som ich vychovával
aja vám ručím za to, že z ktorého
koľvek z nich vychovám špecia
listu podľa vlastnej voľby: lekára,
právnika, podnikateľa, umelca,
vedúceho tendenciám, ba dokon
ca i žobráka a zlodeja, bez zreteľa
kjehovlohám, tendenciám, záuj
mom a rase jeho predkov." My
však nechceme chápať ľudskú
osobnosť len ako istý mechaniz
mus. Napriek tomu, že moderná

Preto, a k a j m y túžim e po spra
vodlivosti a požehnaní, ktoré dos
ta l Abrahám , p o tre b u je m e m a ť
takú vieru, akú m a l on.

--- ---------- -------------- -------------------

K R IS T U S
a zje d n o ten ie E urópy
Pri rôznych skúsenostiach s mediálnymi aktivitami na akýkoľvek pálčivý
problém alebo otázku v našej spoločnosti (napr. volebná kampaň,
návšteva pápeža, interrupcie atď ) je namieste skúmať, aké miesto
zaujíma práca m édií v budovaní spoločnej Európy, resp. aký je etický
rozmer mediálneho pracovníka tretieho tisícročia.
Je známe, že krajiny strednej Európy prešli rokmi totality, ktorú v mnohom
pomáhali udržiavať aj masovokomunikačné prostriedky. Pod pláštikom
slobody prejavu bezvýhradne slúžili jednej oficiálnej línii spoločenského
a verejného života. Táto situácia je historicky už za nami.

Nedosiahneme ju nábožen
skými obradmi, ale spoliehaním
sa na Pánovo slovo. Z takejto
spravodlivosti budú mať veľký
osoh aj ľudia žijúci okolo nás,
bohabojní i bezbožní. Možno prá
ve vdáka našej viere sa iní stretnú
s Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba.
o.ThLic. Jozef Zorvan
Ilustračná snímka:
archív redakcie
spoločnosť túto voľbu preferuje.
Detí vedia alebo budú vedieť iba
to, čo ich naučíme. Ak vás pred
behne niekto iný naučením zlých
a nežíadúcích návykov, vaša ná
maha bude neskôr väčšia. Po
zdraviť, či vážiť si každého ho mô
žete naučiť vy. Podvádzať, krad
núť, zabíjať - kamaráti, ulica aj
televízia. Bohužiaľ, niekedy to
býva opačne... Práve rodičia by
v tomto procese mali vystupovať
ako ochrancovia, možno by bolo
krajšie označenie „strážni anjeli"
svojich detí. nič neponechať na
náhodu, vedieť o všetkom, čo die
ťa trápi.
Na tomto malom priestore
však nevyriešime všetky otázky
týkajúce sa výchovy. Je potrebné
uvedomiť si, že kým sa z dieťa
nestane dospelý človek, vždy
bude potrebovať našu pomoc.
Nevnímajme teda opätovný za
čiatok školského roka ako vrece
plné stresov. Skúsme dať kaž
dému dňu čaro. Oživiť detí, ktoré
nebudú musieť ísť do školy so
strachom z písomky, ani so žalú
dočnými ťažkosťami po večernej
nezhode rodičov, ak nezabudne
me na spoluprácu a vzťah dôvery
medzí učiteľom a rodičom, potom
bude úspech zaručený!
Mgr. Zuzana Kramárová
Ilustračná snímka:
archív redakcie

Demokratický vývoj po roku 1989, deklarujúci zaručenú slobodu prejavu,
priniesol na Slovensku vytúženú pluralitu pre prácu novinárov. Pluralita
ale neznamená bezbrehú „slobodu“ bez etických pravidiel, medzi ktorými
je hlavnou požiadavkou služba pravde: „človek od prirodzenosti smeruje
k pravde. Je povinný ju rešpektovať a dosvedčovať. Všetci ľudia sú
povinní poznanú pravdu aj prijať a celý svoj život usporiadať podľa
požiadaviek pravdy“ (por. KKC 2467). Novinár musí chápať svoju prácu
ako podelenie sa s pravdou, nie ako manipuláciu ľudí. K tomuto
náročnému poslaniu potrebuje, aby sám hľadal pravdu, bol vyzbrojený
pravdou a objektívne tlmočil poznanú pravdu dälej v médiách.
Druhou dôležitou zásadou pre novinársku prácu je zásada vedúcej úlohy
svedomia. Novinár je povinný viac ako ktokoľvek iný byť neustále napo
jený na vnútorný hlas svojho svedomia. Ono je kompasom poznania
dobra a zla, hodnoty a protihodnoty. Bez počúvania hlasu svedomia sa
práca médií dostáva do polohy čisto ekonomickej prestíže zo získavania
počtu čitateľov, ktorým médiá ochotne ponúkajú to, čo ľudia chcú počuť
alebo čítať. Tak sa nenápadne ruinuje dôstojnosť ľudskej osoby. Odberateľ
médií sa stáva otrokom nadmerného šírenia zla, ktoré je často v novinár
skej praxi lákavejšie, ako šírenie dobra podľa zásady: len zlé správy sú
dobré správy (čím horšia, tragickejšia informácia, tým viac priláka
zvedavých odberateľov). Dobrý novinár oplýva ešte jednou čnosťou čnosťou nádeje, ktorá je takmer totožná s kresťanským a katolíckym
chápaním tejto činnosti v oblasti práce s masovokomunikačnými
prostriedkami a voči ich príjemcom.
Médiá nestratili nič zo svojho vplyvu na formovanie postojov ľudských
más, ba naopak. Tento vplyv sa v pluralitnej spoločnosti, ktorú budujeme,
ešte zvyšuje. Vstupom moderných informačných technológií do domác
nosti (internet) naberá nepredvídateľné rozmery. Väčšinou ľudia poklada
jú za dôležité pre život len to, o čom sa píše v novinách a informuje
v rádiu a televízii. Keď sa o náboženskej viere, o Bohu a živote podľa
jeho zákonov v médiách mlčí, to znamená, že tieto otázky pre ľudský
život nemajú potrebnú vážnosť, a preto im mnohí nevenujú ani náležitú
pozornosť. A to je škoda.
Buďme pri skúmaní ponúkaných mediálnych produktov opatrní, ako nás
k tomu vyzýva aj apoštol Pavol: „...m yslite na to, čo je pravdivé, čo je
cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je m ilé a čo má dobrú
povesť, čo je čnostné a chválitebnél“ (Flp 4, 8).
o. ThLic. M ichal Hospodár
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Naa pravaam i viery

LITURGICKÉ OKIENKO

A n jeli
Skôr, než boli stvorení ľudia, Boh stvoril
krásny a rozmanitý svet, ktorý ich mal prijať.
Čas stvorenia anjelov nie je vo Svätom písme
presne vyjadrený. Z učenia prijatého Cirkvou
však stvorenie anjelov predchádzalo stvoreniu
materiálneho sveta a človeka. Takéto poradie
uvádza Sväté písmo, ktoré opis stvorenia začí
na konštatovaním: „Na počiatku stvoril Boh
nebo a zem“ (Gn 1,1). Že „nebo" tu nemôže
znamenať oblohu, je zrejmé z toho, že táto
bola stvorená až v druhom období stvorenia.

Anjeli sú neodmysliteľnou súčasťou dejín
spásy. Sú vo zvláštnej Božej blízkostí, takže
Boh sa v Starom zákone často zjavuje a hovorí
cez svojich anjelov.
Anjeli sú prítomní už od stvorenia (Jób 38,
7) a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka
i zblízka zvestujú a slúžia Božiemu plánu pri
jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj (Gn
3, 24); chránia Lóta, keď ho s jeho rodinou
vyvádzajú zo Sodomy (Gn 19,1-23); zachra
ňujú Agar a jej dieťa (Gn 21, 17); zadŕžajú
Abrahámovi ruku (Gn 22,11); svojou službou
sprostredkúvajú Zákon (Sk 7, 53); vedú Boží
ľud (Ex 23, 20-23); zvestujú narodenia (Sdc
13) a povolania (Sdc 6, 11-24; Iz 6, 6);
pomáhajú prorokom (1 Kr 19, 5).
V
Novom zákone od vtelenia až po nane
bovstúpenie je život vteleného Slova obklo
pený službou anjelov. „Slúžia mu najmä pri
plneníjeho poslania spasiť ľudí“ (KKC 351).
Budú pri Kristovom návrate, ktorý oznamujú
(Sk 1,10-11) a budú mu posluhovať pri súde
(Mt 13, 41; 24, 31; Lk 12, 8-9). „Dovtedy, čiže

do Kristovho návratu, celý život Cirkvi má
úžitok z tajomnej a účinnej pomoci anjelov“
(KKC 334).

„Každý veriaci má pri sebe anjela ako
ochrancu a pastiera, aby ho viedol životom",
Podkarpatská ikona archanjela Michala.
Z toho vyplýva, že pod pojmom „nebo" treba
chápaťvidíteľnýsvet, anjelský svet, leboSväté
písmo hovorí o anjeloch ako o obyvateľoch
neba.
Ak vychádzame z biblickej správy o poku
šení prvých ľudí, možno usudzovať, že už
predtým existoval duchovný svet, svet nevidi
teľný, v ktorom ešte pred pádom ľudí muselo
dôjsť k mravnému prevratu, ktorý skončil
odpadnutím niektorých anjelov od Boha.
Veríme teda, že anjeli existovali skôr, než
bolo stvorené všetko, čo vidíme, a že existujú
aj dnes. Vidieť to zo slov, ktoré Boh povedal
Jóbovi: „Keďsom zem zakladal, kde si vtedy

bol, nože mi topovedz, akže pravdu máš! Vieš
ty, ktojej vtedy určil rozmery, kto to obvinul
ju štáby povrázkom? Do čohojej stĺpy zapus
tené sú a kto položiljej kameň uholný, ked si
ranné hviezdyzborom spievali a Božísynovia
všetci plesali?" (Jób 38, 4-7).
Aj keď je pravda, že nám Sväté písmo
nehovorí všetko, čo by sme radí vedeli, pôvod
a funkcia duchovného sveta je zahalená
tajomstvom. Ich podstata je pre nás tajomná
a nepochopiteľná, lebo sú čisto duchovnými
bytosťami. Napriek tomu nám hovorí, čo
o nich potrebujeme vedieť. Anjeli existujú
a ich existencia je pravdou viery (porov. KKC
328). A rovnako ako všetky pravdy viery, aj
vedomosť o čisto duchovných Božích tvoroch
je pre nás pomocou v živote. Svedčí o tom
predovšetkým Sväté písmo.
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hovorí sv. Bažil Veľký a dosvedčuje tým vieru
v anjela strážcu, ktorého Boh pripája ku
každému človekovi (porov KKC 336). „M aj sa

pred ním na pozore a počúvajjeho hlas a ne
odporuj mu... ", hovorí Boh svojmu ľudu, a tým
aj každému z nás (Ex 23, 21). „Kresťanský
život má už na tomto svete vo viere účasť na
blaženom spoločenstve anjelov a ľudízjedno
tených v Bohu" (KKC 336).
O mladom Tobiášovi čítame, že ked sa
vydal na ďalekú cestu, jeho matka sa veľmi
bála o jeho život. Starý Tobiášju však povzbu
dil: „Nerob si starostí! Náš syn v zdraví odchá

dza a zdravý sa k nám vráti. Tvoje oči ho
uvidia v deň, keďsa k tebe vráti zdravý... Pôj
de s ním dobrý anjel, cesta sa vydarí a vráti
sa zdravý" (Tob 5,21-22). Na ceste ho naozaj
sprevádzal anjel Rafael.
Anjeli teda spolupracujú na všetkom, čo
je pre nás dobré (porov. KKC 350). Nádhera
a radosť anjelov spočíva práve v tom, že
celým svojím bytím slúžia Bohu a človeku.
Zo vzťahu anjelov k Bohu a k ľudom vyplý
va aj opodstatnenosť úcty anjelov. Dobrým
anjelom patrí náboženská úcta. Cirkev im túto
úctu vzdáva od najstarších čias. Výslovne
o tejto úcte hovorí Druhý nicejský koncil (787)
a Tridentský koncil (1563). Zasväcuje im dni,
sviatky, kostoly a v úcte má ich obrazy. Treba
však pripomenúť, že absolútnu úctu vo vlast
nom zmysle vzdávame len Bohu. Prejav našej
úcty k Matke Božej, anjelom a svätým závisí
od ich účastí na Božej dobrote a vedie ku kultu
samého Boha.
o. PaedDr. František Dancák
Snímka: archív redakcie

Ježišova modlitba
Táto modlitba je sústredené opakovanie jed
noduchej modlitby. Vyvinula sa v kláštoroch, kde
mnohí mnísi ešte nevedeli čítať Tak namiesto
modlitieb opakovali krátku modlitbu tak úprimne,
že sa ju modlili dokonca aj v spánku v rytme
srdca. Preto niekedy voláme túto modlitbu mod
litbou srdca. V dnešnej dobe, ked’je človek zane
prázdnený tak, že nemá čas na modlitbu podľa
liturgických pravidiel, môže byť táto modlitba
práve tým jednoduchým rozhovorom, skrze ktorý
nestratíme kontakt s naším Otcom. Preto ak sa
niektorí ľudia nemôžu z vážneho dôvodu zúčast
niť spoločného slávenia večierne a iných boho
služieb časoslova, ani ich konať súkromne, no
majú túžbu páčiť sa Bohu a očisťovať myseľ svoj
ho srdca modlitbou a pôstom, môžu sa modliť
Ježišovu modlitbu.
Na začiatku modlitby sa robia poklony, ktoré doprevádzajú krátke modlitby. Potom, najčastejšie
stokrát, nasleduje samotná modlitba: „Pane
Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou
hriešnym.” - „Hóspodi Isúse Christé, Sýne
Bóžij, pomíjul mjá hríšnaho.“ Ježišovu modlitbu
môžeme prerušiť ľubovoľnou krátkou modlitbou
po každom jej desiatom, dvadsiatom piatom
alebo tridsiatom treťom zopakovaní, napríklad:
„Presvätá Bohorodička, zachráň nás“ - „Presvjatája Bohoródice, spasí nás“ alebo „Sláva:
I teraz:“ - „Sláva: I nýňi:“
Na sledovanie počtu uskutočnených zopakovaní
tejto modlitby sa používa pomôcka ľudovo
nazývaná čotky, po cirkevnoslovanský vervica,
po grécky komboskíny. Dobre sa však dá využiť
aj ruženec. Okrem toho je vhodné, hoci nie ne
vyhnutné, zladiť jej vyslovovanie s rytmom dý
chania, pretože potom sa stáva modlitbou celého
človeka, nielen jeho duše. Ak sa ju modlíme iba
mysľou, hovoríme jej prvú časť (Pane Ježišu
Kriste, Synu Boží") pri nádychu a jej druhú časť
(zmiluj sa nado mnou hriešnym) pri výdychu.
Ak sa ju modlíme aj perami, hovoríme ju celú
na jeden výdych. Zladenie tejto modlitby s dý
chaním je spočiatku dosť náročné, no prináša
vnútorné upokojenie.
Treba dodať, že praktizovanie Ježišovej modlitby
nemusí byť iba náhradou za modlitbu časoslova.
Je obľúbenou modlitbou kresťanov byzantského
obradu v ktoromkoľvek čase a situácii.
o. Mgr. Jura[Gradoš
Mgr. Andrej Skoviera
Ilustračná snímka: archív redakcie
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Štedré srdcia

Výbor spolku prerokoval konkrétne otázky
súvisiace s vydaním Gréckokatolíckeho
kalendára 2004 (knižného) a podielovej knihy
s názvom Vezmite a jedzte. Spolok, po kladnej
odozve z vlaňajška, pripravuje vo svojom

Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda
prispeli:
Peter a Júlia Knutovci zo Župčian 200 Sk,
Katarína Dorková zo Svinej 120 Sk, Anna
Knutová zo Svinej, o. Peter Helísek z Valtíc
Naši jubilanti________________________
ČR 120 Sk,
V októbri t.r. si okrúhle životné jubileum
Z Prešova: Oľga Baranovičová 120 Sk,
pripomínajú títo naši členovia:
Mons. Ján Hirka 100 Sk, Helena Jaškaničová
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, ž Prešova, Ju  320 Sk, ďalších 16 členov po 20 Sk = 320 Sk
rajBaran z Kuzmíc, Mária Šimková z Breziny,
Za štedré dary Pán Boh zaplať!
Justína Valková z Vranova n. Topľou
JUDr. Ján Belej z Košíc-Terasy, Milan Beľuš Blahoželanie
zoSečoviec,TeodorGalajda z Bukoviec, Mária
V
mene všetkých členov Spolku sv. Cyrila
Kocúrova z Hriadok, o. Michal Kučera z Vra- a Metoda Vám, osvietený vladyka Ján Babjak,
nova-Čemerného, Margita Malackaníčová zo SJ, pri príležitostí okrúhleho životného jubilea
Sečoviec, lng, Mikuláš Marton z Košíc- čo najúprimnejšie blahoželám a do ďalšej
Krásnej, Július Míndžák z Pavloviec n. Uhom, zodpovednej služby híerarchu prešovského
Jolana Molnárová zo Sečoviec, Terézia biskupstva Vám želám hojnosť Božích milostí vydavateľstve BYZANT aj praktícko-liturgíckú
pomôcku pre kňazov a kantorov na rok 2004
Praščákováz Michaloviec, Mária Varholíková a pevné zdravie.
s názvom Diár gréckokatolíka. Výbor spolku
zKošíc-Terasy
Na mnoho šťastných a blahých rokov!
rozhodol, že plánované odhalenie pamätnej
Gabriela Kráľovská z Prešova, Mária
o. Michal Hospodár, predseda SSCM
tabule Mons. A. Toronskému v Humennom
Lovaszová z Košíc, lng. Viktor Míchančo
z organizačných dôvodov presunie až na rok
z Prešova, Andrej Jakim z Trebíšova, Mária Zasadnutie výboru
2004.
Molnárová z Kalše, Andrej Tomáš z Laškovíec,
V
utorok 9. septembra t.r. sa po prvýkrát
Na zasadnutí sa rokovalo aj o zlepšení
Veronika Truchanová zo Sačurova, Anna Pilí- od posledného valného zhromaždenia usku
informovanosti o aktuálnom stave členskej
šíová z Veľkej Tŕne, Anna Žofčáková z Mora
základne, resp. o úmrtí alebo zmene trvalého
vian
bydliska členov. Ani pri súčasnej technickej
Angela Bajnoková z Banskej Bystrice,
vymoženosti, ktorá umožňuje počítačové
Helena Bajusová z Hriadok, Anna Lešová
spracovanie členskej základne, nie je možné
zKožuchova, Katarína Maríčáková z Miklušoregistrovať uvedené zmeny v členskej základ
viec, Andrej Pavlíščák zo Sečovskej Polianky,
ni, ak ich rodinný príslušník alebo kňaz- farár
Anna Šabáková zo Sobraniec, Anna Tutková
zosnulého nenahlási do centra spolku v Mi
zoSečoviec, Anna Vasilenková z Hrabovčíka
chalovciach. V tomto smere prosíme všetkých
Mária Marinčáková z Fulianky, Anna Ivančlenov o zachovanie nasledovného postupu:
ková z Iňačoviec, Štefan Šaffo z Dúbravky
Ak odíde na večnosť niektorý člen SSCM,
Juraj Radvanský z Bunkoviec
príbuzný po dohode s kňazom (ak ho niet, tak
Michal Guzovský z Vyšného Nemeckého
sám kňaz), nahlási uvedenú zmenu - najlep
Všetkýmjubilantom vyprosujeme hojnosť točnilo zasadnutie novozvoleného výboru šie písomne - do centra SSCM v Michalov
Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných a kontrolnej komisie SSCM v Michalovciach. ciach, prípadne nahlási nástupcu namiesto
zosnulého (napr. manžela, manželku, syna
rokovl
ap.) V prípade zmeny trvalého bydliska člena
je taktiež potrebné ohlásiť túto zmenu, aby
Program
pri distribúcií podielovej tlače nenastávali
Stredoeurópskych
zbytočné nedorozumenia.
katolíckych dní
Za správne pochopenie tohto upozornenia
na mesiac október
všetkým členom vopred ďakujeme.
19, október 2003 Košic
Výbor spolku
ký exarchát: Trebišov;
y mládežnícky hudobný
Darovanie z dane_________________
2003
Spolok sv. Cyrila a Metoda, Hollého 2, 071
01 Michalovce bol dňom 12.12.2002 zaregis
trovaný v Notárskom centrálnom registri
Na SLOVO darovali:________________
právnických osôb (NCR 2575/2002) ako prijí
Stanislav Sekeľ, Prešov - 150 Sk; Mgr.
mateľ 1% zaplatenej dane z príjmu obyvateľ
Stanislav Matulay, Spišská Nová Ves - 40
stva podľa § 48 zákona o daniach z príjmu.
Sk; Angela Furčáková, Pozdišovce - 50 Sk;
Pozvánka
Pokiaľ chcete prispieť 1% zo svojich daní
n. Hrehorčáková, Michalovce - 1000 Sk;
na Valné zhromaždenie
na činnosť spolku, uveďte do vyhlásenia
Mgr. Ivan Saraka, Snina - 40 Sk; Beáta
o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1% zapla
Chromá, Nižná - 50 Sk; Mária Hnatičová,
V
ústredí Spolku sv. Cyrila a Metoda tenej dane, časť údaje o prijímateľovi, nasle
Borov - 50 Sk; Mária Michalíková, Košicedovné: Spolok sv. Cyrila a Metoda
sme v pošte v týchto dňoch obdržali
Hollého 2, 071 01 Michalovce
Bvirca - 40 Sk; Anna Scvková, Michalovce pozvánku na Valné zhromaždenie Spolku
IČO: 17078024
sv. Vojtecha, ktoré sa uskutoční 27. sep
150 Sk; Róbert Cíbik, Galanta - 150 Sk;
účet: OTP Banka Slovensko,
tembra 2003 v Trnave. Ide o najväčšiu
Ivanko Andrej, Budkovce - 150 Sk; Já n
pob. Michalovce
inštitúciu slovenských katolíkov Spolku sv.
Sinčák, Zbudza - 50 Sk; Dr. N a tá lia
Číslo Účtu: 569 7345/5200 '
Vojtecha, s ktorou má Spolok sv. Cyrila
Jakubíková, Bratislava - 40 Sk; Ju ra j
a Metoda poskytnutú rámcovú dohodu
Marcin, Dvorianky - 100 Sk.
o spolupráci.
Úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ!
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Liturgické výzvy - prednáša diakon, v prípade
neprítomnosti kňaz. Nimi sa vyzýva liturgické
zhromaždenie k uskutočneniu nejakého
liturgického postoja alebo gesta, napr.
„Skloňte s i hlavy pred Pánom", „V pokore
kľaknime a v po ko ji Pána Boha prosme!“.
Vzťahujú sa aj na vnútornú disponovanosť
účastníkov: „ Vnímajme!".

KNIHY
Bruno Ferrero:
Tajomstvo červených
rybičiek
Vydavateľstvo Don
Bosco, Bratislava 2003, s. 80. Cena: 63, Sk.
(titul č.l)
Červené rybičky? Neverím, že ste ešte
nevideli červené rybičky. No a také malé
rybičky majú také isté tajomstvá ako ľudia.
Že neveríte? Tak o tomto vás nebudem
presviedčať ja, ale vám všetkým istotne
známy spisovateľ Bruno Ferrero, autor knihy
Tajomstvo červených rybičiek. Je to ďalšia
kniha do zbierky siedmich už vydaných
„ferrerovíek". Každý príbeh je poučný, krátky
a je zakončený krásnou myšlienkou. Aj takéto
príbehy dokážu liečiť ranenú ľudskú dušu
a nepotrebujete na to ani jedinú tabletku.
Taký malý príbeh nielenže pomôže, ale aj
poteší. Preto zahĺbte sa do najtajnejších
príbehov malých červených rybičiek.
Stanislav Bamburák

Pawel Zuchníewícz:
Náš pápež
Dobrá kniha, Trnava
2003, s. 154. Cena:
169,-Sk. (titul č.3)
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M akarizm y- (z gréc. - blahoslavení, blažení)
je aj názov tropárov, ktoré sa spievajú medzi
jednotlivými veršami (obyčajne až po šiestom
verši) blahoslavenstiev (blaženstiev) počas sv.
liturgie, slúžia k tomu tropáre vybrané najčas
tejšie z tretej a deviatej ódy kánona na utierni.

len pred nedávnom nás poctil svojou náv
števou Svätý Otec Ján Pavol 11. Prežívali sme
nádherné chvíle s človekom, ktorý zmenil tvár
sveta i milióny ľudských sŕdc. Práve preto vám
ponúkame do pozorností knihu poľského
novinára Pawla Zuchniewícza - Náš pápež.
Spievať môže každý, no nie každý to vie.
Písať o pápežovi môže každý, no nie každý
ho pozná tak, ako poľský novinár, ktorý už
roky pozorne sleduje pontifikát Jána Pavla II.
Kniha je obohatená o nádherné perokresby,
ktoré zachytávajú významné momenty v živo
te Svätého Otca. Kniha podáva len samotné
fakty. Bohatstvo a posolstvo týchto faktov je
však také veľké a živé, že pri čítaní životopisu
Karola Wojtylu - Jána Pavla 11. budete mať
dojem, akoby ste čítali napínavý román s ot
voreným koncom pre budúce pokračovanie.

M alá jekténia - je skrátená forma Veľkej
jekténie. Začína sa výzvou „Znova a znova
m odlim e sa v pokoji k Pánovi”. Pokračuje
dvoma poslednými prosbami veľkej jekténie
a končí zvolaním (vozhlasom). Okrem sv.
liturgie typikon ju predpisuje viackrát aj na
iných bohoslužbách napr. na utierni, (na
utierni Vzkriesenia po každej óde kánona).
M alá večiereň - sa slúži v podvečer lítijných
sviatkov. Kaftizma a veľká, prositeľná a suhubá
jekténia celkom vypadnú. Stichyry na „Pane,
k tebe volám" -„H o sp o d i, vozvách"sú štyri.
Slúži sa pri zatvorených kráľovských dverách.
(Večer sa potom slúži Veľká večiereň s lítiou).
Malá večiereň nie je totožná s každodennou
večierňou.

Stanislav Bamburák

M anna (hebr. nebeský chlieb) - potrava,
ktorou Boh sýtil po púšti putujúci izraelský
ľud (por. Gen 16 a Num 11). Malozrné jedlo
chutiace ako olejový resp. medový koláč.

H ann-Barber:
Zbierka kreslených
rozprávok
Impulase Europe
Organization, Bratislava 1995, s. 302. Cena:
265,- Sk. (titul č.2)

CD - Bru 
no Ferrero:
Vôňa ruže
Vydavateľ
stvo Don Bosco, 65 min. Cena: 230,- Sk. (titul
č.4)

Ďalšia nádherná detská kniha! Zbierka
kreslených rozprávok - to je päť nádherných
rozprávok v jednom praktickom balení. Roz
právky s obľúbenými postavičkami Flinstonovcov, Scoobyho-Doo, Jetsonovcov a Medve
ďa Jogiho vašim deťom určite nie sú neznáme.
Istotne ich s obľubou sledovali v televízií. A že
ich nikdy neomrzeli? Ani nemohli, pretože
postavičky v týchto rozprávkach záručné
vyčaria úsmev na ich tvárach. Preto si detí
veľmi rýchlo obľúbia aj túto knihu rozprávok.
302 - stranová kniha je okrem nádherne
písaných rozprávok aj pekne ilustrovaná. Celé
stránky hýria farebnými postavičkami. Deti
aj dospelí každého veku pri čítaní týchto roz
právok prežijú hodiny plné zábavy. Chcete sa
zasmiať a potešíťvaše detí? Zabezpečte si kni
hu rozprávok na dlhé zimné večery.

Vôňa Ruže, poviete sí, veď to je už stará
kniha. Už ju máte snáď aj viackrát prečítanú.
Niektoré príbehy možno už poznáte naspa
mäť. To však neprekáža. Vždy sa oplatí tieto
príbehy čítať znova a znova. Stále tam nájde
me niečo, čo môže pozitívne meniť našu osob
nosť. Ale pozor! Teraz chcem upriamiť vašu
pozornosť na novinku v multimediálnej oblas
tí. Ide o CD s rovnomenným názvom. Na CD
Vôňa ruže sa nachádzajú zdramatízované
príbehy na spôsob rozhlasových hier, podfar
bené hudbou a zvukovými efektmi. Určite
oceníte precízne prepracovaný scenár. Dra
maturgia zase dodáva príbehom živú formu
a možnosť zastaviť sa a preskúmať hodnoty
vo svojom živote. Ešte stále váhate? Nemáte
prečo. Nechajte sa rozmaznávať, relaxujte
a započúvajte sa do krátkych príbehov pre
potešenie ducha i mysle.
-ao

-ao-
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M antia - fialový, dlhý, celé telo zakrývajúci
plášť. N osí ho len biskup pri príchode
a odchode z chrámu. Vpredu ho zdobia spony
a malé ikony.
M itra - pápežská, kardinálska, biskupská
pokrývka hlavy.
Spracovali: Mgr. A Ondovčíková
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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*o O m a fo v a č k a
Dnes vám prinášame ikonu Krista, ktorýzachraňuje
Petra na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

Vyrieš zakódovanú úlohu: Kto je mama? Čo pre teba robí?
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Riešenie nám pošli na adresu redakcie do 31. októbra 2003
a môžeš vyhrať šatku na krk.

U rob 5 1
POSTAVIČKU
S vätého O t c a
Z KRÚŽKOV PAPIERA
Potrebujeme kruhy papiera:
11 cm - spod sutany
10 cm - pelerína
3 x 6 cm - rukávy a telo
4 cm - hlava (zafarbiť)
3 cm - piuska (čiapka)
4 x 2 cm - dlane a nohy (zafarbiť)

Prv si ich nakresli kružidlom na papier a potom ich
vystrihni a vymaľuj. Keď to urobíš, postupuj podľa
priloženého návrhu.
Stránku pripravila: Mgr. Lenka Frígová
slo vo - októb er/2 00 3 •
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KTO J E TVOJ PATRÓN?
TERÉZIA
meniny: 15. októbra
Meno gréckeho pôvodu a nejasného významu.
Spája sa s názvom ostrova Thera v Egejskom
mori alebo Theresia na Sicílii a vykladá sa ako
„pochádzajúci z ostrova Thery" alebo „Therasie". Základ slova sa vykladá z gréčtiny (térésis) ako „záštita, ochrana", (theros) „leto,
teplo" alebo (therisein) „žať, zberať úrodu".
Patrón: Sv. Terézia z Lisieux
Terézia z Lisieux bola rehoľníčka a mystička.
Narodila sa v roku 1873 v Alencone a zomrela
v roku 1897 v Lisieux. Jej jediným prianím už
od detstva bolo vstúpiť do rehole karmelitánok.
Vo veku 15 rokov bola prijatá na Karmel. Sestry
v kláštore nežili vždy v zhode s Teréziou. Po
važovali ju za domýšľavú a pyšnú. Predstavená
jej navyše sťažovala život neustálym pokoro
vaním. Trápila sa myšlienkou, že ju Boh opustil.
Niekedy bola presvedčená, že je odsúdená
k zatrateniu. Je j heslom bolo: „Všetko je
milosť!“ V roku 1923 ju pápež Pius XI. Vyhlásil
za blaženú a v roku 1925 za svätú. V roku 1927
ju vyhlásil spolu so sv. Františkom Xaverským
za hlavnú patrónku misionárov a všetkých misií
na svete. V roku 1944 ju pápež Pius XII. vyhlásil
popri Jane z Arku za druhú patrónku Francúzska
a dňa 19.10.1997 ju pápež Ján Pavol II. vyhlá
sil za učiteľku Cirkvi. Je často znázorňovaná
v habite karmelitánok a má ruže. Je patrónkou
misií a karmelitánok. Jej liturgickú pamiatku
slávi Cirkev 1. októbra. V gréckokatolíckej cirkvi
3. októbra.

LUKÁŠ
meniny: 18. októbra
Meno latinského pôvodu, vlastne skrátenina
latinského Lucam us, znamená „Lukánec,
pochádzajúci z Lukánie
Patrón: Sv. Lukáš, evanjelista
Lukáš bol evanjelista. Narodil sa pred Kristovým
narodením v Antiochii (Sýria) a zomrel v1 .
storočí. Je autorom tretieho evanjelia a Skutkov
apoštolských. Patrí k obľúbeným postavám
svätcov a v poslednej dobe práve toto meno
je veľmi obľúbené. Okolo roku 50 sa pripojil
k apoštolovi Pavlovi, a potom ho sprevádzal
počas 17 rokov. Podľa podania zomrel vo veku
asi 84 rokov.Sv. Gregor Naziánsky tvrdí, že
zomrel ako mučeník. Jeho pozostatky boli
pochované v 4. storočí v novovybudovanom
apoštolskom chráme v Konstantinopole. Po
zostatky sa potom v 8. storočí, keď na východe
zúrilo obrazoborectvo, dostali do Padovy, kde
bol vytvorený neobyčajný alabastrový sarkofág.
Darovacou listinou zo 6. novembra 1354
akvilejský patriarcha Mikuláš, do ktorého
provincie patrila Padova, daroval hlavu (lebku)
sv. Lukáša cisárovi Karolovi IV. pre vtedy novo
postavenú Katedrálu sv. Víta v Prahe. Prenese
ná bola v roku 1355 (porov. Slovo č. 23-24/
2001 s. 13). Od roku 1562 sú uložené v chráme
sv. Justíny v Padove. Je znázorňovaný väčšinou
s býkom, symbolom tretieho Evanjelia. Často
ho tiež vidieť, ako maľuje ikonu Bohorodičky,
čo sa vzťahuje na jeho zvláštnu lásku k Matke
Božej. Je patrónom lekárov, maliarov, sochárov
a chirurgov.
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Nech naše pery plesajú
(T im oth y)
G
D/Fis
e
C
G
D/Fis
e
C
Nech naše pery plesajú, keď Ti žalmy spievame, naša duša Tebou draho kúpená!
A nech sa tešia všetci tí, čo tä v pravde vzývajú, každý koho v srdci hreje pieseň chvál.
G
D/Fis
e
C
G
D/Fis
e
Množstvo tónov nádherných s vďačnou melódiou sŕdc, hlasom plným vďačnosti
C
G
s nástrojmi Ťa velebia!
Plesot zvučnej oslavy zneje ako jeden hlas, a tým, čo Ťa milujú,začne srdce tancovať!

Toto všetko o Tebe je
(T im oth y)
Emi
D/Fis
a7
G
a7
e7
D/Fis
Toto všetko o Tebe je Ježíš, verný priateľ môj, zato že si vzdal sa slávy, v ľudskom tele prišiel k nám.
Sluhom sa stal, ponížil sa, na kríži mrel za hriech môj, kým ja som pre seba žil, svoje plány naháňal!
Bol si - opustený, pohanený, pokúšaný nemocou, pred ktorým si skrývali tvár, pred ktorým svet
nekľakal.
Ty si vzal na svoje plecia, neprávosti všetkých nás a my sme si kráčali po svojich vlastných cestách!
R.:
Emi9
C9
Preto teraz tu s stojím, Tebou premenený,
Amí7
Emi9
D/Fís
v mojich ústach je chvála, v mojom srdci Tvoj kríž.
Tvoje prebité ruky, Tvoja preliata krv, Tvoja najhlbšia láska vraví
aký si vznešený Pán!

Veľmi jasne som zakúsila, že radosť sa nachádza vo veciach, ktoré nás obklopujú.
Nachádza sa v hĺbke duše... / Sv. Terézia z Lisieux
Radosť je modlitbou, radosť je silou, radosť je láskou. Je sieťou lásky, do ktorej
môžete loviť duše. / Matka Terézia
V chudobe je radosť, v bohatstve smútok a žiaľ. / Sv. Anton Paduánsky
Kto má vieru, ten sa nestrachuje. Všetko robí rozvážne, je optimistický, nestráca
nervy. Viera, to je radosť, ktorá pochádza od Boha. / BI. Ján XXIII.
Človek, ktorý m iluje, letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.
/ Tomáš H. Kempenský
Staň sa tým, čím už si v podstate svojho srdca... a otvoria sa ti dvere k duchu
detstva, k úžasu lásky; otvorí sa ti prameň radostí. Nie eufória, ani hocijaká radosť,
ale jasot plný svetla, ktorý vychádza priamo z prameňov večnosti. / Brat Roger
z Taizé

Z A S M E J M E SA
- Mami, vieš koľko pasty je v zubnej
paste?
- Neviem.
- Od gauča po televízor.
- Oci, je atrament veľmi drahý?

- Nie. Prečo sa pýtaš?
- Ale, mama strašne zúri, že som trošku
vylial na gauč.
- Tak, Vovočka, čo bolo dnes v škole? pýta sa otec.
- Na chémií sme sa učili o výbušninách.
- A zajtra, čo bude v škole?
-V akej škole?

- Oteckóóó! Poď rýchlo k obloku!
- ???

-Mamička sa autom usiluje odtlačiťspred
nášho domu tú veľkú starú jabloň.
Príde malý Janko domov a pýta sa ocka:
„Ocko, čo je to bizón?"
„Vieš synček, to je taká blbá ryba."
„Ale nám pani učiteľka povedala, že behá
po lese.“
„Veď hovorím, že je blbá!"
Kameňák: Idú dve babky po ceste a tre

tia spadne.

“Šijuzapoviďdaju vam: Da ľúbite druh druha,...”

OSEMSMEROVKA
Legenda: ANAKONDA, ATMAN, AVOMET, CESTA, ESTER, ETAPA,
EZOR ÉTER, KAMARÁT, KÁVA, KELTI, KLAS, KÓTA, KRÉM, KROTITELIA,
KRST, LASER, LÁSKAVOSŤ, LONO, LUPA, MIER, MLYN, OBOR, OPÁT,
OPERA, OROL, OSUD, OTRAVA, PARA, PLAČ, PLES, POET, POSOL, PÔST,
PSOTA, PUKY, PUMA, RASA, RASCA, RAST, REKTOR, SEKTA, SESTRA,
SKUNK, SOBOTA, SOVA, STAN, STRACH, STRANA, SULTÁN, SVAL,
MR, TLAK, TOULÉN, TOLYL, TOVAR, TRASA, VEČIERKA, VYŽLA, ŽABA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Mgr. Marek Pataky, Bardejov
Riešenie z augustového čísla znie:
„Horlivosť je účinnosť lásky."
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A u tor krížovky: Vlado K om anický z Humenného.
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Riešenie dnešnej ta jn ič ky uverejním e v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z augustového čísla znie:
„Slávu svojeho Božstva.".
Výherca osemsmerovky a krížovky: Martina Vansačíková, SNV
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 31. ok
tóbra 2003 a môžete získať knihu nielen o vzťahu otca a dro
govo závislého syna - ANJEL NARKOMANOV.

Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
a

protopresbyterát Snina
Vás srdečne pozýva v Roku svätého ruženca
na ružencovú pút ktorá sa uskutoční

4. októbra 2003
na mariánskej hore v Lutine.
Program:

09.00 hod. Ruženec svetla
10.00 hod. Slávnostná sv. liturgia
11.30 hod. Akatíst k Presvätej Bohorodičke
s mírovaním
Touto púťou chceme vyjadriť svoju vďačnosť Bohu a Presvätej Bohorodičke za dar milostí,
ktorú sme dostali v novom blaženom bískupovi-mučeníkovi Vasiľoví Hopkovi.
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RÁDIO VATIKÁN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - OKTÓBER

FM 93,3 MHz, MW1530-AB
kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5
East (Atlantik)
05:25-05:40:19:45-20:00
- slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45česky

• Aby m ladís velkodušným nadšením nasledovali Krista-Cestu, Pravdu
a Život - a aby boli pohotoví prinášať o ňom svedectvo vo všetkých
životných situáciách.
• Aby Boh neprestal dávaťsvojej Cirkvi pastierov oplývajúcich múdrosťou
a svätosťou, ktoríbudú pohotovo šíriť svetlo evanjelia do všetkých končín
zeme.
• Aby sem pri tajomstvách Ruženca svetla rozjímali o tom, ako sa zapojiť
do šírenia Božieho kráľovstva.

RÁDIO LUMEN
PONDELOK-PIATOK

00.00 -reprízy relácii 05.00 - Ranné
spojenie 08.30 Športecho 09.00 TIPTOP12.00 - Hudobný aperitív 13.00
-TIP-TOP 16.00 - Po - Staré ale dobré
Ut - Folkparáda S t - Oldieparáda Š t Gospelparáda Pi - Top 15 17.30 Intolumen 18.00 - Svätá omša Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 Intolumen 20.15 - Po - Počúvaj
srdcom Ut - V modrom tieni St Pohoda s klasikou Št - Mince na dne
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
PREŠOV 92,9
BRAT»SLAVA97,2
PRIEVIDZA 98,1
fontán Pi - Hudobné návraty 21.00 KOŠICE 94,4
SITNO 93,3
iJPTQVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
TATRY 102,9
Rádio Vatikán 21.15 Po - Študentské
LUČENEC 106,3
TRENČÍN 97,8
MtCHALOVCE 103,3
Ž1UNA89.8
šapitó Ut - Duchovný obzor St - Lupa
NÁMESTOVO 105,8
ČADCA 105,8
Š t - História a my Pi —ÚV hovor 22.30
dne fontán r. Ut - Hudobné návraty r. St - Počúvaj srdcom r. Št - V modrom
tieni r. Pi - ÚV hovor 23.45 Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor 24.00 Správy
SOBOTA

00.05 -Top 15 r. 01.35 - Pod vankúš 05.00 Ranné spojenie 08.30 - Športecho
09.00-Hodinka Vášho štýlu 10 .0 0 -Auto moto klub 11.00 - Zaostrené 12.00
- Hudobný aperitív 13.00 -TIP-TOP 16.00 - Piesne na želanie 17.30- Intolumen
18.00 - Svätá omša - Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - Intolumen 20.15 —
Ruženec pre Slovensko 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Od ucha k duchu 24.00
- Správy

S L O V E N S K Ý RO ZH LA S
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

SL O V ENSK Á TELEVÍZIA
4.10.11.45 hod. Štefan Krčméry - Dokumentárny film. R/2
5.10. 12.00 hod. Hlas ticha - Dokumentárny film o básnikovi
Jankovi Silanovi. R/2
12.25 hod. Duchovné slovo - Prihovor evanjelickej farárky
Mgr.Jany Strakovej. P/2
6.10. 18.00 hod. Božie deti. R/2
21.00 hod. Sféry dôverné. R/2
11.10.11.45 hod. Štefan Németh-Šamorínsky - Dokumentárny
film. R/2
12.10. 12.00 hod. Slovopíeseň - Samo Bohdan Hroboň Dokumentárny film. R/2
12.25 hod. Duchovné slovo. P/2
13.10.18.00 hod. Božie deti. R/2

Hlas21.00
Ameriky
22.45
Po -dôverné.
Mince na R/2
hod.
Sféry
14.10.16.20 hod. Sféry dôverné. R/2
18.10.11.45 hod. Milan Kraus - Dokumentárny film. R/2
19.10. 8.30 hod. Služby Božie - Priamy prenos spomienkových
služieb Božích z evanjelického kostola v liptovskom Mikuláši pri
príležitostí 115.výročia narodenia Martina Rázusa. P/2
10.00 hod. Blahorečenie Matky Terezy - Priam y prenos z
Vatikánu. P/2
20.10.18.00 hod. Božie deti. R/2
21.00 hod. Sféry dôverné. R/2

NEDEĽA

00.05 - Hodinka Vášho štýlu r. 01.05 - Literárna kaviareň r. 03.05 - Pod
vankúš 05.00 - Ranné spojenie 08.30 - 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 - Intolumen 18.00 —
Svätá omša - Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 - Kresťanské noviny 20.30 Vešpery 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Náš hosť váš hosť 22.30 - Zamyslenie
22.45 - Pohoda s klasikou r. 23.45 - Pod vankúš 24.00 - Správy

25.10.11.45 hod. Mikuláš Schneíder-Trnavský - Dokumentárny
film. R/2
26.10.12.00 hod. Dr. Ján Lajčíak - Dokumentárny film. R/2
12.25 hod. Duchovné slovo. P/2
27.10.18.00 hod. Božie deti. R/2
21.00 hod. Sféry dôverné. R/2
28.10.16.20 hod. Sféry dôverné. R/2

Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00,8:00; v pracovné dni aj o 9:00,
10:00,11:00,13:00,15:00.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00. r. - repríza

31.10.17.00 hod. Služby Božie - Priamy prenos služieb Božích z
evanjelického kostola v Dudinciach pri príležitostí Pamiatky
reformácie. P/2

Súťaž s Rádiom Lumen !
Rédío Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica s kresťanským
zameraním. Svojim poslucháčom ponúka hudbu prevažne 70 - 90
rokov, ktorá tvorí počas dňa 2/3 vysielacieho času. Okrem toho aj
aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta, informácie zo sveta
náboženstva, kultúry, športu a hudby, a v neposlednom rade aj
každodenné diskusie na aktuálne témy so zaujímavými a fundova
nými hosťami. Priestor v éteri majú aj večerné náboženské relácie.
Napíšte nám, čo v preklade znamená slovo "LUMEN".
Súťaží sa o pohár s logom rádia LUMEN.
Správna odpoveď na otázku z čísiel 08 a 09 znie:
Rádio LUMEN má 14 vysielačov.
Výherca: Matúš Nalepovič, Sečovce

P o č ú v a jte L U M E N , č íta jte SLO VO a v y h ra jte !
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NABUDÚCE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ
Nasledujúce číslo je venované tretej návšteve
Svätého Otca Jána Pavla 11. na Slovensku.
Prinesieme vám všetky príhovoiy Svätého Otca.
Neopomenieme ani slávnostnú beatifíkáciu
prešovského biskupa Vasíľa Hopká v Bratislave.
Takisto prinesieme reportáž z prenesenia ostatkov
blaženého híeromučeníka Vasíľa v Prešove.
Pripomenieme si aj 80-tiny vladyku Jána Hirku.

POĎAKOVANIE___________________
Vešte prítomných spomienkach na našu
odpustovú slávnosť v Klokočové chcem touto
cestou poďakovaťvšetkým, ktorí sa akýmkoľ
vekspôsobom pričinili o jej zdarný a dôstojný
priebeh.
Vprvom rade patrí vdäka preosvietenému
vladykoví Milanovi Chauturovi, CSsR, hlavné
muslúžiteľovi, ďalej preosvietenému vladykovlJánovi Babjakovi, SJ, slávnostnému kazate
ľovi a naším hosťom: preosvietenému vladykovi Slavomírovi Míklovšovi, kríževskému
eparchoví z Chorvátska a preosvietenému
vladykoví Jurajovi Džudžaroví, exrachovi pre
Srbskoa Čiernu horu, ktorí svojou prítomnos
ťoupozdvihli našu slávnosť. Taktiež chcem
poďakovať všetkým kňazom, rehoľníkom
arehoľníčkam, ktorí napriek mnohým povin
nostiam dôsledne splnili úlohy im zverené.
Ďakujembohoslovcomza ich obetavú službu,
ktorú zodpovedne splnili, a tak pomohli
zdarnému priebehu slávnosti.
Ďalej chcempoďakovať cerkovníčke, mlá
deži, ktorásapodieľala na organizácií a kurá
torskýmzboromz Klokočová, Kaluže a Kusína, na ktorých spočívala najväčšia ťarcha
konkrétnych prípravných prác. Ďakujem
všetkým veriacim z mojej farnosti za všetku
duchovnú i materiálnu pomoc, ktorou štedro
zahrnuli všetkých nás. Zo srdca ďakujem
kuchárkam, ktoré sa starali o našu telesnú
schránku, vedeniu hotela Chemes, ako aj
všetkým ostatným usporiadateľom.
Osobitná vďaka patrí starostke obce
Klokočov, vedeniu Nemocnice Š. Kukuru
v Michalovciach a dopravnému inšpektorátu
PZv Michalovciach, ktorí nám veľmi pomohli
prizabezpečení všetkých potrebných služieb.

V
neposlednom rade ďakujem mládeži
a všetkým účinkujúcim, ktorí svojimi vystúpe
niami pozdvihli našu slávnosť, a taktiež
pútnikom a všetkým účastníkom tejto našej
najväčšej púte v Košickom apoštolskom
exarcháte.
Nech Matka Božia Klokočovská všetkým
vyprosuje hojnosť Božích milosti

9.
septembra 2003
uplynulo nedožitých 80
rokov a 28. októbra 2003
20. rokov od úmrtia našej
milovanej mamky a sta
rej mamy Márie Tančákovej, rod. Maruščákovej. Daruj jej, Pane, več
S
vďakou Slavomír Gereg,
nú radosť v nebi.
farár v Klokočové
S
láskou, úprimnou vďakou a v bôli srdca
■k -k -k -k -k
na ňu v modlitbách spomínajú a nezabúdajú
Chcem touto cestou poďakovať sestričkám
dcéry ňariena, Anka, Magda a synovia
baziliánkam, ktoré sa chodili modliť k môjmu
Jozefa Vladimír so svojimi rodinami.
manželovi počas jeho hospitalizácie na očnom
oddelení prešovskej nemocnice. Ich modlitby Životné jubileum_________________
boli vypočuté. Chcem im srdečne podäkovať
Dňa 19.10. 2003 slávi o. Mgr. Michal Ku
i za darčeky, ktoré od nich dostal môj manžel. čera, okresný dekan Vranova nad Topľou Prajeme im aj my veľa Božích milostí častí Čemerné, svoje životné jubileum - 60.
a modlíme sa za nich. Pán Boh zaplať.
rokov požehnaného života naplneného prá
rodina Slivovičovcov cou v Pánovej vinici.
Drahý otče, pri tejto príležitostí Vám
Spomíname_______________________ úprimne ďakujeme za dušpastiersku činnosť
Dňa 5. októbra 2003 medzi nami - veriacimi v obci Dvorianky.
si pri sv. liturgii pri K Vášmu životnému jubileu Vám želáme
pomenieme 2. výročie všetko najlepšie, vyprosujeme Vám veľa
náhleho odchodu do pevného zdravia, hojnosť Božích milostí,
večností našej láskavej, plnosť darov Svätého Ducha a ochranu
milej a nesmierne obe Nebeskej Matky po mnohé dní Vášho žitia.
tavej manželky, mamky Želáme Vám, aby Vás i naďalej sprevádzala
a babky Márie Hruš láska Dobrého Pastiera.
kovej, rod. Juhásovej,
Mnoho rokov, šťastných rokov!
z Prešova.
členovia farskej rady
So slzami v očiach a modlitbou na perách
a veriaci farnosti Dvorianky
spomínajú na najbolestnejší deň v ich živote
Inzercia__________________________
- manžel, dcéry a synovia s rodinami.
Ježiš, svetlo večné, svieť jej nekonečne.
Rýchlo, lacno a kvalitne šijem kňazské
Prosíme tých, ktorí ju poznali o tichú spomien oblečenie: košele, nohavice, podríasníky,
ku v modlitbe.
riasy, reverendy. Bližšie informácie a objed
Pán Boh zaplať!
návky na t. č. 0905 - 923 316.
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Polročné predplatné 1-10 ks:
180,- Sk za kus « y v t
Polročné predplatné nad 10 ks:
160,- Sk za kus
Celoročné predplatné 1-10 ks:
350,-Sk za kus
Celoročné predplatné nad 10 ks:
300,-Sk za kus
^
Zľavy platia do 15.11.2003. Neváhajte a predplaťte si ho čím skôr!
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Blažený hieromučeník Vaši r HOPKO, prešovský biskup

