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Pondelok 1.12 Svätý prorok Nahum. Menlivé 
časti z pondelka. 1 Tim 1,1-7, zač. 278; Ik 14,12-
15, zač. 75.
Utorok 2.12. - Svätý prorok Habakuk. Menlivé 
časti z utorka. 1 Tim 1,8-14, zač. 279; Lk 14,25-35, 
zač. 77.
Streda 3.12. - Svätý prorok Sofoniáš. Menlivé 
časti zo stredy. 1 Tim 1,18-20; 2,8-15, zač. 281; Lk
15,1-10, zač. 78.
Štvrtok 4.12. - Svätá veľkomučeníca Barbora. 
Náš prepodobný otec lán Damasský. Menlivé 
časti o svätých zo spoločnej služby alebo zo štvrtka. 
1 Tim 3,1-13, zač. 283; Lk 16,1-9, zač. 80.
Piatok 5.12. - Náš prepodobný a bohonosíteľ- 
ný otec Sáva Posvätený. Rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce a Blaženstvá. Tropár, Sláva: kondák
0 svätom, l teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a príčasten o svätom. Gal 5,22-26; 6,1-2, zač. 213; 
Mt 11,27-30, zač. 43 (svätému).
Sobota 6. 12. - Náš otec svätý Mikuláš Divo
tvorca, arcibiskup lýkijskej Myry. Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá. Tropár: 
Sláva kondák o svätom, 1 teraz: podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten o svätom. Myrovanie. 
Hebr 13,17-21, zač. 335; Lk 6,17-23, zač. 24. 
Nedeľa 7.12. - Dvadsiata šiesta nedeľa po Päť
desiatnici. Predprazdenstvo Počatia Presvätej 
Bohorodičky. Náš otec svätý Ambróz, milánsky 
biskup. Rúcho svetlé. Radový hlas prvý, radové 
evanjelium na utierni štvrté. Predobrazujúce antifó
ny a Blaženstvá. Tropár prvého hlasu a predpraz- 
denstva, Sláva: kondák hlasu, 1 teraz: predpraz- 
denstva. Prokimen, aleluja a príčasten z hlasu. Ef 
5,8b-19, zač. 229; Lk 12,16-21, zač. 66.
Pondelok 8. 12. - Nepoškvrnené počatie Pre
svätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný 
sviatok. Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny 
a Blaženstvá. Tropár, Sláva i teraz: kondák, proki
men, aleluja a pričasten zo sviatku. Namiesto 
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos 
z utierne sviatku. Myrovanie. Flp 2,5-11, zač. 240; 
Lk 10,38-42; 11,27-28, zač. 54. (Alebo: Gal 4,22-
27, zač. 210b; Lk 8,16-21, zač. 36).
Poznámka: Menlivé časti do zakončenia sviatku 
(15. 12) vrátane takto: predobrazujúce antifóny 
a Blaženstvá, Prokimen, aleluja a príčasten zo 
sviatku. Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvele
buj" a IX. irmos. Čítania sú radové. Rúcho je svetlé. 
Utorok 9.12. - Náš prepodobný otec Patapios.
1 Tim 5,1-21, zač. 285c a 286; Lk 17,20-37, zač. 86 
a 87 (z pondelka a utorka).
Streda 10.12. - Svätí mučenici Ménas, Hermo- 
génes a Eugraf. 1 Tim 5,22-25; 6,1-lla, zač. 287; 
Lk 18,15-17; 26-30, zač. 90.
Štvrtok 11.12. - Náš prepodobný otec Daniel 
Stípnik. 1 Tim 6,17-21, zač. 289; Lk 18,31-34, zač. 
92.
Piatok 12.12. - Náš prepodobný otec Spiridon 
Divotvorca, trímitunský biskup. 2 Tim 1,1-2; 8- 
18, zač. 290a; Lk 19,12-28, zač. 95.
Sobota 13.12. - Svätí mučeníci Eustrátíos, Au- 
xencius, Eugen, Mardaríos a Orest. Predobrazu
júce antifóny a Blaženstvá. Tropár zo sviatku Po
čatia a o mučeníkoch. Sláva: kondák o mučení
koch, 1 teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo sviatku a o mučeníkoch. Čítania 
radové: Gal 5,22-26; 6,1-2, zač. 213; Lk 10,19-21, 
zač. 51b. Mučeníkom: Ef 6,10-17, zač. 233; Lk 
21,12-19, zač. 106.
Nedeľa 14.12. - Dvadsiata siedma nedeľa po 
Päťdesiatnici. Nedeľa svätých Praotcov. Svätí 
mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollóníos 
a Kallinik. Rúcho svetlé. Radový hlas druhý, 
evanjelium na utierni piate. Predobrazujúce 
antifóny a Blaženstvá. Tropár z hlasu, Počatia
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a o Praotcoch. Sláva: kondák o Praotcoch, 1 teraz: 
kondák Počatiu. Prokimen a Aleluja o Praotcoch. 
Pričasten z hlasu a o Praotcoch. Kol 3,4-11, zač. 
257; Lk 14,16-24, zač. 76.
Pondelok 15. 12. - V tento deň sa zakončuje 
sviatok Počatia Bohorodičky. Náš otec sv. Šte
fan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. 2 Tim 2,20- 
26, zač. 294; Lk 19,37-44, zač. 97.
Utorok 16.12. - Svätý prorok Ageus. Rúcho pôst
nej farby. Menlivé častí z utorka. 2 Tim 3,16-17;
4.1-4, zač. 297; Lk 19,45-48, zač. 98.
Streda 17.12. - Svätý prorok Daniel. Traja svätí 
mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. Menlivé 
časti zo stredy. 2 Tim 4,9-22, zač. 299; Lk 20,1-8, 
zač. 99.
Štvrtok 18, 12. - Svätý mučeník Sebastián 
a jeho spoločníci. Menlivé časti zo štvrtka. Tit 1,5- 
16; 2,1, zač. 300b; Lk 20,9-18, zač. 100.
Piatok 19.12. - Svätý mučeník Bonifác. Menlivé 
časti z piatka. Tit 1,15-16; 2,1-10, zač. 301; Lk 
20,19-26, zač. 101.
Sobota 20.12. - Sobota pred Narodením Pána. 
Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa ležíša Krista. Rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. Tro
pár, Sláva i teraz: kondák z predprazdenstva. Proki
men, aleluja a pričasten z dňa (zo soboty). Gal 3,8- 
12, zač. 205; Lk 13,18-29, zač. 72.
Nedeľa 21. 12. - Dvadsiata ôsma nedeľa po 
Päťdesiatnici. Nedeľa pred Kristovým narode
ním - svätých Otcov. Svätá mučenica lulíána. 
Rúcho svetlé. Radový hlas tretí, ev. na utierni šieste. 
Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, o Otcoch a predprazdenstva. Sláva: kon
dák o Otcoch, 1 teraz: kondák predprazdenstva. 
Prokimen, aleluja a pričasten o Otcoch. Hebr 11,9- 
10.17-23. 32-40, zač. 328; Mt 1,1-25, zač. 1.
Pondelok 22.12. - Svätá veľkomučeníca Anas
tázia. Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny 
a Blaženstvá. Tropár, Sláva i teraz: kondák z pred
prazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten z pon
delka. Hebr 3,5-11.17-19, zač. 308; Lk 20,27-44, 
zač. 102.
Utorok 23.12. - Desiati svätí mučeníci z Kréty.
Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny a Blažen
stvá. Tropár, Sláva i teraz: kondák z predprazden
stva. Prokimen, aleluja a príčasten z utorka. Hebr
4.1-13, zač. 310; Lk 21,12-19, zač. 106.
Streda 24. 12. - Predvečer Narodenia Pána. 
Svätá a prepodobná mučenica Eugénia. Prísny 
pôst. Kráľovské hodinky - ráno alebo každá vo 
svojom čase. Rúcho pôstnej farby. Čítania: Na 
prvej: Mích 5,1-3; Hebr zač. 303 (1,1-12); Mt zač.
2. (1,18-25). Na tretej: Bar 3,36-4,4; Gal zač. 208. 
(3,23-29); Lk zač. 5. (2,1-20). Na šiestej: lz 7,10- 
16; 8,1-4; 9-10; Hebr zač. 304. (1,10-2,3); Mt zač.
3. (2,1-12). Na deviatej: lz 9,5-6; Hebr zač. 306.

(2,11-18); Mt zač. 4. (2,13-23). Liturgia sv. Bažila P 
Veľkého s večíerňou - vo večerných hodinách. 1 
Rúcho svetlé. Parameje: 1. Gn 1,1-13; 2. Num 24,2- |
3. 5-9.17b-18; 3. Mich 4,6-7; 5,1-3; Tropáre so f  
svojimi veršami; 4. lz 11,1-10; 5. Bar 3,36-4,4; 6.
Dan 2,31-36.44-45; Tropáre so svojimi veršami; 7. |. 
lz 9,5-6; 8. lz 7,10-16; 8,1-4.9-10; Malá ekténia. f 
„Svätý Bože". Prokimen aleluja a pričasten z pred- ŕ 
večera. Hebr. 1,1-12, zač. 303; Lk 2,1-20, zač. 5. |  
Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Z teba, Milosti- | 
plná". Veľké povečerie, utíereň - neskoro v nocí. i
Poznámka: Súradnice Čítaní platia pri používaní | 
slovenského prekladu: Sväté písmo starého i no- 1 
vého zákona, SÚSCM, Rím 1995).
Štvrtok 25.12. - Narodenie podľa tela Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný svía- I  
tok. Rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. í  
Všetky menlivé časti z Narodenia. Myrovanie. Gal I  
4,4-7, zač. 209; Mt 2,1-12, zač. 3.
Poznámka: Od dnes do 4. januára včítane je | 
voľnica.
Piatok 26.12. - Zhromaždenie k Presvätej Bo
horodičke. Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny j 
a Blaženstvá. Vchod „Poďte... z Panny narodený". ■ 
Tropárz Narodenia, Sláva í teraz: kondák Zhromaž
denia. „Svätý Bože". Prokimen a aleluja zo Zhro- S 
maždenia. Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zve- j* 
lebuj" a IX. irmos z Narodenia. Príčasten z Národe- «¡> 
nía. Hebr 2,11-18, zač. 306; Mt 2,13-23, zač. 4. 
Sobota 27.12. - Sobota po Narodení Pána. Svä
tý apoštol, prvomučeník a arcidiakon Štefan.
Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor. 
Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. Vchod: 
„Poďte.... z Panny narodený". Tropár Narodenia i 
a o Štefanovi. Sláva: kondák o Štefanovi, 1 teraz: ! 
kondák Narodenia. Prokimen, Aleluja a pričasten 
zo soboty po Narodení a o Štefanovi. 1 Tim 6,11b-
16, zač. 288; Mt 12,15b-21, zač. 46b (zo soboty po 
Narodení). Sk 6,8-15; 7,l-5a. 47-60, zač. 17; Mt i 
21,33-42; zač. 87. Namiesto „Dôstojné je" sa spieva 
„Zvelebuj" a IX. irmos zo sviatku Narodenia Pána. 
Nedeľa 28.12. - Dvadsiata deviata nedeľa po 
Päťdesiatnici. Nedeľa po Kristovom narodení. 
Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snú
benca, kráľa Dávida a Jakuba - Božieho brata. 
Rúcho svetlé. Radový hlas štvrtý, ev. na utierni 
siedme. Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. 
Vchod: „Poďte...z Pannynarodený."Tropárz hlasu,  ̂
Narodenia a o svätých. Sláva: kondák o svätých, “  
1 teraz: kondák Narodenia. Prokimen, aleluja 
a pričasten z nedele po Narodení. Namiesto „Dôs
tojné je“ sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos z Naro
denia. Gal 1,11-19, zač. 200; Mt 2,13-23, zač. 4. 
Pondelok 29.12. - Sväté deti, ktoré dal Hero
des povraždiť v Betleheme, aby zabil Krista. 
Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. 
Vchod: „Poďte... z Panny narodený.“ Tropár 
z Narodenia a o svätých. Sláva: kondák o svätých,
1 teraz: kondák z Narodenia. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Narodenia a o svätých. Namiesto 
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos. Hebr
8,7-13, zač. 319; Mk 8,11-21, zač. 33 (z dňa); 2 
Kor 5,15-21, zač. 180; Mt 2,13-23, zač 4 (sv. detom). 
Utorok 30.12. - Svätá mučenica Anézia. Rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. 
Vchod: „Poďte... z Panny narodený.“ Tropár, Sláva 
í teraz: kondák, prokimen, aleluja, príčasten, 
„Zvelebuj" a IX. irmos z Narodenia. Hebr 9,8-10. 
15-23, zač. 321a; Mk 8,22-26, zač. 34.
Streda 31.12. - Zakončenie sviatku Kristovho 
narodenia. Naša prepodobná matka Melánia 
Rímska. Menlivé časti ako 30. decembra. Hebr
10,1-18, zač. 323; Mk 8,30-34, zač. 36. Podákova- 
nie za prijaté Božie dobrodenia v uplynulom 
občianskom roku.

o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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Vianoce rohu Pána 2003

Mons. Milan Chautur, CSsR
košický apoštolský exarcha

K problémom si človek stačí sám, k šťas
tiu potrebuje vždy druhého no k trvalému 
šťastiu potrebuje kohosi stáleho. Pretože na 
svete niet stálosti a človek vždy bude túžiť 
po trvalom šťastí, prichádza medzi nás ten, 
ktorý je večný - Boží Syn. Jeho narodenie 
je blahou zvesťou o možnosti návratu člo
veka k večnému šťastiu, o ktoré nás 
pripravil hriech. Táto možnosť je vždy 
viazaná na ochotu človeka prijať Boha do 
svojho života a brať vážne posolstvo 
blahozvesti- posolstvo evanjelia.

Žial, ľudia ho dnes, tak ako ani vtedy, 
neprijímajú do svojho stredu a hľadajú si 
iné „evanjelium", ktoré by zodpovedalo ich 
predstavám. Ale iná blahozvesť, ktorá by 
bola pravá a nefalšovaná nejestvuje, 
jestvuje len Kristovo evanjelium. A tak sa 
mnohí spolu s Herodesom pokúšajú zabiť 
Nesmrteľného a zničiť to, čo je nezničiteľné. 
Robia to rovnako naivne a drasticky, ako 
to robil Herodes a mnohí po ňom, ale tým 
si nepripravujú šťastný život, lež stále viac 
a viac sa uzatvárajú do vlastného nešťas
tia, prameniaceho v ich sebectve a do tohto 
nešťastia strhávajú aj milióny ďalších.

Myslím tu predovšetkým na tých, ktorí 
sa nechali oklamať vidinou lacného 
liberalizmu a vo vlastnom sebectve roztr
hali tie najkrajšie väzby manželských 
zväzkov, vzťahov detí k rodičom a rodičov 
k deťom a tie vzájomné putá, ktoré nám 
vytvoril čas a priestor, v ktorom nám 
poskytol Nebeský otec možnosť vlastnej 
realizácie. Stojí za to zamyslieť sa dnes nad

problémom človeka, ktorý sa vlastnou 
vinou vrhá do problému samoty, lebo 
nechce komunikovať s Bohom. Azda aj 
preto zabudol na správnu komunikáciu 
s ľuďmi. Veď koľkí z nás sa v predchádza
júcom období rozhádali, rozviedli, rozišli 
a už nevedia nájsť k sebe cestu. K prob
lému si človek naozaj stačí sám so svojím 
sebectvom, ale pre nájdenie správneho 
východiska potrebujeme Boha, ktorý sa 
narodil v judskom Betleheme a môže sa 
zrodiť aj v srdci každého z nás.

Teraz je dôležité zobrať vážne jeho 
príchod na našu Zem a usporiadať správne 
svoj vzťah k nemu, lebo on prišiel kvôli 
každému z nás, aby nám pomohol z prob
lémov, ktoré vytvoril náš egoizmus. Ak sa 
na zemi narodil ktosi vyslovene altruistický 
zameraný, tak to bol jedine ten, ktorého 
narodenie teraz slávi celý kresťanský svet. 
Bolo by veľkým nevďakom, ak by sme sa 
voči nemu správali ľahostajne, ba keby 
sme chceli hľadať na tomto svete zaňho 
náhradu.

To, že sa mnohí kresťania stavajú k jeho 
príchodu na zem chrbtom, je zreteľné aj 
z úspešností mnohých nekresťanských 
siekt, ktoré zavádzajú zvlášť mladú gene
ráciu, ale aj z našej ľahostajnosti voči 
kresťanským hodnotám, ktoré si nectíme 
a prijímame radšej praktiky pohanského 
spôsobu života, čo je zvlášť badateľné 
u mnohých matrikových kresťanov. Dneš
ného človeka viac upúta nezmyselné pobe
hovanie oranžovo oblečených „hare-kríš- 
novcov" alebo protesty homosexuálov, či 
rozličné hlučné aktivity na uliciach. A Boh, 
ktorý nás pozýva do ticha k jasličkám 
a k vážnemu zamysleniu sa nad životom, 
zostáva opustený.

Dávame si otázku: „Prečo je to tak?“ Az
da aj preto, že sme stratili pravé kresťanské 
sebavedomie, ktoré je nutné k tomu, aby 
sme si vážili dedičstvo, uchovávané pre nás 
po celé stáročia. Toto duchovné dedičstvo 
je viac ako nejaká povrchná módna vlna, 
lebo za ním stojí Božia múdrosť a stáro
čiami otestovaná prax viery našich pred
kov. Preto si skúsme s plnou vážnosťou po
staviť otázku: „Na čom stojí naše prežíva
nie sviatkov Narodenia Pána dnes? Nie je

to len to povrchné a vonkajšie odovzdá
vanie darčekov bez myšlienky na veľký dar 
Boha, ktorý nám ponúka seba? Kým je 
vlastne pre nás Boh narodený v maštali? 
Myslíme na to, aký by bol život na zemí 
bez príchodu Krista medzi ľudí?"

Ak sa človek len trochu pozastaví nad 
biedou, ktorú mu ponúka svet a nad 
duchovným bohatstvom, ktoré dosahujeme 
cez Krista v úprimne prežívanom kresťan
skom živote, musíme stratiť predsudky, 
ktoré v nás vytvoril svet bez Boha. V žiad
nom prípade sa nám nemôže javiť čosi 
dôležitejšie pre šťastie, ako život s tým 
a pre toho, ktorý sa z lásky k nám narodil 
v chudobnej maštaľke.

Je načase povedať Bohu svoje „áno", 
a to skôr, než nás pohltí samota a opuste
nosť vo svete plnom osamelých ľudí. Aj 
kvôli tomu sa nám narodil v meste Dávido
vom náš Spasiteľ a Pán, aby sme sa nestali 
problémom sami pre seba. Je tu čas Vianoc, 
v ktorom by nik nemal ostať sám, lebo aj 
ten najosamelejší môže prežívať Božiu 
blízkosť. Treba len rozhodne vykročiť do 
tmy betlehemskej nocí, ktorú rozjasňuje 
Božie svetlo a určiť si konkrétne zásady pre 
svoj život s Bohom, ktorý prichádza aj 
k nám. Čo bude touto konkrétnosťou, musí 
vedieť každý za seba: čí to bude pravidel
nosť v modlitbe a v bohoslužbách, zmena 
v postoji voči vlastnej rodine, väčší záujem 
o duchovné skutočnosti, alebo zodpovedný
prístup k životu.... To všetko nás môže
oslobodiť od problému vlastného sebectva 
a samoty a priblížiť viac k Bohu i k ľuďom, 
takže nás bude viac spájať spoločná 
farnosť, spoločná úloha či radosť.

Zo srdca vám všetkým prajem ozajstnú 
radosť z Božej blízkosti a z prežívania 
blízkostí tých, ktorí nás majú radi. Aby 
tento sviatočný čas Božieho narodenia bol 
aj časom zrodenia novej nádeje pre naše 
rodiny a pre všetkých ľudí dobrej vôle, 
k čomu vám s láskou udeľujem archijerej- 
ské požehnanie.
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SV. MIKULÁŠ ALEBO DEDO MRAZ
___ _____________________ _______  *

„Svätý Mikuláš nie je Dedo Mráz." Na túto 
skutočnosť kladie mimoriadny dôraz nemecká 
katolícka nadácia Dielo sv. Bonifáca, ktorá 
pomáha chorým deťom. Významnú podporu

JÁ N  PAVOL II. PRO TI
Pápež Ján Pavol 11. varoval 10. novembra 

pred morálnym protirečením, keď sa na jednej 
strane usilujeme zachraňovať ľudské životy 
pred chorobami, pričom na druhej strane sa 
preto musia zničiť iné ľudské životy v ich prvej 
vývojovej fáze. Svätý Otec znovu potvrdil 
postoj Katolíckej cirkvi v oblasti výskumu 
kmeňových buniek. Urobil tak na audiencií 
pre

členov pápežských akadémií vied, medzi 
nimi niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny, 
ktoré slávia 400 rokov svojej existencie.

V príhovore Svätý Otec zdôraznil, že výs
kum v tejto oblastí pre nádej, ktorú poskytuje 
mnohým chorým ľuďom, nadobudol na

dostava toto dielo od známeho nemeckeho 
moderátora Petra Hahna. V týchto dňoch 
vyhlásili „Zónu bez Deda Mráza". Svoju myš
lienku propaguje dielo nálepkami, ktoré 
znázorňujú „vianočného starčeka" s bradou 
a čiapkou, prekrytú kmeňom stromu s nápi
som „Zóna bez Deda Mráza".
, Akcia má upozorňovať na to, že na konzum 

zameraný „vianočný mužík", vyprodukovaný 
priemyslom vyrábajúcim darčeky, nemá nič 
spoločné so svätým biskupom Mikulášom, 
ktorý nezištne pomáhal ľuďom v núdzi. 
Vonkajším znakom jeho biskupského úradu 
bola mitra, a nie červená čiapka s bielym 
brmbolcom.

Peter Hahne, angažovaný kresťan a ús
pešný autor, hovorí: „Táto akcia je absolútne 
potrebná a hodná podpory. Nezištnosť, láska f  
k blížnemu, solidarita a delenie sa s druhými
- to sú hodnoty, ktoré spájam so sv. Mikulá
šom. On je vynikajúcim pripravovateľom cesty 
pre vianočné posolstvo.... On nás učí ešte aj s 
dnes, že darovanie neochudobňuje, ale robí ** 
človeka ešte bohatším! Dobrý skutok podne
cuje aj iných k dobrým skutkom."

KATH-NET / -zg-TK KBS

ZA B ÍJA N IU  E M B R IÍ
význame a povedal: „Už som raz zdôraznil, 
že kmeňové bunky na výskum liečby chorôb 
nesmú pochádzať z tkaniva embryí. Namiesto 
toho povzbudzujem vedcov, aby skúmali 
tkanivo dospelých ľudí alebo také, ktoré nie 
je pre vývoj plodu potrebné (ako placenta či 
pupočná šnúra). V tomto prípade vedecký 
výskum neničí ľudské životy.

Každá liečba, ktorá chce zachrániť ľudský 
život, a pritom sa zakladá na zničení iného, 
je z logického í morálneho hľadiska protire- , 
čívá, ako aj každá produkcia ľudských embryí ; 
s priamym alebo nepriamym cieľom experi
mentov a ich prípadného zničenia".

ZE / -zg-TK KBS

SV Ä TÉ M U  O TC O V I O D O V Z D A LI LOGO  
S V E TO V Ý C H  D N Í M L Á D E Ž E  2005

Organizátori Svetových dní mládeže 2005 
priniesli pápežovi Jánovi Pavlovi II. do 
Vatikánu oficiálne logo stretnutia mladých. 
Generálny sekretár prelát Heiner Koch a ria
diteľ Hermann-Josef Johanns mu pri generál
nej audiencii v Nerviho aule odovzdali logo 
s krížom a náznakom kolínskych dómskych 
veží. „Svätý Otec prijal logo vdáčne a s ra
dosťou hľadí na stretnutie v Kolíne," vyhlásili 
organizátori po stretnutí.

Ako ďalej organizátori informovali, na 20. 
svetové dni mládeže 2005 od 11. do 21. 
augusta, na ktoré Ján Pavol U. pozval do 
Nemecka katolícku mládež celého sveta, sa 
očakáva až 800 000 mladých ľudí. Na

otváraciu bohoslužbu 16. augusta na kolín
skych Rýnskych lúkach sa počíta s 200 000 
účastníkmi, na záverečnú svätú omšu v nede
ľu na letisku v Hangelari pri Bonne očakávajú 
až 800 000 mladých veriacich. Na slávenie 
vigílie s pápežom v sobotu večer sa zúčastní 
okolo 650 000 mladých vo veku 16 až 30 
rokov. Pred ústrednými podujatiami Sveto
vých dní mládeže sa uskutočnia stretnutia 
mladých v diecézach, na ktorých organizátori 
očakávajú 250 000 účastníkov. Celú tretinu 
týchto účastníkov budú tvoriť Nemci. Stret
nutie mladých na Rýne v súvislosti s biblickou 
správou o Troch kráľoch nazvali Prišli sme sa 
mu pokloniť.

-KP/-zg-TK KBS-
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Z KRESTANSKEHO SVETA
Stredoeurópske katolícke dní: 
Sympóziá v Sarajeve a v Celje______

V Slovinsku a v Bosne zorganizovali dve 
medzinárodné sympóziá v rámci Stredoeu
rópskych katolíckych dní (SEKD). V slovinskom 
Celje sa od 6. do 9. novembra konalo podujatie 
na tému Vyučovanie náboženstva - odovzdá
vanie viery a v bosnianskej metropole Sarajevo 
sa sympózium konalo v dňoch 7. a 8. novembra 
na tému História nás zaväzuje kzodpovednosti.
V Celje otvoril podujatie ľubľanský arcibiskup 
Franc Rode, S nosnými referátmi vystúpili 
pomocný biskup Mariboru Anton Stres, ktorý 
hovoril na tému „Sloboda náboženského 
vyznania ako základné ľudské právo“, dekan 
Teologickej fakulty v Ľubľane Stanko Gergolj, 
ktorý sa zaoberal ťažkou situáciou vo výučbe 
náboženstva v Slovinsku. Situáciu v Rakúsku 
a Nemecku predstavil salzburský vysokoškol
ský pedagóg náboženstva Anton Bucher a je
ho viedenský kolega Martín Jäggle sa zameral 
na úlohu školy v multináboženskej spoločnosti, 
„Odovzdávanie hodnôtvdnešnej pluralistickej 
spoločnosti" opísal záhrebský jezuita Ivan 
Koprek a hodnoty dnešnej mládeže predstavil 
maríborský pastoračný sociológ Vínko Potočnik.

Sympózium v Sarajeve vychádzalo z náv
števy pápeža pred 6 rokmi v Bosne. Otvoril 
ho predseda Biskupskej konferencie Bosny- 
Hercegoviny Franjo Komarica. Na programe 
boli prednášky Antona Saríča na tému 
„Očistenie pamätí", Veroniky Nely Gašparovej 
na tému „Teológia mučeníctva", Marka Sem- 
rena s historickým pohľadom na tému podu
jatia, kňaza a historika Jana Míkruta o muče
níkoch viery za nacizmu. Ďalšie prednášky 
boli venované mučeníkom komunistickej éry.

Obidve sympóziá sú pokračovaním série 
medzinárodných konferencií v každej z ôs
mich krajín zúčastnených na slávení SEKD.

KP /-zg- TK KBS

Predsedovia biskupských 
konferencií sa zídu v Olomouci

Predsedovia a generálni sekretári biskup
ských konferencií z Bosny a Hercegoviny, 
Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľ
ska, Rakúska, Slovenska a Slovinska sa zišli 
v dňoch 17. -18. novembra v Olomouci.

Dôvodom stretnutia najvyšších predsta
viteľov biskupských konferencií 8 účastníc
kych krajín je projekt Stredoeurópskych kato
lícky J i dní (SEKD). Biskupi diskutovali predo
všetkým o praktických záležitostiach spoje
ných s organizáciou púte v rakúskom marián
skom pútnickom mieste Mariazell v dňoch 22. 
a 23. mája 2004, ktorou SEKD vyvrcholia.

TS ČBK, Martín Horálek

hnglikánskej cirkví hrozí rozkol
Prímas anglikánskej cirkvi arcibiskup Ro- 

wan Williams z Canterbury 3. novembra v ko
muniké vyhlásil: „Pri stretnutí hláv anglikán
skych cirkví minulý mesiac sa jasne ukázalo, 
že vysviacka homosexuálneho Gena Robinso- 
na z episkopálnej cirkvi v USA za biskupa

koadjutora pre New Hampshire bude mať 
veľmi vážne následky pre súdržnosť anglikán
skeho spoločenstva. Na stretnutí sa požado
valo ustanovenie komisie, ktorá by tieto ná
sledky dôkladne preskúmala. Minulý týždeň 
oznámili mená členov tejto komisie a ja sa 
teším, že pri ďalšom vývoji prác s ňou budem 
v úzkom kontakte."

Rowan Williams ďalej uviedol, že začal 
diskusiu s tými hlavami anglikánskych cir
kevných provincií, ktorí premýšľajú o opatre
niach proti tým, ktorí sa svojimi rozhodnu
tiami obracajú proti katolíckym prikázaniam 
alebo proti učeniu Biblie a zdôraznil: „Vznik
nuté napätia nás veľmi mrzia, lebo nového 
biskupa Gena neprijmú v mnohých cirkev
ných provinciách."

ZE / TK KBS

Druhá fáza kampane za uznanie 
kresťanstva v ústave EÚ____________

Podpisová kampaň za uznanie kresťan
ských koreňov Európy v budúcej ústave Eu
rópskej únie dosiahla počas vypracovávania 
tejto ústavy svoju druhú fázu. Začal sa nový 
boj o spomenutie Boha v ústave Európy. 
Vyplýva to z komuniké Inštitútu pre evanjeli- 
zácíu vo svete (1CPE - International Catholic 
Programme of Evangelisation), ktorý pred 
niekoľkými mesiacmi inicioval celoeurópsku 
kampaň na našom svetadíelí, do ktorej sa 
zapojili mnohé európske organizácie. Podpisy 
sa zbierajú až do 15. decembra 2003.

Do kampane sa možno zapojiť na ínter- 
netovej adrese: www.icpe.org .

ZE / -zg-TK KBS

Svätý Otec blahorečil
piatich rehoľníkov_________________

Pápež Ján Pavol 11. vyhlásil v nedeľu 9. no
vembra za blahoslavených piatich rehoľníkov. 
Pri slnečnom počasí predsedal slávnostnej 
svätej omší na Námestí sv. Petra za účastí 
desaťtísícov pútnikov. Noví blahoslavení sú: 
španielsky zakladateľ rehole Juan N. Zegrí y 
Moreno (1831-1905), belgický františkán 
Valentín Paquay (1828-1905), taliansky zakla
dateľ rehole Luigí Maria Montí (1825-1900), 
španielska zakladateľka rehole Bonifacía 
Rodríguezová Castro (1837-1905) a francúz
ska rehoľníčka Rosalie Renduová (1786-1856).

Vo svojej homílii Svätý Otec označil svätcov 
za „vzácne stavebné kamene Cirkvi". Evanje
lium o tom, ako Ježíš vyhnal kupcov z chrámu, 
komentoval slovami, že je to varovanie pre 
dnešnú spoločnosť. Upozornil, že dnešná spo
ločnosť je v pokušení premieňať aj nepredajné 
duchovné hodnoty na tovar a zisk. Zdôraznil, 
že človek je stvorený na podobu Boha, a preto 
je potrebné brániť jeho dôstojnosť.

Ján Pavol 11. bol v túto nedeľu v pomerne 
dobrom zdravotnom stave. Eucharístíu za prí
tomností Svätého Otca slávil prefekt Kon
gregácie pre kauzy svätých kardinál Saraíva 
Martins.

-KP/-zg-TK KBS-
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Jubileá našich vladyhov
V  uplynulých dňoch oslávili obaja naši 

prešovskí biskupi svoje okrúhle jubileá. 
Ich medailóny a rozhorovy s nimi sme priniesli 
v minulých číslach. Dnes vám chceme priblížiť 
priebeh týchto slávností.

Pozvaní na túto slávnosť boli mnohí biskupi a kňazi.

50-tiny vladyku Jána Babjaka, SJ
Prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Bab- 

jak, SJ, oslávil v utorok 28.10. 2003 50 rokov 
života. Pri tejto príležitosti slávil o 10. hod. 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa ďa
kovnú archijerejskú sv. liturgiu, v ktorej ďako-

Viadyka Ján v spoločenstve so svojím protosynke- 
lom o. Vladimírom Skybom a spolusvätencom vlá
dy kom Ivanom Šášikom, mukačevským administr..

val Bohu za dar života. Na slávnosti sa zúčast
nili vysokí cirkevní hodnostári: Mons. Ján 
Sokol, arcíbiskup-metropolíta bratíslavsko- 
trnavský; Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metro- 
políta košický: Mons. Rudolf Baláž, diecézny 
banskobystrický biskup: Mons. František

Tondra, diecézny spišský biskup: Mons. Milan 
Chautur, CSsR. košický apoštolský exarcha: 
Mons. Milan Šášik, apoštolský administrátor 
Mukačevskej eparchie: Mons. Vladimír Fílo, 
koadjútor rožňavskej diecézy: Mons. Bernard 
Bober, pomocný košický biskup: Mons. Tomáš 
Galis, pomocný banskobystrický biskup; 
Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup; 
Mons. Štefan Sečka, pomocný spišský biskup. 
Svätej liturgie sa zúčastnil aj zástupca 
samosprávy MUDr. Peter Chudík, predseda 
Prešovského samosprávneho kraja; rektor 
Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. 
František Mihína, CSc., a veľký počet kňazov 
a veriacich.

Slávnostným kazateľom bol Mons. Rudolf Baláž.

Slávnostnú homílíu predniesol Mons. 
Rudolf Baláž. Okrem iného vyslovil aj takéto 
slová blahoželania: „Roznecuj Boží dar, ktorý 
je v tebe, aby si sa stal Božím človekom, lebo 
takého ťa potrebuje tvoja eparchía." Svätá 
liturgia bola radostnou oslavou živého Ježiša 
Krista, ktorý je centrom slávenia a ktorý 
hovorí: „Prišiel som, aby ste mali život a aby 
ste ho mali v hojnosti." Slávnosť svojím spe
vom okrášlil bohoslovecký Zbor sv. Romana 
Sladkopevca.

80-tíny vladyku Jána Hirku_________
V nedeľu 16. novembra 2003 oslávil Mons. 

ThDr. h.c. Ján Hírka životné jubileum - 80 
rokov života. Pri tejto príležitosti slávil v so-

V Abranovciach svojho rodáka privítali starodávnym 
slovanským spôsobom - chlebom a soľou.

botu 15. novembra 2003 o 10.00 hod. v Chrá
me Narodenia Presvätej Bohorodičky v Abra- 
novcíach, vo svojom rodisku, ďakovnú sv. 
liturgiu, v ktorej sa poďakoval za dar života. 
Slávnostným kazateľom bol dekan Gréckoka

tolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej uni
verzity Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
Slávnosti sa mimo predstaviteľov miestnej i 
štátnej správy zúčastnil aj bývalý predseda 
NR SR JUDr. Ivan Gašparovič.

Pozvanie do Abranoviec prijalo mnoho osobností 
nielen tak gréckokatolíckeho ako aj pravoslávneho 
náboženského života.

V deň svojich narodenín slávil otec biskup 
Ján Hírka o 10. hod. ďakovnú sv. liturgiu 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove v spoločenstve so svojím nástupcom 
Mons. ThDr. Jánom Babjakom, SJ, pozvanými

Rodáci si pripravili pre svojho biskupa aj kultúrny 
program

hosťami a prešovskými veriacimi. Aj túto 
slávnosť svojím spevom obohatili bohoslovci 
z nášho gréckokatolíckeho seminára. Svojho 
predchodcu si prešovský eparcha Mons. Ján 
Babjak, SJ, uctil slávnostnou homíliou a obe
dom v priestoroch Gréckokatolíckeho biskup
stva.

Za mnohé nevypočítateľné skutky vladyku 
Jána Hirku pre blaho našej miestnej cirkvi, 
vyprosujeme otcovi biskupovi Jánovi Hirkovi 
Božie požehnanie na mnohé a blahé roky.

1SPB, upravila redakcia 
Snímky: F. Paľa a J. Krehlík
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Čestné občianstvo 
pre blahoslavených biskupov

Dňa 11. novembra 2003 o 15.00 hod. sa 
v historickej sále PKO - Čierny orol v Pre- 

šove uskutočnilo VII. mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva pri príležitosti odo
vzdávania listín o udelení čestného občian
stva mesta Prešov in memoriam blaženému 
biskupoví-mučeníkoví Pavlovi Petrovi Gojdi-

čovi, OSBM, a blaženému biskupovi-mučení- 
kovi ThDr. Vasiľovi Hopkoví.

Na zasadnutí sa zúčastnil primátor mesta 
Prešov Milan Benč, poslanci Mestského zastu
piteľstva, zástupcovia štátnych orgánov, pre
šovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, prešov
ský emerítný biskup Mons. Ján Hírka a biskup 
východného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. 
na Slovensku Igor Míšina.

V úvode slávností sa prítomným prihovoril
primátor mesta..... Je pre nás veľkou cťou,
že šarišská metropola a s ňou aj mesto Prešov 
vstúpili znovu do dejín, a to nielen sloven
ských, ale aj celého kresťanského sveta. Jeho 
svätosť Ján Pavol 11. pri nedávnej návšteve 
Slovenska blahorečil gréckokatolíckeho 
biskupa ThDr. Vasiľa Hopká. Je to už druhé 
blahorečenie, ktorým sa dostalo cti slovenské
mu národu a všeobecnej Katolíckej cirkví...

Čo človek seje, to bude aj žať!
Príbehy blažených Pavla Petra Gojdiča 

a Vasiľa Hopká tento ťakt len potvrdzujú.
Chceme namietať, že rozsievali lásku, 

milosrdenstvo, pokoru a skromnosť a žali 
utrpenie a bolesť? Ale žatva neznamená brať 
vo svoj prospech a úžitok, ale pre blaho iných. 
Toto je posolstvo, ktoré chceme aj dnešným 
aktom udelenia čestného občianstva in 
memoriam vyzdvihnúť a umocniť. Bolí 
ponižovaní a posmievali sa im. Len preto, že 
veľkosť ich srdca, dobrota a láska vzbudzovali 
strach. Vytŕčali z davu všednosti a citovej 
otupeností a ich viera bola neochvejná. Ďalší 
aspekt, ktorý chce byť posolstvom..."

Nasledoval samotný akt udelenia listín, 
ktoré z rúk primátora mesta Milana Benča 
prevzal vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý prítom
ným prihovoril:

„Dnešný deň sa potvrdilo známe príslovie: 
„Pán Boh nie je náhlivý, ale pamätlivý". Boh 
pamätá na svojich verných a posledných robí 
prvými, ako to povedal pred dvetisíc rokmi 
sám Pán Ježíš.

Nachádzame sa v historickej sále Čierneho 
orla, v sále, ktorá zažila už nejedno stretnutie 
rôznych ľudí a ktorá bola svedkom aj násilnej 
likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Tu mocní 
tohto sveta 28. apríla 1950 pochovali grécko
katolíkov v bývalom Československu. Kto by

Slávnostné imatrikulácie v Prešove
Slávnostnou imatrikuláciou bol 3. novem

bra 2003 otvorený akademický rok 2003/ 
2004 na Súkromnej vysokej škole zdravot
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Brati
slave s detašovaným pracoviskom v Prešove. 
Od 3. do 10. hod. prebiehal zápis do prvého 
ročníka odboru ošetrovateľstvo v priestoroch 
Cirkevnej zdravotníckej školy sv. Bažila 
Veľkého v Prešove. Program prvého dňa 
akademického roka pokračoval o 11. hod. 
svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slúžil proto- 
synkel Mgr. Vladimír Skyba. Po jej skončení 
boli imatrikulovaní študenti 1. ročníka 
odboru ošetrovateľstvo. Slávností sa zúčast
nili aj rektor Proť. MUDr. Miron Šramka, PhD., 
a dekan Prof, Vladimír Krčméry, PhD. V po
poludňajších hodinách sa začala výučba 
prednáškami v pastoračnom centre pri

Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku 
Sekčov.

O dva týždne neskôr sa uskutočnila sláv
nostná imatrikulácia ďalšieho odboru tejto 
VŠ - sociálna práca - spojená s božskou litur
giou, ktorú v zastúpení vladyku Jána Bab- 
jaka, SJ, slávil o. Vladimír Skyba.

Štúdium prebieha v týždenných vyučova
cích blokoch dvakrát v semestri. Súkromná 
VŠ bude poskytovať externé štúdium na 
všetkých troch stupňoch - bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom. Záujem
covia si môžu vybrať zo štyroch študijných 
odborov - verejné zdravotníctvo, ošetrova
teľstvo, sociálna práca a laboratórne vyšetro
vacie metódy v zdravotníctve. Vzdelávací 
program je koncipovaný na kreditovom 
systéme.

ISPB

sa vtedy pred päťdesiatimi troma rokmi opo
vážil čo í len snívať o dnešnom dni? Kto veril 
v naše vzkriesenie? Kto by si mohol pomyslieť, 
že mesto Prešov si raz uctí pamiatku mučení
kov?

Ako prešovský gréckokatolícky biskup som 
Vám všetkým, vážení členovia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove, ktorí ste sa o to priči
nili, zaviazaný vďakou, lebo ocenenie grécko
katolíckych biskupov je ocenením celej 
Gréckokatolíckej cirkvi, jej práce na poli 
duchovnom, sociálnom i spoločenskom. 
Je ocenením formovania veriacich a odvážim 
sa povedať, že aj neveriacich ľudí. Lebo všetko

Mesto Prešov
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so všetkým súvísí. Žijeme tu spolu a navzájom 
sa ovplyvňujeme. Zlo provokuje konať ďalšie 
zlo, ale dobro vyzýva všetkých konať dobro. 
Čím sú naši veriaci lepšie vychovaní, zodpo
vednejší vo svojom zmýšľaní i konaní, čím sú 
čestnejší a charakternejší ľudia, tým sa stá
vajú aj tí, ktorí v meste žijú spolu s nimi 
a v ich blízkosti lepšími, čestnejšími a zodpo
vednejšími.

Verím, že tento akt uznania našich veli
kánov - blaženého Pavla Petra Gojdiča, OSBM, 
prešovského biskupa, a blaženého ThDr. 
Vasiľa Hopká, svätiaceho biskupa, sa natrvalo 
vpíše do svetlej histórie mesta. Táto skutočnosť 
sa dostane do kníh a budú na ňu spomínať aj 
budúce generácie, pre ktoré sa blažení bisku
pi stanú nielen svetlými vzormi, ale aj príťažli
vými príkladmi hodnými nasledovania..."

Po slávnostnom akte odovzdania listín 
zazneli tóny duchovných piesní v podaní 
speváckeho Zboru sv. Romana Sladkopevca 
pod vedením dirigenta Pavla Vasiľa.

ISPB, upravila a doplnila redakcia
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Posviacka obnoveného chrámu v SabinoveS P R Á V Y  Z D O M O V A

HUMENNÉ - Účastnícka letného medziná
rodného tábora v holandskom Wilhelmina- 
hoorde- Júlia Paceková, študentka 4. ročníka 
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 
(víťazka 50. ročníka celoslovenskej súťaže 
Európa v škole).
Písať, písať, písať. Len tak, čo človeku slina 
do pera prinesie. Vytvárať sí vlastný svet po- 
zväzovaný tajomnými ozdôbkami jazyka. Na 
prvý pohľad nič veľmi ťažké, a možno ani na 
druhý nie. Nič ťažké, len veľmi tajuplné. Do
dnes je pre mňa záhadou, ako moje pozlie
pané slovíčka mohli mať taký úspech. 
A predsa mali a vďaka nim som mala mož
nosť zažiť trošku iný svet. A práve túto knihu 
z môjho života by som chcela otvoriť.
Cesta za hranice Slovenska sa dá vyhrať ne
jednou súťažou, len kto by povedal, že práve 
tou literárnou. Aj mne sa to zdá dnes ako 
sen, ale množstvo zážitkov a fotografií my 
bráni v takýchto myšlienkach. Holandsko 
bolo práve tou krajinou mojich bojazlivých 
očakávaní, ktoré sa v preplnenosti splnili. Je 
ohromujúce stretnúť v rovnakom čase, na 
rovnakom mieste toľko viac-menej rovnakých 
ľudí. Pravdou je, že ľudia sa dajú stretnúť 
všade. Aleja som tam stretla práve tých „mo
jich" ľudí, s ktorými si už takmer dva a pol 
mesiaca vymieňam listy. Myslíte si, že je to 
sentimentálne? Podlá mňa vôbec nie. Je to 
len odozva na krásne strávený čas a na putá, 
ktoré pretrvávajú, a to je to pekné. Vedomie, 
že svet niekoho iného je obohatený aj mnou. 
Naše spoločné priateľské vzťahy umocňovala 
krásna holandská krajina a skutočne pohos
tinný ľudia. Pravdu povediac som si na 
týždeň mohla vyskúšať, aké to bude v Európ
skej únii. Hoci môj pohľad nebol zameraný 
len práve týmto smerom a to, že som tam 
platila eurami neznamená, že o EU už viem 
všetko, videla som tam ľudí dosť spokojných 
a to ma vo väčšej miere presvedčilo. 
Najzaujímavejšie bolo vyjadrovať svoje 
myšlienky. Každý jeden z nás bol z inej 
krajiny a tak sme sa snažili nájsť spoločnú 
reč a našli sme ju v angličtine. Hovorí sa, že 
ak chcete niekoho naučiť plávať hoďte ho do 
vody. Lenže môže nastať iný efekt- utopí sa. 
Ja som trochu vedela plávať, takže ma na
šťastie nikto zachraňovať z mora anglických 
slov nemusel. O pár dní sa nám to zdalo pri
rodzeným a ja som sa čudovala, ako rýchlo 
sa dokáže človek prispôsobiť, keď chce a keď 
ho k tomu okolností prinútia.
Okrem súčasnosti, ktorej bolí venované rôzne 
diskusie, vedené taktiež aj o budúcností 
a možnom spolužití krajín Európy, mala som 
možnosť pozrieť sa aj na Holandskú minulosť. 
Ako to bolo kedysi v tých časoch ,keď u nás 
zbíjal Jánošík, ba ešte o mnoho sto rokov 
dozadu. Otvárali sa nám múzeá, ba celé 
mestečká zamerané týmto smerom, zatiaľ čo 
mi sme chodili s udivenými výrazmi a pred
stavovali sme si ľudí, ktorý tam žili. 
Priateľská atmosféra sa niesla celým týmto 
pobytom a všetkými mladými ľuďmi z rôz
nych končín Európy. Vytvorili sme tam v Ho
landsku akúsi malilinkú Európu bez hra
níc, nepokojov a hádok. Spájala nás spoloč-

V nedeľu 26. októbra 2003 zažila sabinov
ská gréckokatolícka farnosť veľkú udalosť. 
Prešovský epärcha Mons. ThDr. Ján Babjak, 
SJ, posvätil obnovený farský Chrám Božského 
srdca Ježišovho. Tejto slávnosti sa zúčastnilo
15 kňazov spolu s veľkým množstvom ve
riacich. Pozvanie prijal aj farár evanjelickej 
cirkvi a.v. Peter Fe- 
renčík, predseda Pre
šovského samospráv
neho kraja MUDr. Pe
ter Chudík a prednos
ta MÚ Sabinov Ing.
Jozef Mačišák spolu 
so sponzormi a pred
staviteľmi firiem, kto
ré sa na rekonštrukcii 
podieľali.

Obnova chrámu sa 
začala pred troma 
rokmi na podnet sú
časného o. dekana 
doc. ThDr. Petra Šturá- 
ka, PhD. Kvôli finan
čnej náročností bola 
rozdelená do viacerých etáp: oprava strechy, 
výmena okien, kúrenia, a. napokon oprava 
fasády a vymaľovanie chrámu zvnútra i zvon
ku. Okrem samotného chrámu o. biskup 
posvätil aj obnovený kríž a obraz Obetovanie 
Izáka, umiesntený nad žertveníkom, ktorý 
zrekonštruoval akadem. sochár Michal Zdra- 
vecký s rodinou.

Nedeľnej slávnosti predchádzala trojdňová 
duchovná obnova, ktorú viedli o. kaplán ThDr. 
Marcel Mojzeš, o. Mgr. Peter Milenky z Lutíny 
a o. RNDr. Jozef Voskár, bývajúci v Sabinove.
V píatokvečer odznela slávnostná akadémia,

Posviacka obnoveného
„Toto je deň, ktorý dal nám Pán..."Pre nás 

bol týmto dňom 19. október t. r., keď medzí 
nás Makovčanov zavítal vladyka Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, aby posvätil obnovený chrám, 
ktorý naši predkovia zasvätili sv. Bazilovi 
Veľkému.

Slávnosť sa začala o 10. hod. obradom 
posvätenia interiéru chrámu a pokračovala 
archijerejskou sv. liturgiou. Naše srdcia bolí 
naplnené nekonečnou radosťou, ktorú s nami 
prišli zdieľať aj predchádzajúci správcovia 
tejto farnosti o. Miroslav Janočko, o. Peter 
Milenký a terajší správca farnosti Staškovce 
o. Rastislav Janíčko. Na slávnosti sa zúčastnilo 
množstvo domácich veriacich, ako aj veriaci 
z okolitých obcí. Liturgiu skrášlil svojím 
spevom chrámový Zbor sv. Cyrila a Metoda 
zo Stropkova.

V spoločnej modlitbe sme dákovalí nášmu 
nebeskému Otcovi za to, že požehnal všetky 
naše obety, modlitby a námahy spojené 
s obnovou tohto Božieho diela. Sme veľmi 
radi, že odteraz môžeme prichádzať už do

ktorú pripravil mládežnícky zbor Zoe en 
Christo.

Obnova chrámu časovo zapadá do osláv 
jeho storočnice: Základný kameň bol posväte
ný 10. septembra 1899 a slávnostnú posviac
ku vykonal prešovský biskup Dr. Ján Vályi 30. 
mája 1904. Sabinovský chrám je osobitne

spätý s dvoma blaženými mučeníkmí, ktorí 
tu pôsobili. V rokoch 1917-1919 to bol sabi
novský kaplán Pavol Peter Gojdič, OSBM, a v r. 
1948-1950 vtedajší protoíhumen redempto- 
ristov o. Metod Dominík Trčka, CSsR.

Príklad týchto dvoch blažených spolu 
s povzbudivými slovami nášho o. biskupa sú 
pre nás výzvou, aby sme aj v dnešnej dobe 
vydávali svedecto viery, čerpajúc silu v obno
venom chráme.

o. ThDr. Marcel Mojzeš 
Snímka: J. Krehlík

chrámu v Makovciach

novozveľadených priestorov nášho chrámu 
chváliť a velebiť jeho meno, lebo on je 
počiatkom i koncom každej námahy. Tak, ako 
v závere povedal náš duchovný o. Pavol 
Seman: „Ak Pán nestavia dom, márne sa 
namáhajú tí, čo ho stavajú" (Ž 127,1).

veriaci z Makoviec

3 3 3
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Slávnostné odhalenie 
pamätnej tabule v Legnave

V radoch Gréckokatolíckej cirkví bolo veľa 
kňazov, ktorí sa angažovali na poli národnost
ného a spoločenského života Rusínov a usilo
vali sa o jeho duchovné povznesenie a kultúr
ny rozvoj. Medzi takýchto vzácnych kňazov 
Prešovskej eparchíe patril aj Dr.
Mikuláš Beskýd (1883 -1947), ktorý 
sa narodil a pôsobil v obci Legnava 
v okrese Stará Ľubovňa. Pochádzal 
z rodiny významných kultúrnych 
činiteľov a politických aktivistov 
rusínskej národnej orientácie, v tzv. 
Prjaševčine a na Podkarpatskej 
Rusi.

Pri príležitosti 120. výročia naro
denia Dr. Mikuláša Beskyda sa 
uskutočnilo v nedeľu 12. októbra t. 
r. v Legnave slávnostné odhalenie 
pamätnej tabule, ktorého hlavným 
organizátorom bolí Ruský klub 1923 
v Prešove, Spoločnosť Alexandra Duchnovíča 
v Prešove, Spolok rusínskych spisovateľov 
Slovenska, Svetový kongres Rusínov, Obecný 
úrad v Legnave a Gréckokatolícky farský úrad 
v Malom Lipníku. Pietnemu aktu odhalenia 
pamätnej tabule predchádzala slávnostná 
svätá bohoslužba, ktorú v legnavskom Chrá
me sv. Jána Krstiteľa slúžil biskupský vikár 
pre Rusínov o. Peter Pavol Haľko, OSBM, a pa
nychída, ktorá sa uskutočnila na miestnom

cintoríne pred náhrobným 
pomníkom rodiny Beskydov- 
cov.

Okrem veriacich z Legnavy 
a blízkej Stariny sa slávnosti 

zúčastnili aj veriaci z Prešova a okolia, pre 
ktorých organizátori pripravili autobus. Medzi 
hosťami podujatia boli prítomní aj hostia zo 
zahraničia (Ruska a Maďarska), zástupcovia 
vedeckých kultúrnych inštitúcií a zástupcovia

Rusínskej obrody Slovenska. Sv. liturgiu skráš
lili svojím spevom bohoslovci Prešovského 
seminára blaženého biskupa Pavla Petra 
Gojdíča, OSBM.

Súčasťou programu bol aj kultúrny prog
ram a spomienky pamätníkov na o. Dr. 
Mikuláša Beskyda v legnavskom kultúrnom 
dome. Podujatie sa uskutočnilo za finančnej 
podpory Ministerstva financií SR.

JUDr. Peter Krajňák

Po roku...
Uplynul rok, čo bol otcom biskupom Jánom 

Hirkom posvätený novopostavený Chrám sv. 
Petra a Pavla v Stropkove - Bokší. Chcem sa 
na chvíľu pristaviť pri tomto výročí.

Od roku 1968, keď sa z nedobrovoľného 
vyhnanstva vrátili naši stále očakávaní, verní 
gréckokatolícki duchovní, skrsla v hlavách 
Bokšanov myšlienka postaviť nový chrám. 
Najprv však bolo potrebné zrekonštruovať 
Chrám sv. archanjela Michala, ktorý po roku 
1950 prešiel do majetku pravoslávnej cirkví, 
ale svojmu účelu neslúžil.

Otca Jozefa Cverčka čakalo množstvo 
práce. Ako dobrý rozsievač zasieval zrno 
svojho slova i práce do úrodnej pôdy. Mladí 
milovali tohto bohabojného človeka. V mno

hých zasial zrno lásky ku Kristovi a k reholí 
redemptoristov, v ktorej bol aj on sám. Dnes 
už môžeme pripomenúť, že z tohto vzklíčené
ho zrna vzišli v našej farnosti už dvaja re- 
demptorístí. O. Juraj Rak, CSsR, a jeho sestra 
Jarka Raková, CSsR.

Do výstavby nového chrámu sme sa púšťali 
s elánom, ale niekedy aj s malou dušičkou. 
0. Michal Roško nás však ubezpečoval, že 
s Božou pomocou to pôjde jedna radosť. Po 
ňom prišiel mladý, ambiciózny o. Jozef Vojtila 
a ten sa s výstavbou chrámu priam vžil. Den
nodenne bol na stavbe. Bol dušou výstavby 
a nás hnal do toho svojím príkladom.

Rok po vysviacke nového chrámu už nie 
je správcom našej farností, ale pôsobí ako 
rektor na Farskom úrade v Stropkove. Je 
medzi nami a takmer denne ho stretávame.

Novým správcom našej farnosti je o. Jozef 
Paraska. Za krátke obdobie pôsobenia vo 
farnosti sme spoznali človeka, ktorý je oddaný 
Ježišovi Kristovi a svoju lásku a oddanosť 
k nemu vštepuje denne aj do našich sŕdc.

Z tejto krátkej úvahy mi zostáva urobiť iba 
stručné resumé o pôsobnosti troch Jozefov:

Jozef 1. - dobrý rozsievač, Jozef 11. - dobrý 
staviteľ a Jozef 111. - dobrý služobník.

Všetci traja však majú spoločný cieľ - 
doviesť svoje ovečky do ovčínca - nebeského 
kráľovstva. Nezabúdajme na to a žime tak, 
aby sme tento cieľ dosiahli. Veď preto sme tu. 
Preto sme sa narodili.

Margita Gajdošová

S P R Á V Y  Z D O M O V A

ná téma, ktorou bola solidarita, ľudskosť, 
vyzývajúca zamyslieť sa nad budúcnosťou, 
ale aj prítomnosťou
Človek nerád trpí. Keď z mysle vynára krásne 
spomienky, trocha bolesti mu to iste prináša, 
lebo vie, že už nič také isté nezažije. A aj 
napriek tomu rád spomína. Dá sa povedať, 
že aj rád trpí? V tomto prípade možno trochu 
aj áno. No vynaliezavý človek vie z týchto 
spomienok snívať o krajších príležitostiach. 
Lebo nikdy neviete, čo vám život prinesie. 
Niekedy stačí možno nabrať odvahu, pozlie
pať nejaké slová, podať ich správnym sme
rom a život sa vám môže otočiť o 180°.

Júlia Paceková

HANUŠOVCE N/T - Gréckokatolícka farnosť 
v Hanušovciach nad Topľou vznikla odlúče
ním od farnosti Remeniny 1.2.2000. Zaklada
júcu listinu podpísal o. bískupJán Hírka, vte
dajší prešovský eparcha. Veriaci byzantského 
obradu začali praktizovať bohoslužby v svo
jom obrade 21.11.1999.
V júli 2001, na základe stavebného povole
nia, boli započaté práce na stavbe nového 
chrámu, ktorého základný kameň pol po
svätený 9.12. 2001. Chrám bol zasvätený 
blaženému biskupovi mučeníkovi Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi.
Projektantom chrámu bol Ing. arch. Ján Zajac 
z Vranova - Lomnice, z ateliéru ARTPRO, 
a stavebným dozorom bol poverený lng. Ján 
Namešpetra z Kapušian pri Prešove.
So samotnou výstavbou chrámu nám pomá
halo množstvo podnikov, firiem, právnických
i fyzických osôb. Aj prostredníctvom časopisu 
SLOVO sa chceme preto poďakovať týmto 
firmám: Kanvod zo Zlatých Moraviec, STD 
z Vranova n/T, JRŠ z Prosačova, Atyp z Prešo
va, Gaskomplet z Prešova, WaK Vranov n/T, 
ROD v Remeninách, Ďurd'oší a Medziankach, 
OÚ v Bystrom, Orchidea z Hanušoviec n/T. 
Menoslov všetkých fyzických osôb, ktorí 
pomáhali s výstavbou chrámu - elektrikári, 
kamenári, stolári, tesári, šoféri-by bol veľmi 
dlhý. Všetkým sa chceme poďakovať a uistiť 
ich, že pri každej sv. liturgii sa modlíme za 
šľachetných a nezabudnuteľných zaklada
teľov a dobrodincov nášho svätého chrámu. 
Chceme sa poďakovať aj všetkým otcom 
duchovným za to, že sme mohli po ich far
nostiach vykonať finančné zbierky. Aj takto 
získané financie boli veľkou pomocou, hlavne

■ pri dokončovacích prácach. Nemožno nespo
menúť ani nadácie PRO DOMO DE1 a K1RCHE 
IN NOT za ich finančnú výpomoc pri výstavbe 
chrámu.
Veľká vďaka patrí aj všetkým veriacim gréc
kokatolíckej farnosti Hanušovce nad Topľou 
za ich duchovné obety, finančné dary, prácu 
a akúkoľvek inú pomoc.
Nech vám nezabúdajúci Boh štedro udelí zo 
svojich bohatých milosti za všetku vašu 
pomoc.
Prečo všetky tieto ďakovné reči?
Hanušovskí veriaci sa dočkali nového chrá
mu a 3. august 2003 bol dňom, keď prešov
ský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, po
čas slávnostnej liturgie posvätil novoposta

o o o
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vený chrám. Prítomný na tejto slávnosti bol 
aj emeritný biskup Mons. Ján Hirka, množ
stvo kňazov (obidvoch katolíckych obradov 
a evanjelickej cirkvi a.v.) a hojný zástup 
veriacich zo širokého okolia.
Samotný obrad posviacky svojím spevom 
sprevádzalo niekoľko zborov: chrámový Zbor 
R R Gojdiča z Vranova - Čemerného, Zbor AVE 
z rímskokatolíckej farnosti v Hanušovciach 
nad Topľou a evanjelické zbory z Hanušoviec 
nad Topľou a Bystrého.
Všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôso
bom pomáhali pri výstavbe nášho chrámu 
(finančná, brigádnická pomoc, modlitby 
a obety) budeme aj naďalej v modlitbách 
vyprosovať u Boha hojnosť Božích milostí 
a požehnania, na príhovor patróna nášho 
nového chrámu biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča.
Ešte raz: Srdečne vám všetkým ďakujeme!

o. ThDr. Miroslav Iľko, farár

PREŠOV - V dňoch 19. 9. - 3. 10. 2003 
prebiehala duchovná príprava na eparchiál- 
ny odpusť Ochrany Presvätej Bohorodičky 
nášho Katedrálneho chrámu v Prešove.
V rámci tejto prípravy boli pri všetkých 
večerných sv. liturgiách - v podaní kňazov 
z biskupského úradu, jednotlivých našich 
farností na území mesta Prešov (Sekčov, 
Sídlisko 111.), ako aj duchovných z kňazského 
seminára - homílie na jednotlivé tajomstvá 
Radostného ruženca a Ruženca svetla v rám
ci Roku posvätného ruženca, vyhláseného 
a započatého ešte v roku 2002. Na týchto sv. 
liturgiách sa zúčastňovali nielen veriaci našej 
farnosti, ale aj okolitých obcí pri Prešove 
a rímskokatolícki veriaci.
Odpustová slávnosť napriek nepriazni poča
sia vyvrcholila v dňoch 4. - 5.10.2003. V so
botu popoludní bola, okrem Akatistu k Pre
svätej Bohorodičke, veľkej večierne s lítiou, 
sv. ruženca a sv. liturgie, ktorú slúžil o. pro- 
tosynkel Mgr. Vladimír Skyba s kňazmi za 
účasti neokatechumenátneho spoločenstva 
v Prešove, aj mládežnícka akadémia za spo
luúčasti našich bohoslovcov, ktorí predniesli 
nádherné skladby klasického zborového 
spevu a moderných mládežníckych piesní. 
Potom nasledovala adorácia pred Najsvä
tejšou Eucharistiou, ktorú viedol farár o. PhDr. 
ThMgr. Gabriel Székely. Počas tichej adorácie 
mal niekoľkominútové vstupy s rozjímaním 
nad myšlienkami z encykliky Svätého Otca 
Jána Pavla U. - Ecclesia de Eucharistia (Cir
kev žije z Eucharístie), najmä z jeho IV. a VI. 
kapitoly (Eucharistia a cirkevne spoločen
stvo; V škole Márie, „Eucharistickej" ženy). 
Slávnosť pokračovala bohoslužbami v nedeľu 
od skorého rána až po slávnostnú sv. liturgiu, 
ktorú v zastúpení odcestovaného vladyku 
Jána slávil o. protosynkel Mgr. Vladimír 
Skyba spolu s prítomnými kňazmi za účastí 
bohoslovcov, rehoľných sestier a veriacich.

o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely

KALUŽA - Význam slova vďakyvzdanie je 
veľmi výstižným a vhodným na udalosť, 
ktorú vám chcem priblížiť. 5.10. 2003, deň

Smer Litmanová a Prešov
Nie je to tak dávno, čo sme sa my veriaci 

z íarnosti Vojčice a filiálok Milhostov a Hriad
ky, spolu s naším duchovným otcom Mgr. La
dislavom Praščákom, rozhodli uctiť si Matku 
Božiu nielen v našom chráme, ale aj na zná
mych pútnických miestach.

Už dvakrát sme mali možnosť zúčast
niť sa na púti v Medžugorí. Pri dálšej 
pútí sme navštívili pútnické miesto 
v Máríapocsi v Madársku. No tentokrát 
sme sa vybrali trocha bližšie. Cieľom 
našej pútnickej cesty bola Litmanová. 
Všetci sme sa veľmi tešili. V autobuse, 
ktorý bol preplnený do posledného 
miesta, sme „odštartovali“ našu púť 
modlitbou Radostného ruženca. Ten sme 
popretkávali piesňami k Matke Božej, čo 
potešilo naše srdce a túžbu po našej 
nebeskej Matke.

Cestou na litmanovskú horu sme sa modlili 
krížovú cestu. Náš modlitbový zápas pokračo
val aj na hore, kde sme sa pred samotnou sv. 
liturgiou pomodlili Bolestný ruženec, počas 
ktorého sme mali možnosť pristúpiť k sviatostí 
zmierenia. Mnohí z nás túto možnosť využili, 
aby s čistým srdcom mohli prijať Ježiša do 
svojho vnútra.

Svätú liturgiu, ktorú slávil náš duchovný 
otec Ladislav za spevu speváckeho zboru 
z Vojčíc, sme prežili v pokoji a obetovali sme 
ju za nás všetkých tam prítomných, ale aj za 
tých, ktorí sa z akejkoľvek príčiny nezúčastnili 
tejto púte.

Samozrejme, že každý z nás využil mož
nosť napiť sa vody z prameňa a nezabudli 
sme ani na našich najbližších, ktorým sme

túto vodu doniesli domov. Potom už len pár 
cvaknutí fotoaparátom, aby táto spomienka, 
ktorá iste zostane v našich srdciach, bola 
viditeľná aj v albumoch.

Ide sa domov? Ale kdeže. Čakalo nás ďalšie i 
prekvapenie. Tentokrát v Prešove. Navštívili j

sme Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, kde 
sme si uctili našich blažených biskupov-mu- 
čeníkov Pavla Petra Gojdiča, OSBM, a ThDr. 
Vasiľa Hopká. Mnohým z nás sa táto možnosť 
naskytla pn/ýkrát. Pri relikviách blaženého ■ 
Pavla sme sa všetci spoločne pomodlili Mole- 
ben k blaženému Pavlovi. Zapálením obet
ných sviečok pri relikviách, prosbami a podá- 
kovaniami, ktoré určite každý z nás predložil 
týmto velikánom našej cirkvi, sa naša púť 
ukončila.

Touto cestou chceme poďakovať nášmu 
duchovnému otcovi Ladislavovi Praščákovi, 
ktorý zariadil všetko potrebné, aby aj táto púť ; 
prebehla v pokoji a radostí. Veríme, že spolu 
s ním prežijeme ešte veľa podobných akcií.

-ao-

Vydarený spoločný výlet
piesní. A práve tieto slová akoby zneli 

nám, veriacim z Rafajoviec a Pískoroviec dňa 
9. októbra 2003 pri výlete s duchovným otcom

Petrom Tirpákom. Na tento výlet sa tešili všetci
- detí aj dospelí. Cieľom našej cesty bola 
neveľká, no krásna obec v Slovenskom Krase
- Jasov.

V nedeľu ráno sme sa všetci zišli pred 
farskou budovou plní očakávania, čo sa bude 
diať. Keď si v autobuse našiel každý svoje 
miesto, celý náš výlet sme zverili pod ochranu 
Presvätej Bohorodičky modlitbou svätého 
ruženca. Chvíľu cestovania sme spestrili aj my, 
mladí z Raťajoviec a Pískoroviec mládežníc

kymi piesňami. Babky sa nedali dlho prosiť. 
Neotáľali a pridali sa k nám. Takto nám cesta 
ubiehala veľmi rýchlo.

Prvou našou zastávkou v Jasove bol 
kláštor premonštrátov, ktorého súčasťou 
je aj chrám zasvätený sv. Jánovi Krstite
ľovi. Tento chrám na nás zapôsobil 
svojou krásou a veľkosťou. Náš zážitok 
z tohto chrámu bol o to väčší, keď v ňom 
otec Peter odslúžil svätú liturgiu a Mo- 
leben k Presvätej Bohorodičke.

O dušu bolo postarané, no nezabudli 
sme ani na telo. Po sv. liturgii nás 
jasovský starosta pozval na občerstvenie 
a na bližšie oboznámenie sa s dávnou 

históriou obce. V nej sa tiež nachádza aj široko 
známa jasovská jaskyňa, ktorej návštevu sme 
si nemohli nechať ujsť. Po ceste späť sme ešte 
navštívili Medzev, ktorý je rodiskom nášho 
pána prezidenta Rudolfa Schustera. Čas veľmi 
rýchlo ubiehal, preto neostávalo nič iné, len 
sa vrátiť domov, cestu sme si spríjemňovali 
mládežníckymi piesňami a na záver sme sa 
modlitbou poďakovali Bohu a všetkým, ktorý 
nám umožnili prežiť taký krásny výlet.

Petra Petríková“, Dana Čopková

OOO
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pred druhým sviatkom sv. apoštola Tomáša, 
ktorému je zasvätený Chrám v Kaluži, bola 
slávená ďakovná sv. liturgia. Blíži sa koniec 
roka a je tu čas ďakovať Pánu Bohu a Nebes
kej matke za úrodu na našich poliach, záhra
dách a za všetky dobrodenia, ktorými nás 
počas roka zahŕňali. O peknú výzdobu chrá
mu sa postarali naši mladí. Spríjemnili 
a skrášlili atmosféru tejto ďakovnej sv. litur
gie. Kvetinovú výzdobu nahradili všetky dru
hy ovocia a zeleniny. Boli použité tekvice, 
jablká, cibule, strapce hrozna, huby, paprika, 
paradajky, fazuľa, kaleráby, hrušky, pšeničné 
klásky, orechy a rôzne iné plody našich zá
hrad a lesov. Duchovný otec S. Gereg požeh
nal a posvätil krásne plody rúk Kalužanov, 
ktorí tieto dary zeme priniesli pred tvár Pána, 
a tak vzdali vdäku za všetko.

mládež z Kaluže

PREŠOV - Dňa 9. 10. 2003 sa za účasti 
všetkých cirkví a náboženských spoločností, 
fungujúcich na území mesta Prešov, uskutoč
nilo pracovné stretnutie na MsU s prednos
tom tng. Jánom Dobrovičom a vedúcou 
odboru kultúry Mgr. Putnockou. Predmetom 
stretnutia bolo pripomienkovanie a uzatvore
nie prípravy Štatútu mestského fondu podpo
ry štátom uznávaných cirkví a náboženských 
spoločností na území mesta Prešov. Iniciatíva 
tejto podpory vyšla od poslanca MsZ MUDr. 
Dušana Hrušku (KDH). Gréckokatolícku cir
kev v meste zastupoval o. PhDr. ThMgr. Gab
riel Székely, farár - protosynkel, a o. Mgr. 
Rastislav Višňovský, správca farnosti Prešov
- Sekčov. Všetci prítomní predniesli svoje 
pripomienky, ktoré budú zakomponované do 
záverečnej podoby štatútu. Mesto navrhlo, 
že 1% nadbytku každoročného hospodárenia 
mesta bude poskytované podľa navrhované
ho kľúča rozdelenia jednotlivým cirkvám na 
ich aktivity v rámci mesta. Aj týmto spôso
bom sa prejavila ochota spolupráce, pomoci 
a vzájomného rešpektovania samosprávy 
a veriacich.

o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely

KYJOV - V pondelok 13.10. 2003 vo farnosti 
Kyjov s napätím očakávali príchod veriacich 
z Orlova, ktorí malí priviezť dlho očakávané 
relikvie blaženého híeromučeníka P. P. 
Gojdiča. Príchodom relikvií sa tu začali malé 
misie. Každý deň prichádzal do farnosti iný 
kňaz, aby za prítomností relikvií vladyku 
Pavla poukázal na základné prvky nášho 
kresťanstva, podopreté životným príkladom 
tohto mučeníka a spoločne s domácim 
správcom farností o. Lizákom a veriacimi 
molebenom prosil o Božiu pomoc na príhovor 
otca biskupa Pavla.
Hneď v pondelok o. Komanický z Orlova vy
zdvihol nutnosť života v láske k Bohu a blíž
nym. V utorok do farností zavítal okresný 
dekan o. Galajda z Litmanovej, ktorý pouká
zal na túžbu po svätostí života, uskutoč
ňovanú jednoduchým plnením svojich kaž
dodenných povinností. Streda v príhovore o. 
Šoltýsa z Renčíšova patrila úcte k Panne 
Márií, cez ktorú získavame všetky milosti od

Veriaci z Medzilaboriec a širokého okolia 
sa v nedeľu 19. októbra zúčastnili na posviac
ke rekonštruovaného, vyše 120 - ročného 
ikonostasu, oltárneho prestola a areálu gréc
kokatolíckeho Chrámu sv. Bažila Veľkého 
v Medzilaborciach. Posviacku vykonal košický 
exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR, za účasti 
biskupského vikára pre Rusínov Petra Pavla

Haľka, OSBM, a 15 kňazov Prešovskej epar- 
chie. Slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia 
Rusínskej obrody Slovenska a Ústavu národ
nostných štúdií a cudzích jazykov Prešovskej 
univerzity, jeho rusínskeho oddelenia a Sveto
vého kongresu Rusínov.

Rekonštruovaný oltárny prestol bol v šty
ridsiatych rokoch prenesený baziliánmi z Pre
šova zo seminárskej kaplnky do Medzilabo
riec a je o to vzácnejší, že na ňom slúžili sv. 
liturgie blažení bískupi-mučeníci Pavol Peter 
Gojdíč, OSBM, a ThDr. Vasíľ Hopko. Do rekon-

Oázové leto 2003 
Tichý Potok

„Poďte, čujte všetci, ktorí sa bojíte Boha, 
a budem rozprávať, čo učinil mojej duši" (Ž).

11.- 18.8.2003 sa mladí ľudia z rôznych 
kútov Slovenska stretli na Oázovom lete (OL) 
v Tichom Potoku. Medzí nimi som bol prí
tomný aj ja. Bol to čas vyhradený na osobné 
stretnutie každého jedného z nás s Bohom.

Oázové leto! Nad týmto názvom som 
rozmýšľal dlho. Predstavil som si oázu v púští 
ako jediné miesto, kde sa dá prežiť. Miesto, 
kde sa môžem napiť a oddýchnuť si, lebo 
všade naokolo je sucho a skoro žiadny život. 
Ak si zoberiem názov Oázové leto u nás na 
Slovensku, je to pre mňa čas oddychu nielen 
pre relo, ale aj dušu. A oázou pre dušu je stret
nutie s Bohom a zotrvanie v jeho blízkosti. Je 
to jediné miesto, ktoré mi pomôže a zachráni 
ma, keď neviem, ako ďalej a všade okolo je 
tma.

Hlavnou témou bolo Desatoro prikázaní. 
Mnohí tvrdia, že sú zbytočne zaťažujúce 
a obmedzujúce život človeka. Ale ja som na 
tomto OL pochopil, že to nie sú príkazy či 
zákazy, ale jednotlivé body, ktoré nám 
pomáhajú v živote.

Každý deň sme si hovorili o jednom 
z prikázaní. Veľmi sa mi vrylo do srdca štvrté 
v poradí: „Ctí otca svojho i matku svoju.“

štrukcie sa investovalo vyše 1.200.000 Sk. 
Medzí sponzormi, poväčšine z Medzilaboriec 
a okolia, bol aj 15-ročný gymnazista Peter 
Solej z Medzilaboriec, ktorý svoj honorár za 
vydanie dvoch úspešných publikácií o numiz
matike venoval na účely opravy ikonostasu 
a ozdobného pozláteného kovania rusínskych 
prekladov evanjelií. Sponzorom rekonštruova
ných prác bol aj podpredseda vlády Mikuláš 
Dzurinda.

Ako v slávnostnej homílíi vladyka Milan 
Chautur, CSsR, povedal, rekonštrukcia chrámu 
a jeho interiéru svedčí o dobrom vzťahu veria
cich k svojej farností, viere a Gréckokatolíckej 
cirkví. Je obnovou nielen materiálnou, ale aj 
duchovnou a povzbudzuje k príkladu ďalších. 
Správca farností Medzilaborce o. ThLíc. Fran
tišek Krajňák poďakoval všetkým sponzorom 
a dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôso
bom pričinili o to, že sa Božie dielo podarilo 
a vyslovil presvedčenie, že laborecký chrám 
sa bude napĺňať nielen veriacimi, ale aj 
duchom viery a modlitby, a tak, ako doposiaľ, 
vzájomnou jednotou a podporou.

Na záver slávnosti sa veriacim prihovoril 
biskupský vikár o. Peter Pavol Haľko, OSBM, 
ktorý prítomným odovzdal pozdrav otca 
biskupa ThDr. Jána Babjaka, SJ, a vyslovil svoj 
obdiv nad vykonanou prácou a uznanie 
všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali.

Dr. Peter Krajňák

Pochopil som vtedy jedno. Keby nebolo našich 
rodičov, možno by sme tu už neboli. Veď koľ
kokrát nás upozorňovali: „Neber tie zápalky, 
nehraj sa s ohňom." Čokoľvek sa nám mohlo 
stať, nebyť ich starostlivosti o nás. Preto buď
me vďační Bohu za Desatoro. Nemajme z nich 
strach, ale radosť, ktorá určíte príde. A kde je 
radosť, tam je život. Jeden večer sme mali 
adorácíu v chráme. Cítíl som, ako Boh ku mne 
prichádza a prihovára sa. Uvedomil som si, 
že bol tu pre mňa vždy, len ja som to ne
vnímal. A to som urobil veľkú chybu. V krátkej 
chvíli, keď som sa zahľadel na ikonostas, 
povedal som: „Máš ma tu celého. Pane, a pre
to Ťa prosím, vojdi do môjho srdca." A on 
prišiel, lebo stačí tak málo...naše áno. Bola to 
naj chvíľa v mojom živote. Mnohí z nás vtedy 
plakali nad svojimi hriechmi. Ale o. Peter 
Horváth, ktorý bol s nami, povedal, aby sme 
už neplakali nad svojimi hriechmi, lebo Boh 
nám ich už dávno odpustil, a preto sa tešme 
zo života a prežívajme radosť.

K tejto radosti nás viedla aj gitara super 
animátorky Ľalie (Zuzky), ktorá mala na 
starostí hudobný seminár. Okrem neho sme 
mali aj tanečný, prírodovedecký a výtvarnícky 
seminár Každý sa niečo naučil vďaka super 
animátorom, ale aj moderátorom celého 
nášho stretnutia-Beďovi a Petre.

Som vďačný Bohu, že som mohol byť na 
tomto OL v takomto dobrom spoločenstve. 
Uvidíte, že keď prídete, neoľutujete. Ale mne 
je predsa len ľúto, že sa to už skončilo.

Dano
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Boha. Vo štvrtok sa prostredníctvom o. Mar- 
kiána z Čírča hovorilo o nutnosti života 
v neustálom pokání. Piatok patril úcte k Bož
skému srdcu, ktorú vyzdvihol o. Kuchtanin 
zo Šarišského Jastrabia. V sobotu už domáci 
kňaz o. Lizák zhrnul všetky spomínané prvky 
našej viery, kulminujúce v Najsvätejšej 
Eucharístíí.
V nedeľu 19.10.2003 popoludní sa prítom
nosť relikvií „zlatého srdca" híeromučeníka 
Pavla skončila slávnostným molebenom 
a sprievodom k autobusu, ktorým sa relikvie 
odviezli do susednej farnosti.
Pre veriacich v Kyjove to bol požehnaný 
týždeň, ktorý možno zhrnúť jednoducho 
takto: Vďaka tí Bože, vďaka, otče Pavol!

o. Mgr. Leontín Lizák

PREŠOV - Dňa 14. 10. 2003 o 15. hod. sa 
v evanjelickom Chráme svätej Trojice v Prešo- 
ve uskutočnila ekumenická bohoslužba pri 
príležitosti 11. európskeho dňa rodičov a škôl 
za účastí cirkvi adventistov siedmeho dňa, 
bratskej cirkví, evanjelickej cirkvi a. v., 
gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkví. 
Okrem evanjelického biskupa sa tejto 
udalostí zúčastnil v zastúpení KBS predseda 
komisie pre mládež a rodinu vladyka Milan 
Chautur, CSsR, košický apoštolský exarcha, 
ktorý sa prítomným prihovoril. Kládol im na 
srdce dôležitosť kresťanskej výchovy mládeže 
pred vstupom do EÚ ako duchovný vklad 
našej krajiny do rozvoja celej Európy. 
Gréckokatolíkov z Prešova zastupovali štu
dentky SZŠ sv. Bažila Veľkého so sestrami ba- 
zilíánkami, ako aj bohoslovci Gréckokatolíc
keho seminára blaženého biskupa-muče- 
níka R P. Gojdíča (dvanásťčlenný spevácky 
zbor), ktorí pripravili hodnotný duchovný 
zážitok svojimi piesňami a skladbami. Du
chovným slovom a prosbami vstúpil do 
ekumenickej bohoslužby aj o. PhDr. ThMgr. 
Gabriel Székely, gréckokatolícky farár a pro
topresbyter v Prešove.

o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely

TORYSKY - V dňoch 16.10. -19.10. 2003 sa 
vo farnosti Torysky konala odpustovú sláv
nosť k ctí Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 
(Pokrov). Od štvrtku do nedele sa pri každej 
sv. liturgií konali duchovné obnovy. V sobotu 
sa pred sv. liturgiou predstavila mládež so 
svojím duchovným programom. V nedeľu sa 
slávnosť začala rozjímavým sv. ružencom. 
Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola sláv
nostná sv. liturgia s myrovaním a obchodom 
okolo cerkví.

PREŠOV - V sobotu 18.10.2003 sa v monas- 
tíerskej kaplnke sestier bazílíánok v Prešove 
uskutočnila slávnosť, počas ktorej kde sestra 
Metoda Lattová potvrdila svoje „chcem" 
slobodne a dobrovoľne slúžiť Bohu do konca 
života v čistote, chudobe a poslušností.
Za účastí sestier, príbuzných a priateľov ob
rad večných sľubov - profesije vykonal vlady
ka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha. Sláv
nostnú archíjerejskú sv. liturgiu slávil za 
účastí miestneho duchovného o. Antona

Prvé výročie
Neuveriteľne, ako rýchlo môže uplynúť je

den rok. Je to už rok, čo sa detí a mládež z far
nosti Klokočov začali stretávať na ťare. Rok 
naplnený mnohými akciami, na ktorých sa 
zúčastnili. Trocha vám ich pripomeniem.
V septembri zaviedli so svojím duchovným o. 
Slavomírom Geregom novú tradícíu - raz

v mesiaci zorganizovať „stretko" na fare.
V októbri si „vybehli" na najvyšší vrch vihor
latského pohoria - Vihorlat. Vianočné sviatky 
u nás bolí tentokrát spestrené jaslíčkovou 
pobožnosťou, s ktorou sa mladí predstavili 
v štyroch dedinách. V januári pomohli pripra
viť prvýkrát usporiadanú „sáčkovačku" s bis
kupom, ktorá, myslím si, mala úspech. Dobre 
sa zabavili rodičia, duchovní otcovia, otec 
biskup Milan, ale hlavne deti. Počas jarných 
prázdnin sa vybrali vlakom na dvojdňový

Spomienka na 
ThDr. Emila Korbu
Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviac

ky (28. júna 1953) a 25. výročia jeho úmrtia 
(27. október 1978) usporiadal miestny odbor 
Matice slovenskej v Bardejove a súrodenci 
Emila Korbu - sestra Alžbeta a brat Gabriel 
slávnostnú akadémiu na jeho počesť.

Zaplnená zasadacia miestnosť MsÚ bola 29. 
októbra 2003 dejiskom prednášky o Emilovi 
Korboví. Prednášateľom bol PaedDr. František 
Dancák, zostavovateľ publikácie o E. Korbovi. 
Túto útlu, no zaujímavú publikáciu F. Dancák 
vydal vo vlastnom náklade. Hosťom bol 
biskupský vikár Mgr. Pavol Haľko, OSBM. Vdp. 
konseníor Ján Míšák chvíle strávené s E. 
Korbom pripomenul básňou na jeho počesť, 
ktorú si vypočulo približne 60 účastníkov 
akadémie. Mgr. Milada Lovacká svoje recitačné 
schopnosti vyjadrila v básniach Emila Korbu 
a na záver básňou od Svetloslava Veígla - Za 
dr. Emilom Korbom. Záver akadémie patril 
Gabrielovi Korbovi, ktorý predniesol báseň 
z tvorby svojho nebohého brata, ktorú Emil pri 
spoločne strávených chvíľach veľmi rád
počúval práve od neho. , ,

Vincent Kubek 
Predseda MO MS v Bardejove

výlet do Košíc, kde navštívili biskupský 
úrad, biskupskú kaplnku a chrámy v centre 
mesta. V pôstnom období v marci a apríli sa 
v kalužskej cerkví robili väčšie úpravy, preto 
počet mládežníckych krížových ciest bol 
trocha obmedzený. Hneď úvod ďalšieho me
siaca bol úžasný. Prvého mája sa už tradične 
stretávajú detí a mládež s otcom biskupom 
Milanom na turistickom pochode, ktorý tento
krát štartoval z Klokočová na Vinianske 

jazero. Tretí máj bol takisto 
výnimočný. Prvá detská fatim- 
ská sobota. Spomínate si? Ani 
na týchto akciách nemohli na
ši chýbať. Prázdniny sa blížili. 
Začiatkom júla vyrazila na 
výlet do regetovských hôr star
šia mládež, koncom júla deti 
do dedinky Jakovany. Úvod 
mesiaca august patril „Bystrej 
03". Aj tu mali svoje zastúpe
nie, čí už v radoch detí, alebo 
animátorov. Pre klokočovskú 
ťarnosťje príprava odpustovej 
slávností Uspenía Bohorodičky 
azda najhlavnejšou časťou 

roka. Naši mladí využili každú možnosť 
pomáhať duchovnému otcovi s usporiadaním 
slávností. Rok sa stretol s rokom, myslím 
cirkevným, a bol tu znova september, a teda 
aj začiatok nového cyklu stretávaní sa na fare 
a rôznych mládežníckych akcii. „Stretko" sa 
začalo mládežníckou sv. liturgiou v Kloko
čové. Po večeri nasledovala modlitba Ruženca 
svetla. Pútavé rozprávanie o. Slava na tému, 
o ktorej sa v domácnostiach rozpráva len 
zriedka alebo sa to mladí ľudia dozvedajú 
z nesprávnych úst a zlým spôsobom, všetkých 
zaujalo. Napr. plánované rodičovstvo, 
problémy so sexualitou a z toho vznikajúce 
hriechy, potrat áno či nie? To sú témy, 
o ktorých mladí chcú veľa vedieť a rozprávať. 
Keďže na sobotu bola naplánovaná cyklotúra, 
zaujímavá beseda sa musela ukončiť. Nový 
deň sme začali o 7. hod. rannou sv. liturgiou, 
potom sa rýchlo zbaliť, nachystať „proviant" 
a ide sa, presnejšie, bicykluje sa. Dvadsať- 
osemčlenný peletón cyklistov sa vybral z Klo
kočová na Morské oko. Najmladší, dvojročný, 
člen tímu Lukáš Gereg šliapal nožičkami 
v autosedačke v aute, ktoré riadil najstarší 
člen tímu o. Slavo. Celou cestou povzbudzoval 
a sprevádzal peletón. Unavení, niektorí viac, 
iní menej, dorazili na parkovisko pod Mor
ským okom. Pečená klobása, slanina a iné 
dobroty mizli zo stola kozmickou rýchlosťou. 
Po obede sa rozdelili na dve skupiny. Jedna 
skupinka ostala pri ohníku, relaxovali, spievali 
a tí zdatnejší vyrazili na bicykloch na Morské 
oko. Cesta späť nebola taká náročná. Veď dole 
z kopca sa ide ľahšie. Cesta domov do Klo
kočová trvala o hodinu kratšie ako cesta tam. 
Po zvládnutí tejto 42 km cyklotúry boli mladí 
unavení, no šťastní, že aj takúto túru zvládli. 
Ešte cvaknutie fotoaparátu na zvečnenie tejto 
akcie a ide sa domov. Ďalšie „stretko" je už 
minulosťou a čo ich čaká ďalej? Ako bude 
vyzerať rok pre detí a mládež z klokočovskej 
farností, o tom až nabudúce.

mládež z farností Klokočov
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VEDECKÝ SEMINÁR

Vybrané osobnosti 
v histórii Prešovského biskupstva 

185. výročie ustanovenia 
Prešovského biskupstva

Dňa 20. októbra 2003 sa na pôde Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove konal vedecký seminár, 
venovaný 185. výročiu kanonického erigova- 
nia (ustanovenia) Prešovského gréckokato
líckeho biskupstva. Podujatie organizovala 
katedra cirkevných dejín, ktorej vedením je 
poverený Doc. ThDr.
Peter Šturák, PhD.
Seminára sa zúčast
nili aj predstavitelia 
Prešovského biskup
stva, a to emerítný 
biskup Mons. Dr.h.c.
Ján Hirka, generálny 
vikár o. Vladimír Sky- 
ba, vedenie fakulty, 
pedagógovia, niektorí 
kňazi a poslucháči 
GBFPU.

Na úvod odznela 
prednáška Doc. Petra 
Šturáka, v ktorej bol 
podaný prierez deji
nami Prešovského 
gréckokatolícke biskupstva od jeho ustano
venia po súčasnosť. Prednášateľ poukázal na 
mnohé veľké, aj ťažké chvíle v živote miestnej 
cirkví a zdôraznil, že Gréckokatolícka cirkev 
je dnes živá, vnútorne sa vzmáha a podieľa 
sa na živote spoločností.

Druhým prednášajúcim bol PaedDr. 
František Dancák. Vo svojej prednáške pred
stavil osobnosť kňaza, redaktora, publicistu 
a básnika ThDr. Emila Korbu. Poukázal na 
mnohé aktivity počas jeho plodného života, 
na talenty, ktoré mu dal Pán do služieb Cirkví.

Dekan GBF PU Doc. ThDr. Vojtech Boháč, 
PhD., predniesol prednášku s názvom Život 
a dielo Prof. ThDr. Mikuláša Russnáka. Bol to 
človek nevšedných kvalít, veľká osobnosť na 
akademickej pôde, cirkevný hodnostár, autor 
mnohých vedeckých odborných prác (192 
zväzkov).

Program vedeckého seminára bol obohate
ný príspevkom emeritného biskupa Mons. Ján 
Hirku, ktorý pripomenul veľké a slávnostné 
chvíle spred piatich rokov, v súvislosti so 180. 
výročím Prešovského biskupstva. Zároveň 
zdôraznil, že v našej cirkví je mnoho veria
cich, ktorí by si zaslúžilí vyzdvihnutie, uznanie 
za svoju činnosť, za svoje modlitby či utrpenie, 
ktoré priniesli v prospech Cirkvi.

Druhá časť seminára bola vyplnená pred
náškami ThLíc. Petra Borzu, ktorý posluchá
čom predstavil osobnosť blaženého biskupa 
Vasiľa Hopku. Zameral sa predovšetkým na 
jeho pastoračnú činnosť v Prahe, kde pôsobil 
ako farár a neskôr v mnohých funkciách 
v Prešove. Ako pomocný prešovský biskup sa

stal verným pomocníkom sídelného biskupa 
Pavlova Petra Gojdiča, OSBM. V čase likvi
dácie Gréckokatolíckej cirkvi v Českosloven
sku ostal verný Cirkví a za túto vernosť ho 
Svätý Otec Ján Pavol 11. vyhlásil pri 3. pasto
račnej ceste na Slovensku dňa 14. septembra 
2003 za blaženého.

Medzi menej známe osobností Gréckokato
líckej cirkví patrí o. Šebastíán Štefan Sabol, 
OSBM. Tohto horlivého misionára - baziliána 
priblížila vo svojom príspevku PhDr. Valéria 
Juríčková. Menovanýje autorom diela Golgota 
grekokatolíčeskoji cerkví v čechoslovačini, 
v ktorom opisuje prenasledovanie a utrpenie 
biskupov, kňazov a veriacich v ťažkých časoch 
totality. Publikoval aj mnoho básní pod 
pseudonymom Zoreslav.

Posledná prednáška bola venovaná osob
nosti majstra Mikuláša Klímčáka v rozmere 
cyrilo-metodského odkazu v jeho tvorbe. Doc. 
PhDr. Anton Jusko, CSc., poukázal na to, ako 
veriaci človek obdarený talentami môže 
vykonať veľmi veľa pre Cirkev.

Poďakovaním a biskupským požehnaním 
bol tento seminár ukončený.

S P R Á V Y  Z D O M O V A

Mojžiša, otcov bazilíánov, ceremoniára 
a diakona.
V slávnostnom príhovore vyzdvihol vážnosť 
slobodného rozhodnutia sestry Metódy 
v službe Bohu a blížnym v komunite sestier. 
Okrem iného zdôraznil, že cesta, ktorú si vyb
rala, je najbezpečnejšou k dosiahnutiu več
ného života. Svoj príhovor vladyka ukončil 
slovami - Nech svetlo z podobenstva o „múd
rych pannách" nikdy nezhasne v tvojom 
živote a privedie ťa k Ženíchovi - Kristovi, 
ktorému si dnes opäť dala svoje rozhodné 
„áno".
K slávnostnej atmosfére prispeli krásnym 
liturgickým spevom bohoslovci Zboru sv. Ro
mana Sladkopevca. Slávnosť bola ukončená 
spevom pápežskej hymny, mnoholítsvíjím 
a piesňou k sv. Bazilovi a sv, Makríne.

PREŠOV - Na základe požiadavky KBS, aby 
sa vo večerných a nočných hodinách z 18. 
na 19.10.2003 (zo soboty na nedeľu) konali 
na celom Slovensku v mestských farnostiach 
a katedrálnych chrámoch celonočné modlit
bové bdenia, konala sa táto duchovné akcia 
aj v Katedrálnom chráme Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove v rámci Medzinárodnej 
nocí modlitieb, zahrnutej do Stredoeuróp
skych katolíckych dní. U nás sa niesla v du
chu hesla: Hľadať Ježišovu tvár. Začala sa 
v sobotu veľkou večierňou, sv. liturgiou 
a pokračovala celú noc modlitbou všetkých 
štyroch foriem sv. ruženca (rozjímavým spô
sobom), Molebenom k blaženému bískupovi- 
mučeníkovi P. P. Gojdičovi a Molebenom 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pred 
polnocou sa naši bohoslovci s predstavenými 
kňazského seminára pod vedením rektora o. 
Mgr. Vasiľa Kormaníka pomodlili polnočnícu. 
Po polnocí o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely, 
farár, spolu s o. Mgr. Danielom Dzurovčínom, 
kaplánom, po vložení Najsvätejšej Eucha- 
ristie viedli celonočnú adoráciu so spoločnou 
modlitbou žaltára, striedavo na dva zbory 
s rehoľnými sestrami služobnicami NPM 
v Prešove a prítomnými veriacimi. Celonočné 
bdenie bolo ukončené bohoslužbami a trvalo 
prakticky bez prestávky 20 hodín.
Obetovali sme ho za Svätého Otca Jána Pavla 
11., ktorý slávil 25 rokov svojho pontifikátu, 
počas ktorého daroval našej cirkví 3 nových 
biskupov a 3 nových blahoslavených muče
níkov, z ktorých ostatky dvoch biskupov-mu- 
čeníkov Pavla a Vasiľa odpočívajú v bočných 
kaplnkách našej katedrály. Týmto bdením 
sme vyprosili aj Božie milosti pred vstupom 
do spoločnej Európy, aby sme nestratili svoju 
kresťanskú tvár.

o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely

M1LPOŠ - V piatok 7.11.2003 zavítal vladyka 
Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, na pas
toračnú návštevu filiálnej obce Milpoš, kde 
o 17. hod. v Chráme sv. apoštolov Petra 
a Pavla slávil archíjerejskú sv. liturgiu. Po jej 
skončení sa stretol s kurátorským zborom 
a veriacimi tejto filiálnej obce farností Ďačov, 
patriacej do sabinovského protopresbyterátu.

Neoznačené správy: 1SPB

o. Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD.

Neobjednali ste si ešte SLOVO? 
Urobte tah éím skôr!
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Hľa, Boh príde 
a sám vás spasí
Stať sa kresťanom znamená smrť starého 

človeka, človeka telesného a zrod člove
ka nového, duchovného. Vysvetlili sme si, že 
to nezávisí od našich síl, nášho úsilia a práce 
na sebe. Písmo kategoricky odmieta takúto 
cestu samospasenía. Ak sú uvedené kroky 
človeka daromné, aká je potom cesta ku 
kresťanstvu? Alebo ináč: Ako sa v človeku 
zrodia autentické kresťanské postoje? Schop
nosť milovať nepriateľov, neutekať od kríža, 
prijatie upokorenia alebo posledného miesta, 
neživiť sa každý deň svojimi plánmi, ale vôľou 
Božou, ktorá sa nám zjavuje v konkrétnych 
udalostiach atď. Ako možno k tomu dôjsť?

Proroci, vidiac neúčinnosť zmluvy uzavre
tej na Sinaji, súčasne s nemožnosťou vyplniť 
Desatoro v praxi, predpovedali nové časy, 
kedy Boh uzavrie s ľudstvom novú zmluvu 
postavenú na úplne iných zásadách.

Počúvajme proroka Jeremiáša: „Toto bude 
zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem 
s domom Izraela - hovorí Pán. Svoj zákon dám

do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca ...Už 
sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi 
nebude hovoriť: »Poznajte Pána!«, pretože ma 
všetci poznajú od najmenšieho po najväčších
- hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich 
hriech si viac nespomeniem" (Jer 31,33n).

Obsah a podstatu novej zmluvy Boh zjavil 
aj Ezechielovi: „Dám vám nové srdce a no
vého ducha vložím do vás; odstránim z vášho 
tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. 
Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spô
sobím, že budete kráčať podlá mojich naria
dení, zachovávať moje výroky a plniť ich" (Ez 
36,26n).

Obidva texty hovoria o tom, čo sme už 
vysvetlili. Po prvé to, že telesný človek sám 
od seba nedokáže mať kresťanské postoje, 
lebo má srdce z kameňa, neschopné milovať. 
A po druhé, že príde čas, keď Boh sám, svojou 
mocou a láskou, stvorí v človekovi predpok
lady, aby ho uspôsobil žiť podľa svojich priká
zaní. Boží zákon už preň nebude zvonka

Spása veriaceho 
Bohom pred 

pomstou 
nepriateľa; 
miniatúra 

z Knihy hodiniek 
z 15. storočia, 

Národná knižnica 
v Paríži.

naloženým bremenom, ale prirodzenosťou 
jeho srdca a podľa neskorších Ježišových slov 
sladkým a príjemným jarmom. To všetko urobí 
Duch Boží, ktorý nám dá nové srdce, srdce 
z mäsa, srdce schopné milovať.

Vidíme teda, že už v Starom zákone bola 
načrtnutá cesta ku kresťanstvu, ktoré je tou 
prisľúbenou novou zmluvou. Aby sme ho pri
jali celou svojou existenciou, je potrebné 
zakúsiť moc Boha, ktorý v nás urobí tú hlbokú 
a radikálnu zmenu srdca.

Keď teraz otvoríme Nový zákon a vypoču
jeme si svedectvá prvých vyznavačov Krista, 
presvedčíme sa, že oni skutočne takto preží
vali svoje prijatie kresťanstva a život v ňom. 
Svätý Ján uvádza tieto Ježišove slová: „Veru, 
veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody 
a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľov
stva" (Jn3,5). Vidíme, že vstup do Božieho 
kráľovstva, ktorým je kresťanstvo, vôbec 
nezávisí od nás, od našej snahy a námahy, 
ale od nášho druhého narodenia. Protago
nistami týchto druhých narodenín nie sú, ako 
v prípade tých prvých, naši pozemskí rodičia, 
ktorí nám dali prirodzenosť pozemskú, ale 
Svätý Duch a voda krstu, ktorí nám dajú 
prirodzenosť nebeskú. Tá istá myšlienka je 
lapidárne vyjadrená v Liste Títoví: „Spasil nás 
nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my 
konali, ale zo svojho milosrdenstva; kúpeľom 
znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svä tom" (Tit 
3,5). Tu vidíme ešte viac: naše vykúpenie sa 
uskutoční bez ohľadu na naše zásluhy, iba 
účinkom Ducha, ktorý nás skrze kúpeľ krstu 
celkom obnoví. Okrem pojmu druhého 
narodenia používa Nový zákon ešte silnejší 
výraz, aby objasnil tajomstvo vstupu do 
kresťanstva, a to je nové stvorenie. Vypočuj
me si o tom dve myšlienky sv. Pavla z listov 
Galaťanom a Eťezanom: „Lebo ani obriezka 
nie je  nič, ani neobríezka, ale nové stvorenie” 
(Gal 6,15).

„Spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie 
je  z vás, je  to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa 
niknevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení 
v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré 
pripravil Boh, aby sme ich konali" (Ef 2,8- 
10).

Tretím veľmi výstižným označením tohto 
taktu je termín: byť vzkriesený spolu s Je
žišom Kristom. „ Hoci sme boli pre hriechy 
mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste 
spasení - a s ním nás vzkriesil" (Ef 2,5n).

To značí, pred tým sme sa podobali 
mŕtvole, ktorá pre svoje vzkriesenie nemôže 
urobiť vonkoncom nič. Na to je potrebná moc 
Boha, ktorý jediný môže vrátiť život.

Teraz už vieme, ako sa rodí a funguje 
kresťanstvo. Schopnosť žiť evanjelium si 
nemožno vsugerovať alebo vyprodukovať zo 
seba. To môže dať iba Boh, a iba ako dar! 
Kresťanský život je ovocím, ktoré sa rodí zo 
skutočnosti, že Boh nás svojou mocou po 
druhý raz zrodí, obnoví a vzkriesi z mŕtvych!

p. Alfréd Cholewinski, SJ 
o. Mgr. Peter Rusnák
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“Mužovia, bratia! Čo máme robit?”
Schopnosť žiť evanjelium je daná 

kresťanovi zo skutočnosti, že Boh ho 
znova stvoril, znova zrodil, vzkriesil z mŕtvych 
spolu s Ježišom Kristom. Tieto tri výrazy 
ilustrujúce povahu tohto Božieho diela, ktoré 
nás učiní kresťanmi, hovoria o tom, že ide
o veľmi radikálnu udalosť. Zo stavu smrti 
prechádzame do života, z nebytia k bytiu. 
Môže jestvovať väčšia zmena ako takáto?

Zmena takého formátu sa nikdy nedá vyma
zať z nášho vedomia! Každý z nás, ak niečo 
také zažil, je povinný vedieť, kde a kedy to 
bolo a čo pri tom zakúsil A nestačí tu pouká
zať na fakt a dátum nášho krstu, prijatého 
v čase nášho dojčenia. Hoci je pravdou, že 
vtedy sme sa druhý raz narodili, a že od tej 
chvíle máme podiel na zmŕtvychvstaní 
Kristovom, lenže to, čo sa vtedy stalo, malo 
charakter iba počiatku. Dalo by sa to nazvať 
počatím Božej prirodzeností v nás. Embryo 
tohto Božieho života sa však musí v nás ďalej 
vyvíjať až do stupňa, kedy bude schopné 
samostatného života požadovanej akostí. 
A tento ďalší vývoj krstnej milostí sa už neza
obíde bez našej účastí, t.j. deje sa v našej 
dospelosti. Preto tento proces už možno riadiť, 
sledovať jeho priebeh, vytyčovať priebežné 
etapy a ciele, uvedomovať si, ako sa táto 
pozvoľná zmena našej mentality, postojov 
a celého života deje nie vdäka naším schop
nostiam a silám, ale vďaka moci Božej 
a konaniu Boha, ktorý dal v krste prvý počia
tok svojmu životu v nás. A túto druhú fázu 
som mal na mysli, keď som vyššie spomínal, 
že to nové narodenie, nové stvorenie a vzkrie
senie z mŕtvych s Ježišom Kristom sú udalos
ťou, na silu ktorej sa nezabúda! Pretože, ak 
tejto udalosti niet, to znamená, že krstná 
milosť sa počas nášho zrelého veku nerozvíja, 
ale stále zostáva vo forme semena, náš 
kresťanský život nemá pevné základy! 
Vtedy jednoducho nie sme schopní žiť Kristovo 
evanjelium. To je tak, ako keby niekto zasadil 
stromček, a ledva začne vyháňať prvé výhon
ky, už by požadoval zrelé ovocie. Alebo chcieť 
od prváčika, ktorý vie písať číslice, vyriešenie 
zložitého matematického príkladu. Všetci 
uznáme, aký je to nezmysel!

Teraz si všetci položme otázku: Uskutočnilo 
sa toto všetko vo mne, v živote mňa, dospe

lého človeka? Jestvuje vo mne pevný existen
ciálny základ, z ktorého vyrastá Ježišov 
spôsob života ako jeho prirodzenosť?

Kým dáme odpoveď, či už negatívnu, 
alebo pozitívnu, pamätajme na konštitutívne 
znaky, ktoré charakterizujú život zrelého 
kresťana. Hovorili sme o nich v prvých štyroch 
katechézach. Nie je to ani pobožnosť, ani 
chodenie do chrámu, ani sväté prijímaníe na 
prvé piatky, ani účasť na duchovných 
cvičeniach a pútíach. To všetko sú prostriedky, 
aby sme sa kresťanmi stali, ale nie znaky, že 
nimi sme.

Rozlišovacími znakmi kresťana sú: láska 
a odpustenie nepriateľom (tým, ktorí nás 
ničia, a to, že nebránime svoje nároky, či 
dokonca práva), prijatie každodenného 
kríža (ktorým sú naše dejiny), pokora 
(prijatie posledného miesta), sloboda (od 
realizácie svojich plánov za každú cenu) 
a prijatie Božej vôle (ktorý rôznymi udalos
ťami naše pomýlené projekty ničí). Predpokla
dám, že mnohí z nás, zočí-vočí takým krité
riám, budú musieť priznať, že ich život má 
s kresťanstvom veľmi málo spoločného.

Dúfam, že vo svetle toho, čo sme povedali, 
sa nám osvetlia vážne a boľavé otázky. Prečo 
ovocie dušpastierskeho úsilia a námahy kňa
zov je väčšinou také mizerné a neadekvátne 
vyloženej námahe? Prečo zmýšľanie veriacich 
zostáva prakticky pohanské? Kde sa berie tá 
tragická deliaca čiara medzí tým, čo sa verí 
a tým, ako sa žije? Odpoveď je jasná: Naše 
farností zjavne neprežili obrátenie, ktoré by 
bolo uskutočnením spomínaného zmŕtvych
vstania, nového stvorenia a nového narode
nia. Obrátenia, ktoré síce už jestvovalo v krste, 
ale len v zárodku. Bez rozvíjania tejto krstnej 
milosti je škoda hovoriť o nejakej podstatnej 
zmene života.

Istotne aj veriacim sa vo chvíľach rozmýš
ľania nad svojou vierou natískajú podobné 
otázky. Prečo je kresťanstvo považované za 
také ťažké a neživotné? Prečo, aj napriek 
najlepšej vôli a snahe, sa nedarí uskutočniť 
jeho ideály? Prečo po spovedí nevidno 
skutočnú nápravu? Prečo mám na Boha tak 
málo času a tak málo sa oň zaujímam? To 
všetko sú typické signály, že v nás nie je 
žiadna alebo nedostatočná skúsenosť Boha, 
jeho vykupiteľského diela, ktoré nás znova 
zrodí, znova stvorí a vzkriesi z mŕtvych. Chýba 
základ!

Naše kresťanstvo je možno teoretická veda
o Bohu, alebo tradícia, alebo sentiment, alebo 
zo všetkého trochu. A to predsa nemôže stačiť. 
Chýba tomu skutočnosť, jadro veci!

Dúfam, že v mnohých z vás sa teraz ozýva 
nástojčivá prosba: „Povedzte nám už koneč
ne, ako to zmeniť. Čo máme konkrétne robiť, 
aby sme sa, ako prví kresťania, stali skutoč
nými vyznávačmi Krista?"

Naše dálšíe úvahy budú zasvätené odpo
vedí na tieto otázky.

p. Alfréd Cholewinskí, SJ 
o. Mgr. Peter Rusnák 

Ilustračná snímka: archív redakcie

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

PODMIENKY MODLITBY

Pokora (1. diel)
Ďalšou podmienkou dobrej modlitby 

u Otcov púšte, je spojenie poslušnosti, jed
noduchostí a ochoty nesúdiť druhých, 
ktorému hovoríme pokora. Spýtali sa jedného 
starca: „Ako to, že niektorí hovoria: Máme 
videnie anjelov?" Odpovedal im: „Blažený 
je ten, kto vždy vidí svoje hriechy." To zna
mená: nestaraj sa o anjelov, ale o to, kto si. 
Pokora však nie je len podmienkou modlitby, 
ale je zároveň aj jej ovocím. Jeden brat sa 
spýtal Otca Títoa: „Aká cesta vedie k poko
re?" Starec mu odpovedal: „Toto je cesta po
kory: zdržanlivosť, modlitba a považovanie 
sa za podriadeného všetkému stvoreniu."

Pokora býva často skúšaná práve í oh
ľadne odsudzovania druhých ľudí. Rozprávali
0 tom, že Otec Makarius Egyptský žíl tridsať 
rokov, bez toho, aby opustil svoju keliu. 
Chodil za ním kňaz, aby mu slúžil svätú 
liturgiu. Diabol, keď videl obdivuhodnú 
stálosť tohto človeka, zatúžil pokúšať ho, aby 
súdil druhých. Zariadil to tak, aby jeden 
posadnutý šiel ku starcovi pod zámienkou, 
aby ho požiadal o modlitbu. Ale tento 
posadnutý, skôr než povedal čokoľvek iné, 
prehovoril ku starcovi takto: „Tvoj kňaz smrdí 
hriechom, už nedovoľ, aby k tebe vstúpil." 
Tento muž plný Božieho ducha mu odpove
dal: „Synu, všetci sa zbavujú nečistoty, a ty 
si mi ju priniesol až sem. Stojí napísané: 
»Nesúďte, aby ste nebolí súdení« (Mt 7,1).
1 keby to bol hriešnik, Pán 'no zachráni, lebo 
stojí napísané: »Modlite sa jeden za druhého, 
aby ste bolí uzdravení« (Jak 5,16).“ Keď to 
povedal, modlitbou vyhnal diabla z tohto 
človeka a poslal ho späť zdravého. Keď ako 
vždy prišiel kňaz, starec ho prijal s radosťou. 
A dobrý Boh, keď videl starcovu nevinnosť, 
dal mu znamenie. Keď sa kňaz postavil pred 
posvätný stôl, ako to potom starec rozprával: 
„Videl som anjela Pána, ako zostupuje z neba 
a kladie svoju dlaň na hlavu klerika: a ten 
vyzeral ako stĺp ohňa. A ja, ohromený vide
ním, som počul hlas, ktorý mi povedal: »člo
veče, prečo sa tomu čuduješ? Ak pozemský 
kráľ nedovolí, aby sa jeho vyslanci postavili 
pred neho špinaví, ale chce ich mať ozdobe
ných veľkou slávou, nemala by tým skôr 
Božia moc očistiť tých, ktorí vysluhujú sväté 
tajomstvá a stoja pred nebeskou slávou?«" 
Makarius Egyptský, veľký a silný Kristov 
atlét, bol hodný tohto daru, pretože neodsúdil 
klerika.

Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš 
Preložené z titulu: Bonaventura J.

Štívar, OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, 
Matice cyrilome-todéjská, s. r. o., Olomouc,

1998, s. 8-9.



Jedna z posledných redakcií časopisu Prameň, kde začínal svoju redakčnú činnosť o. Juraj Gradoš.

Quo v (id i s 9 
SLOVO?
Rozhovor s šéfredaktorom SLOVA Mgr. Jurajom Gradošom 
o veciach známych í menej známych, ktoré ovplyvňujú 
chod časopisu, ktorý práve čítate.

Otec Juraj, ste štvrtý roh šéfredaktorom 
časopisu SLOVO. Čo to znamená byť šéf
redaktor?

Je to zodpovedná úloha, ktorej plnenie 
znamená vynaložiť veľa úsilia a času, aby sa 
Božie slovo dostalo skrze toto naše SLOVO ku 
každému čitateľovi. Musím priznať, že neraz 
som bol v koncoch a nevedel ako ďalej, ale 
Boh si stále našiel cestu, ako mi pomôcť 
a vrátiť do môjho života radosť.

Poviete nám, ako ste sa dostali k tejto 
dôležitej funkcií?

V roku 1999 zomrel pri autonehode dlho
ročný šéfredaktor SLOVA lng. Blažej Krasnov- 
ský a túto situáciu musel vtedy riešiť vydava
teľ - SSV a prešovský gréckokatolícky biskup 
Ján Hirka. Vtedy padlí dve mená, moje a otca 
Františka Dancáka, ktorý už SLOVO predtým 
viedol. Ja som mal skúseností len s malým 
časopisom, a tak som sa vzdal kandidatúry 
v prospech otca Dancáka. On viedol SLOVO 
do apríla 2000, keď sa tejto úlohy vždal. Po 
ňom som vedenie SLOVA prebral ja a otec 
Dancák sa mi stal dobrým, hoci neraz kritic
kým poradcom.

Bol to váš sen pracovať v oblasti 
žurnalistiky?

Vôbec som o tom nesníval. Božie cesty sú 
nevyspytateľné. Jediným veľkým snom bolo 
stať sa kňazom. Ale už v seminári som 
pochopil silu písaného SLOVA, keď som sa stal 
jedným zo zakladateľov časopisu Prameň. 
Teraz chápem rodinu čitateľov SLOVA tak, ako 
mi ju raz opísal jeden starší kňaz: to je tvoja 
farnosť.

Vaše meno sa objavovalo aj pod člán
kami v bohosloveckom časopise Prameň. 
Boli to vaše prvé dotyky s redaktorskou 
prácou?

V podstate áno. Niekedy sa stávalo, že celý 
Prameň napísali dvaja či traja ľudia pod rôz
nymi pseudonymami. Smiali sme sa z toho 
a zároveň plakali, lebo už vtedy sme cítili ne
záujem zo strany mnohých kňazov a boho
slovcov o takýto druh evanjelizácíe.

Okrem šéfredaktora ste aj kňaz. Ne
máte niekedy pocit, že sa nevenujete na
plno ani SLOVU, ani farnosti?

Niekedy sa stáva, že jedno musí ustúpiť 
druhému. Pamätám si na svoje pôsobenie vo 
farnosti Klenov, kde som neraz meškal na 
liturgiu a hneď po jej slávení som sa znovu 
vracal do redakcie. Domov som prichádzal 
mnohokrát nadránom. Ale farníci to chápali.

Ja som ich mal veľmi rád a snažil som sa im 
tieto chvíle vynahradiť láskou, pomocou 
a rôznymi spoločnými akciami. A čo sa týka 
SLOVA, môžem zodpovedne povedať, že som 
pre jeho chod a zlepšenie urobil maximum 
toho, čo bolo v mojich silách.

Veľa času trávite v práci pri tvorbe 
nových čísel časopisu. Dávate sa do toho 
takpovediac celý. Čo pre vás znamená 
časopis SLOVO?

Formu katechézy. Nie je to len spravodaj
ský časopis, ale je to spôsom hlásania evan
jelia - radostnej zvestí, že Ježiš Kristus žije, 
že nás Boh nekonečne miluje a že máme pri
pravené miesto v nebi.

Už viackrát ste povedali, že ako kňaz 
spravujete najväčšiu farnosť, s vyše 5000 
veriacimi - teda čitateľmi SLOVA. Uvedo
mujete si túto zodpovednú úlohu, ktorú 
vám Boh zveril?

Je to ťažké. Tých veriacich je viac - teda 
asi 20 tisíc, lebo jedno SLOVO číta celá rodina. 
Ale Boh s povolaním dáva aj schopnosť ho 
niesť. (

Aké sú najväčšie ťažkosti a problémy, 
s ktorými sa v redakcií stretávate pri 
tvorbe SLOVA?

Sú dva. Jeden je všeobecne známy - sú to 
peniaze. Tento problém by sa dal odstrániť 
väčším odberom, ale náklad SLOVA stále 
klesá. A ten druhý je človek - jeho slabosti 
a nedokonalosť. Mnohokrát sa už stalo, že 
niektoré články prišli neskôr, než to bolo do
hodnuté. Niekedy sú to dni, inokedy týždne. 
A toto neraz spôsobuje aj meškanie SLOVA.

Podľa čoho sí vyberáte stálych prispie
vateľov? Sú na to nejaké špeciálne krité
riá?

Nie sú. Hľadáme len autorov, ktorí majú 
čo povedať iným a vedia osloviť čitateľa. Je 
to ako zber liečivých bylín. Mnohé kvety sú 
krásne, iné veľké a užitočné, ale nie všetky 
liečia.

Mohli by ste vysvetliť čitateľom, ktorí 
prispievajú rôznymi príspevkami (člán
kami. básňami alebo správami z akcií far
ností), prečo niektoré ich príspevky sú 
skracované alebo aj neuverejnené?

Tvroba SLOVA je proces, ktorý sa začína 
u prispievateľa, teda neraz aj u vás. Potom 
tento článok číta redaktor, ktorý ho posúdi 
a podľa potreby zaradí do konkrétneho čísla. 
Pred jeho uverejnením sa k článku vyjadruje 
jazyková redaktorka a cenzor. Tu dochádza 
k najväčšej úprave článku. Nemožno predsa 
uverejniť článok s gramatickými čí štylistic
kými chybami. Rovnako cenzor pristupuje 
k svojej úlohe zodpovedne. Pokiaľ nejde
o veci viery a mravov, posledné slovo mám 
ja, ale ak nie som o svojom postoji úplne 
presvedčený, prikláňam sa k stanovisku 
cenzora.

SLOVO prešlo rôznymi zmenami. 
Vychádzalo ako dvojtýždenník, potom
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Prvotné skúsenosti v práci s počítačom získané počas 
štúdií na SPŠE Michalovce boli využité aj pri prepisovaní 
a grafickej úprave diplomových prác mnohých bratov.

mesačník a od januára 2004 bude znova 
dvojtýždenník. Prečo ste sa takto roz
hodli?

Bolo to na priamy podnet a z rozhodnutia 
viadyku Jána Babjaka, SJ. Rovnaké stanovis
ko po vysvetlení vlakykom Jánom nakoniec 
zaujalo aj konzílium šéfredaktora, konané 
na jar tohto roka.

Mnohí z čitateľov sa obávajú, že vydá
vanie dvojtýždenníka dopadne tak, ako 
po minulé roky, keď sa dvojtýždenník zlú
čil do dvojčísla. Môžete ubezpečiť čitate
ľov, že to takto nedopadne aj tentokrát?

Ani vtedy by sa to nestalo, ale skutočnosti, 
ktoré sa udiali, nás k tejto situácii donútili. 
Bolo to lepšie riešenie, ako zánik časopisu. 
A aj teraz je všetko pripravené tak, že po 
splnení všetkých dohodnutých krokov zo 
strany Prešovského biskupstva ako spoluvy- 
davateľa, by malo tohto roku vyjsť 18 riadnych 
čísel a štyri dvojčísla, aby sme si aj my 
vydýchli. Tie vyjdú na Paschu, Narodenie 
Pána a dvakrát počas prázdnin.

Dvojtýždenník bude obsahovať len 20 
strán z pôvodných 44. Pôjde táto redukcia 
strán na úkor dobrých a kvalitných člán
kov?

Doteraz si každýv SLOVE našiel, čo hľadal. 
Aspoň tak ste mnohí reagovali. Verím, že aj 
v novej štruktúre si nájdete svoje obľúbené 
články. Napriek tomu, že SLOVO vám bude 
každé dva týždne prinášať 20 strán namiesto 
44, myslím si, že to len prospeje kvalite pred 
kvantitou. Počet strán, ktoré si budete mať 
možnosť počas celého roka prečítať klesne 
z 528 na 472. Raz mi istá čitateľka SLOVA 
povedala: „Otče, ani nestíham čítať všetko, 
čo tam píšete, a už mám dálšie číslo."

Sprievod na primičnú liturgiu v rodnej obci Poša.

Oboznámte našich čitateľov s obsaho
vou štruktúrou SLOVA.

Slovo bude v novom ročníku vychádzať 
ako dvojtýždenník, a teda aj jeho obsahová 
štruktúra sa zmení. Väčšina rubrík a stránok 
zostane zachovaná, aj keď v zhustenej 
podobe. Rozhodujúcim kritériom pre výber

týchto rubrík bola vaša odozva. 
Dvojtýždenník je náročný na čas, 
a preto bola dôležitá ja naša skúsenosť 
s prípravou týchto rubrík. Medzi nové 
rubriky bude patriť anketa, svet bib
lie a nová evanjelizácia.

Zároveň rokujeme o podkladoch na 
rubriku Naši jubilanti, kde si chceme 
spolu s vami pripomínať významné 
životné jubilea vašich kňazov.

Ja verím, že vás SLOVO v roku 2004 
zaujme tak, že ho prečítate na jeden 
dúšok. Verím, že sa vám bude páčiť
i jeho vynovená podoba, ako aj obsah.
A nakoniec verím, že vám tento spo
ločný časopis všetkých gréckokatolí
kov pomôže na ceste spásy a zdokona
ľovania sa.

Posledné štyri mesiace SLOVO 
prichádzalo k čitateľom pomerne 
neskoro. Čo bolo príčinou?

Bolo to oneskorené dodanie objed
naných príspevkov. Mohli sme ich 
nahradiť nejakými inými článkami, ale 
to by už nebolo naše SLOVO, ale zmes 
článkov. Nechcem, aby SLOVO stratilo 
tvár, aby stratilo svoju identitu.

Ak sa pri mesačnej periodicite stalo, 
že SLOVO meškalo, neobávate sa, že pri 
dvojtýždenníku to bude častejšie?

Môže sa to stať, ale robím všetko pre to, 
aby sa to už neopakovalo. Len verím, že nás 
nepostihne nejaká epidémia, ktorá by nepos
tihne celú redakciu. Ale čo sa týka dochvíľnos- 
ťi, tak pre tú sme sa ako na jeden z najdôleži
tejších záväzkov rozhodli dodržiavať počas 
celého nasledujúceho roka.

V júlovom čísle SLOVA ste čitateľov 
oboznámili s personálnymi zmenami 
v redakcií. Zo štyroch redaktorov zostali 
len dvaja. Nemyslíte si, že je to málo na 
vytvorenie kvalitného časopisu?

Je to naozaj málo. V iných redakciách pra
cuje na dvojtýždenníku päť a viac ľudí priamo 
v redakcií a ďalší externe. A to sa zaoberajú 
len daným periodikom.

Aká budúcnosť čaká SLOVO?
Verím, že nezanikne a že tak, ako časopisy 

v západnej Európe, prekoná tento nezáujem 
spôsobený antikresťanskou výchovou a zmýš
ľaním, ale aj finančnou situáciou našich rodín.

Ako je možné, že finančná situácia, čo 
sa týka SLOVA, je každým rokom horšia?

Ceny vstupov rastú približne o 6-9% ročne. 
DPH za posledné obdobie vzrástlo z 6% na 
19%, teda na viac než trojnásobok a náklad 
časopisu klesal. Teda na jednej strane tu 
máme nižšie príjmy a na strane druhej stále 
vyššie výdavky. A to je jednoduchá mate
matika.

Aj napriek tomu, že redakcia dostáva 
ďakovné a povzbudzujúce listy od čita
teľov, každý rok počet čitateľov a predpla

titeľov rapídne klesá. Prečo je to tak? Kde 
je príčina?

Ako som už povedal, je to nezáujem a zlá 
finančná situácia našich rodín.

Prečo iné časopisy dokážu vyžiť, zvy
šovať svoje náklady a mať kvalitný papier 
s farebnými fotografiami? Nedá sa to 
zrealizovať aj v SLOVE?

Všetky náboženské časopisy, na rozdiel od 
tých svetských, majú klesajúcu tendenciu 
nákladu. A ich náklady sú nízke. Veľké svetské 
časopisy majú množstvo reklamy, široký záber 
a počet výtlačkov za jeden týždeň, ako my 
za celý rok. Na žiadosť mnohých z vás sme 
zmenili papier na biely a zostáva nám len 
veriť, že to vy, naši čitatelia, oceníte a že aj 
tento argument vám pomôže pri získavaní 
nových predplatiteľov.

Môžete sa podeliť s čitateľmi s neja
kým zážitkom, ktorý na vás počas týchto 
rokov vašej práce v SLOVE najviac zapô
sobil?

Tých zážitkov bolo mnoho. Ale najkrajšie 
bolo to, kedy prišli. Boh mi stále poslal do 
cesty človeka, aby ma posilnil pred skúškou 
alebo po skúške, ktorú pripravil. A za posled
ný rok tých skúšok bolo veľa. Ďakujem všet
kým za milé a povzbudivé slová, listy a e-mai- 
ly. Neviem, či by som bez nich dnes odpovedal 
na tieto otázky.

Chcete niečo odkázať verným čitateľom 
SLOVA a novým predplatiteľom?

SLOVO je len prostriedok na hlásanie 
evanjelia. Je to len návod, ako máme žiť podľa 
Krista. To je to najdôležitejšie. Spolu to doká
žeme.

Rozhovor pripravila Anna Ondovčíková 
Snímky: archív otca Juraja Gradoša
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Chvály na utierni (Z 148 a 150)
v

Zalm 148 je skutočným chválospevom 
stvorenia, akoby Te Deum Starého záko

na a vesmírnym aleluja, ktoré všetko a všet
kých spája v Božej chvále. Súčasný exegéta 
ho komentuje takto: „Žalmista menuje všetky 
skutočnosti a usporadúva ich. Hore je nebo, 
slnko a mesiac podľa času dňa a noci a aj 
hviezdy. Na jednej strane ovocné stromy, 
oproti nim cédre. Plazy i vtáky, kniežatá 
í národy a vo dvoch radoch, možno držiac sa 
za ruku, mládenci a dievčatá... Boh dal každé
mu jeho miesto a úlohu. Človek to prijíma 
a dáva všetkému meno, a keď sú všetci pripra
vení, vedie ich k liturgickej oslave. Človek je 
pastier bytia a vzdáva Bohu chválu za stvo- 
renstvo." Nasledujme aj my tento veľký chór, 
ktorý sa ozýva na nebeskej klenbe a jeho 
chrámom je celý vesmír. Nechajme sa unášať 
dychom chvály, ktorú adresujú svojmu 
Stvoriteľovi všetky stvorenia. Aleluja, teda 
pozvanie chváliť Pána, sa ozýva najmenej 
osemkrát a ako posledný cieľ má harmóniu 
nebeských bytostí: vydal zákon, ktorý nepo
minie (por. verš 6).

Cirkevní otcovia o Žalme 148________
Sv. Bažil poznamenal: „Žalmista nepohrdol 

ani priepasťou a prijal ju do zboru na oslavu 
stvorenia a jazykom, ktorý mu je vlastný, aj 
ona dopĺňa tento harmonický hymnus Stvori
teľovi." Zástup pokračuje stvoreniami vo 
vzduchu, nasledujú vrchy a pahorky, ktoré sú 
považované za najstaršie diela stvorené na 
zemi, rastlinná a živočíšna ríša. Napokon sa 
zjavuje človek, ktorý vedie liturgiu stvoren- 
stva. Sv. Ján Zlatoústy súhrnne hodnotí tento 
zbor a jeho slová pripomínajú Chválospev 
troch mládencov v ohnivej peci, o ktorom sme 
meditovali minulý týždeň. Tento veľký cir
kevný otec hovorí: „Svojou priamosťou a roz
hodnosťou svätcov, keď sa pripravujú ďakovať 
Bohu, pozývajú mnohých, aby spolu s nimi 
mali účasť na ich chvále. Urobili tak aj traja 
mládenci v rozpálenej peci, keď pozvali celé 
stvorenstvo, aby chválilo Boha a spievalo mu 
oslavné hymny za jeho dobrodenia" (por. Dan 
3). To isté nám odkazuje aj tento žalm, keď 
volá obidve častí sveta - tú, čo je hore, i tú, čo 
je dole, viditeľnú zmyslami i tú, v ktorú 
veríme. Urobil to aj prorok Izaiáš, keď povedal: 
„Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním zaznejte, 
vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi 
biednymi sa zľutúva" (Iz 49,13).

Pripojme sa k oslave Boha___________
Aj my sme pozvaní, aby sme sa pripojili 

k tomuto nesmiernemu zboru a prispeli 
k chválé Boha a oslave jeho tajomstva. Na 
jednej strane sa klaniame jeho nadprirodze
nej veľkostí, lebo jeho veleba prevyšuje zem
i nebesia (por. verš 13), a na druhej strane 
poznáme jeho nesmiernu dobrotu, lebo Boh 
je blízky svojim stvoreniam, svojmu ľudu dáva 
veľkú moc..., ľudu, ktorý je mu blízky (por. 
verš 14). Prijmime pozvanie sv. Augustína 
a chváľme ho, vyvyšujme ho a oslavujme ho

skrze jeho diela: „Keď sleduješ všetky tieto 
stvorenia a tešíš sa z nich, dvíhaš sa k tomu, 
čo ich stvoril, a zo stvorených vecí svojím 
rozumom uvažuješ o jeho neviditeľných 
vlastnostiach, vtedy sa rozlieha po zemi i nebi 
jeho veľkosť. Ak sú pekné jeho stvorenia, o čo 
krajší je sám Stvoriteľ?“

150. žalm_________________________
Žalm 150 je posledným spevom žaltára. 

Záverečné slovo, ktoré znie v knihe modlitieb 
Izraela, je Aleluja, teda nič iné, iba Božia 
chvála. Krátky text je zvýraznený desiatimi 
príkazmi opakujúcimi slovo „hallelu" - 
„chváľte". Hudba a večný spev ako keby 
nechceli nikdy prestať, podobne ako v sláv
nom Händlovom Aleluja (z oratória Mesiáš - 
pozn. red.). Chvála venovaná Bohu sa stáva 
akoby neprestajne trvajúcim dychom duše. 
„Je to spôsob, akým sa človek môže zavďačiť 
za svoje bytie: ticho veleby a schopnosť oslavy. 
Dobre to vyjadril rabín Akiba vo vete, ktorú 
naučil svojich žiakov: Každý deň jeden spev
- jeden spev na každý deň" (A. J. HescheI, 
Chi e ľuomo?, Miláno 1971, s. 198).

Na 150. žalm sa môžeme dívaťz troch zor
ných uhlov. V úvode v prvých dvoch veršoch 
sa náš pohľad upiera na Pána v jeho svätyni, 
na jeho moc a zázraky. Ďalej pozorujeme, že 
sa ku chvále pripája orchester chrámu na 
Sione, čo pripomína hudobný sprievod spevu 
a posvätného tanca (por. verš 5). V poslednom 
verši žalmu napokon vidíme scénu vesmíru, 
ktorý je tu zastúpený všetkým živým, podľa 
hebrejského originálu presnejšie všetkým, čo 
dýcha. Život sám je chválou. Chválou vychá
dzajúcou zo stvorení a smerujúcou k Stvorite
ľovi. Pri tejto prvej úvahe nad 150. žalmom 
sa uspokojíme iba s prvým a posledným mo
mentom, tvoriacim vlastne hranice centrál
nej časti, ku ktorej sa ešte v budúcnosti 
vrátime.

Prvým miestom, kde sa začína odvíjať niť 
hudby a modlitby, je svätyňa (por. verš 1). 
Hebrejský originál hovorí o posvätnej zóne, 
čistej a nadprirodzenej, kde prebýva Boh. Tu 
je odkaz na horizont neba a raja, kde sa - 
ako spresňuje Zjavenie apoštola Jána - slávi 
večná a dokonalá Baránkova liturgia (por. 
napr. Zjv 5,6-14). Božie tajomstvo, do ktorého 
sú prijímaní svätí, aby v ňom malí plné spo
ločenstvo, je miestom svetla a radostí, zjave
nia a lásky. Nie bez dôvodu, aj keď s istou 
slobodou, dávny preklad Septuaginty, ako aj 
latinská Vulgáta použili namiesto svätyne 
slovo svätí: Chváľte Pána uprostred jeho 
svätých.

Z neba sa v mysli prenesieme na zem, kde 
vidíme zázraky Boha svedčiace o jeho nes
miernej velebnosti (por. verš 2). Tieto zázračné 
udalosti opisuje 105. žalm, ktorý pobáda 
Izraelitov uvažovať o všetkých Božích zázra
koch a spomínať na jeho obdivuhodné skutky. 
Žalmista nám tu pripomína zmluvu uzatvore
nú s Abrahámom, neobyčajný život Jozefa, 
zázrak vyslobodenia z Egypta, putovanie

púšťou a napokon dar zasľúbenej krajiny, iný 
žalm hovorí o úzkostiach, z ktorých Pán vyslo
bodzuje tých, čo k nemu volajú, a tých, čo sú 
oslobodení, viackrát pozýva ďakovať Bohu: 
„Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo 
a za zázraky v prospech ľudí" (Ž 107, 8,15, 
21, 31).

Takto možno chápať aj v 150. žalme odkaz 
na mohutné činy - ako hovorí hebrejský 
originál -, teda na zázraky, ktoré Boh koná v 
dejinách spásy. Chvála sa tak stáva vyznaním 
viery v Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa a veľko
lepou oslavou Božej lásky prejavujúcej sa 
vo stvorení í v spáse, v darovaní života i v os
lobodení.

Tak prichádzame k poslednému veršu 150. 
žalmu. Hebrejské slovo označujúce živých, 
ktorí chvália Pána, poukazuje na dych, ale aj 
na čosi vnútorné a hlboké, čo je samou 
podstatou človeka. Ak môžeme povedať, že 
celý život stvorenia je hymnom chvály na 
Stvoriteľa, oveľa väčšmi sme oprávnení tvrdiť, 
že primát všetkého stvorenia patrí človeku. 
Skrze ľudské bytie, hovoriace za celé stvore
nie, všetci živí chvália Pána. Náš dych života 
značí aj svedomie a uvedomenie si samého 
seba a stáva sa spevom, modlitbou celého 
života pulzujúceho vo vesmíre. ... a hovorte 
spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. 
Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a osla
vujte ho (por. Ef 5,19). Keď hebrejskí rukopisci 
prepisovali verše 150. žalmu, často do nich 
maľovali menóru - známy sedemramenný 
svietnik stojací vo Svätyni svätých v jeruza
lemskom chráme. Tým inšpirovali vhodné 
vysvetlenie žalmu, skutočné a vlastné Amen 
v neprestajných modlitbách našich .starších 
bratov’. Nech človek so všetkými hudobnými 
nástrojmi, ktoré vymyslel, chváli Pána - zvu
kom poľnice, harfou a citarou, bubnom, lýrou 
a flautou, ľubozvučnými a jasavými cimbalmi
- ako hovorí žalm. Aj všetko, čo dýcha, je 
povolané horieť v nepretržitej modlitbe chvály 
a vďaky ako menóra vo Svätyni svätých. 
Spojení s Božím Synom, dokonalým hlasom 
ním stvoreného sveta, aj my sa staneme ne
prestajnou modlitbou pred Božím trónom.

Ján Pavol 11. 
audiencia 17.7.2002 a 9.1.2002 

upravila redakcia
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Náš prepodobný otec Patapios (9. december)
Vo väčšine liturgických kalendárov vý

chodných cirkví konštantínopolskej tradície, 
medzí ktoré patríme, pripadá pamiatka 
prepodobného Patapia na 8. december, zatiaí 
čo sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky 
svätou Annou na nasledujúci deň. U nás však, 
s výslovným súhlasom rímskej Kongregácie 
pre východné cirkvi, sa spomenutý sviatok 
slávi o jeden deň skôr, takže pamiatka nášho 
prepodobného otca Patapia sa prekladá na
9. december.

Patapios sa narodil okolo roka 600 v Té- 
bach, niekdajšom hlavnom meste Horného 
Egypta, pri brehoch rieky Níl. Jeho rodičia 
vyznávali kresťanskú vieru a svojho syna 
vychovávali k nábožnosti. Keď Patapios 
dosiahol plnoletosť, opustil dom, rodičov
i priateľov, vzdialil sa do egyptskej púšte 
a venoval sa modlitbe, pôstu a rozličným 
prácam, typickým pre takýto spôsob života.

Po istom čase začali za Patapiom prichá
dzať mnohí ľudia, aby ho videli. On sa chcel 
vyhnúť nielen strate ticha, ale aj pochvale 
z ľudských úst, preto odcestoval do vzdialené
ho Konštantínopola (vtedy hlavné mesto Rím
skej ríše, dnes turecký Istanbul), tam si pri 
hradbách mestskej časti Blacherny postavil 
kéliu (mníšsky príbytok, izbičku), zatvoril sa 
v nej a žil tam v mlčaní a ustavičnej modlitbe.

Ako sa však nedá ukryť mesto postavené 
na návrší (por. Mt 5,14), tak sa nemohol ukryť 
ani tento muž, plný kresťanských cností. Sám 
Boh, ktorý oslavuje tých, čo ho oslavujú, urobil 
ho známym. K Patapíovej kélii prišiel istý 
kresťanský mladík, ktorý bol slepý od narode
nia a prosil prepodobného otca, aby sa zaňho 
pomodlil. Svätec mu povedal: „V mene Ježiša 
Krista, ktorý slepým dáva svetlo a mŕtvym 
život, začni vidieť!" A naozaj, slepému sa ot
vorili oči. Tí, ktorí mladíka poznali, vypytovali 
sa, ako sa to stalo. On nezatajil meno svojho 
dobrodinca, a tak mnohí začali k Patapiovi 
prichádzať a prosiť o modlitby.

Jeden popredný občan trpel na vodnatieľ- 
ku a opuchlo mu celé telo. Keďže mu lekári 
nedokázali pomôcť, prikázal svojim sluhom, 
aby ho odniesli k Patapiovi. On sa nad chorým 
pomodlil, urobil nad ním znamenie kríža 
a pomazal ho olejom. Nato voda prirodzenou 
cestou opustila jeho telo a bol úplne zdravý.

Iného mladíka trápil démon, ktorý ho hnal 
povrchoch a púšťach, vrhal ho do ohňa i do 
vody a zhadzoval ho z vyvýšených miest, aby 
ho zabil. Jedine Božia sila mu bránila zahubiť 
ho. Keď však démon uvidel Patapia, ktoiý 
kvôli tomu opustil svoju kéliu, zakričal: „Ó, 
beda! Patapios je znova aj tu! Čo mám robiť, 
kam sa podieť a kde bývať po toľkých 
námahách? Horko-ťažko som si našiel prí
bytok a hľa, už ma z neho násilne vyháňajú. 
Naozaj si hrozný, Nazaretčan, a tvoja moc je 
všade a nad všetkými. Kam mám ísť? Či 
pôjdem do púšte, alebo do mesta, alebo 
kamkoľvek inam, si tam skôr, ako ja, a vyhá
ňaš ma samotným znamením kríža a samot

ným svojím menom. Som porazený, zničený 
a vyhnaný!" Ako to démon hovoril, vyzdvihol 
mladíka do vzduchu. Patapios urobil vo vzdu
chu znamenie kríža a prikázal: „Nečistý duch, 
vyjdi a vzdiaľ sa do púšte! Skrze mňa ti to 
prikazuje Kristus, ktorého moc si nedobro
voľne vyznal." V tej chvíli démon mladíka, 
opustil. Mladík sa rozplakal od radostí a ďa
koval za svoje oslobodenie.

Istá žena mala bolesti v prsiach a lekári 
označili jej stav za beznádejný. Keď bolesti 
zosilneli a v rane sa objavili červy, padla 
Patapiovi k nohám a prosila o modlitbu za 
uzdravenie. Svätec urobil nad ranou zname
nie kríža a žena bola v tej chvíli zdravá.

Náš prepodobný otec Patapios urobil ešte 
veľa iných divov a po dosiahnutí vysokého 
veku v pokoji odišiel k Bohu, ktorému slúžil. 
Jeho telo bolo s úctou pochované v Chráme 
svätého Jána Krstiteľa v Konštatínopole. Ako 
vyplýva z kôndáku 3. hlasu, ani dnes sa 
nezdráha vymodlíť veriacim uzdravenia: 
„Ľudia objavili tvoj chrám, svätý, ako duchov
ný liek. * Keď k nemu nedočkavo prichádzajú,
* prosia o prijatie uzdravení z chorôb * a vy
slobodenie z hriechov, ktorých sa v živote 
dopustili. * Veď ty, prepodobný Patapios, * 
stal si sa zástancom všetkých núdznych."

o. Mgr. Marcel Gajdoš 
Snímka: archív redakcie

SČÍTANIE ĽUDU - PROTOPRESBYTERÁTY SPIŠSKÁ N. VES A SOBRANCE
Farnosť Počet gréckokatolíkov podľa národností

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská iná spolu
Helcmanovce 1503 1 62 4 5 3 1578
Kojšov 788 1 2 1 1 2 795
Poráč 841 0 187 80 9 3 1120
Slovinky 516 0 5 3 0 3 527
Spišská Nová Ves 1303 4 35 24 14 9 1389
Závadka 429 0 99 36 1 0 565
Spolu 5380 6 390 148 30 20 5974

Bežovce 371 0 0 0 3 0 374
Blatné Remety 319 0 39 1 1 5 365
Bunkovce 215 0 0 1 0 0 216
Hlivištia 650 0 9 1 1 2 663
Choňkovce 905 0 0 0 2 3 910
Jaseňov 365 0 7 0 0 1 373
Koromľa 822 0 0 0 4 3 829
Lekárovce 621 5 0 0 4 1 631
Nižná Rybnica 176 0 1 0 1 1 179
Podhoroď 475 0 0 6 6 2 489
Porostov 289 0 0 0 5 2 296
Ruský Hrabovec 130 0 0 5 1 1 137
Sobrance 2145 1 38 7 6 9 2206
Úbrež 285 0 0 3 1 3 292
Vyšné Nemecké 545 0 0 5 7 2 559
Vyšná Rybnica 514 0 0 0 3 2 519
Spolu 8827 6 94 29 45 37 9038

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

slovo - december/2003 • 19



Tri gréckokatolícke drevené chrámy 
na Slovensku zaradené do zoznamu 
100 svetových pamiatok
The World Monuments Fund (WMF),

najvýznamnejšia súkromná nezisková 
organizácia zameraná na ochranu a zacho
vanie historického, umeleckého a architek
tonického dedičstva ľudstva, zverejnila 24. 
septembra 2003 v New Yorku zoznam 100 
najpozoruhodnejších a zároveň najohrozenej
ších kultúrnych pamiatok podľa programu 
World Monuments Watch pre rok 2004. Zá
chrana týchto pamiatok pre ďalšie generácie 
je taká dôležitá, že si vyžaduje pozornosť 
celosvetovej verejností. Medzí tieto pamiat
ky svetového významu bolí zaradené aj

tri gréckokatolícke chrámy na východnom 
Slovensku: v Bodružali, Lukove-Venecíi 
a v Topoli. Na Slovensku bola táto významná 
skutočnosť zverejnená na tlačovej besede 
v Bratislave dňa 30. októbra 2003. Tlačovú 
besedu zvolali: World Monuments Fund, Uni
ted States Commission for the Préservation of 
Ameríca’s Herítage Abroad, ktorej členom je 
Vincent O'bsitnik, ktorého iniciatíva prispela 
k tomuto zaradeniu medzí 100 pamiatok na 
svete, Ministerstvo kultúry SR a Gréckoka
tolícke biskupstvo v Prešove. Toto zaradenie 
má pre ochranu tejto drevenej sakrálnej archi
tektúry nesmierny význam.

Dvojročný zoznam pamiatok je výzvou na 
konanie v prospech ohrozených pamiatok, 
ktoré patria do svetového dedičstva na celom 
svete. Propagácia takýchto miest v celosveto
vom meradle napomáha získavaniu finan
čných prostriedkov potrebných na ich záchra
nu a často je povzbudením aj pre miestne 
samosprávy a obce, aby sa aktívne zapojili 
do ochrany kultúrnych ikon vo svojich regió
noch. Pre mnohé pamiatky je zahrnutie do 
zoznamu svetových pamiatok najlepšou 
a niekedy aj jedinou nádejou na prežitie.

Tento rok, po prvýkrát v osemročnej histórií 
programu World Monuments Watch, zoznam 
zahŕňa každý kontinent, vrátane Antar
ktídy. Toto geografické rozpätie odráža širokú 
definíciu pojmu „kultúrne dedičstvo“. Je to 
termín, ktorý sa môže vzťahovať na jednu bu
dovu, monumentálne sochárske dielo, cen
trum mesta alebo celú kultúrnu krajinu.

Každá kultúrna pamiatka, ktorá patrí do 
zoznamu, vrhá svetlo na ľudí, ktorí ju vytvorili

a v mnohých prípadoch aj používali alebo 
stále používajú. Pamiatky pre rok 2004 siaha
jú od palácov Nímrod a Níneveh v Iraku po 
North Family Shaker Site v štáte New York; 
od Frank Lloyd Wrighťs Ennis Brown House 
v Kalifornii po Strawberry Hill, dom Sira Hora- 
ca Walpola v Anglicku; od historického dolné
ho Manhattanu po historické centrum mesta 
Guaira zo 16. storočia vo Venezuele, či dreve
né chrámy na Slovensku zo 17. až 18. storočia.

Tieto gréckokatolícke drevené chrámy na 
Slovensku ako komplex ľudovej drevenej 
sakrálnej architektúry (nielen tri vybrané 
chrámy) sú nesmierne veľkým vkladom našej 
krajiny do európskej a svetovej kultúry. Sú 
autentickým prejavom nielen múdrosti, 
šikovnosti, pracovitosti a šľachetnosti gene
rácií našich predkov, ale aj prejavom ich 
hlbokej viery, duchovnosti a kultúry. Lud, kto
rý žil pod Karpatami, staval tieto chrámy 
z lásky k Bohu a človekovi, z veľkej túžby po 
živote. Bol to konkrétny prejav kultúry života 
tohto ľudu. Ľudia ich stavali z toho, čo mali 
poruke - z lesov, ktoré ich obklopovali. Je 
úžasné, ako citlivo dokázali ľudoví architekti 
vložiť tieto chrámy do krajiny. Aký súlad 
panuje medzi životným prostredím a samot
nou sakrálnou stavbou. Zaradenie do zozna
mu 100 svetových pamiatok chce napomôcť 
aj zviditeľneniu týchto skvostov v očiach 
svetovej verejnosti. Je to, vtom najlepšom 
význame slova, pre tieto chrámy vynikajúca 
reklama. Drevené chrámy, ktoré boli pôvodne 
postavené v podstate bez klincov a pospájané 
drevenými spojmi, sú svojou harmóniou nád
herným znakom harmónie Božieho stvoren- 
stva a celého vesmíru, kde všetko do seba 
zapadá a vzájomne súvisí.

V reprezentačnej publikácii, ktorú vydal 
WMF, sú fotografie všetkých 100 pamiatok. 
Na stránke, prezentujúcej naše tri chrámy, je 
uvedený tento text: „Gréckokatolícka cirkev 
na východnom Slovensku vždy bojovala 
o prežitie. Cirkev ortodoxná v tradícii, ale zjed
notená s pápežom, bola vystavená perzekú
ciám, a dokonca likvidácií kvôli pridŕžaniu sa 
jedinečnej kultúry a náboženskej tradície je j 
nasledovníkov. Tieto tradície sa odzrkadlili 
v architektúre ich domov modlitby, ktoré 
ukazujú syntézu byzantského a západných 
architektonických štýlov. Tri takéto chrámy - 
Chrám sv Mikuláša, sv Kozmu a Damiána 
a sv. archanjela Michala - zhotovené z dreva 
medzi polovicou 17. a začiatkom 18. storočia, 
predstavujú jedny z najvrcholnejších príkla
dov tejto jedinečnej sakrálnej architektúry.

Chrámy sú vystavené množstvu s drevom 
spojených problémov, vystavenie sa biolo
gickým útokom vo forme húb a drevokazného 
hmyzu, cez zatekanie vody, konštrukčné po
škodenia až po hnitie dreva. Bez obnovy 
strešných krytín a podláh a podoprenia nedo

statočných stavebných základov, chrámy s ich 
ľudovými barokovými interiérmi, vyplnené 
vyrezávanými oltármi a ikonami, môžu byí 
nenapraviteľne zničené a následne zavreté 
pre farníkov a verejnosť. Predstavitelia 
eparchie a národného pamiatkového ústavu 
pripravujú verejnú kampaň s cieľom zvýšiť ve
domie obyvateľstva o hodnote týchto pa
miatok. To, čo však chýba, je celkové riešenie 
otázok, týkajúcich sa ochrany stavieb ako 
zvláštnej skupiny a problémov jednotlivých 
štruktúr”.

Zakladajúcim sponzorom programu World 
Monuments Watch je spoločnosť American 
Express. Prezident WMF Bonníe Burnham 
hovorí: „Program World Monuments Watch 
určuje skvostnú škálu ohrozených kultúrnych 
pamiatok a vkladá ich do povedomia verej
nosti, profesionálnych pamiatkárov a miest
nych samospráv. Prácou pri ochrane týchto 
pokladov pomáha WMF a jeho partneri 
uchovať pre budúce generácie stavby a mies
ta, ktoré nám hovoria, kto sme. Či už je to 
palác, jaskynná maľba, archeologické nále
zisko, alebo mesto. Pamiatky, ktoré sa nachá
dzajú na zozname, vypovedajú o ľudských 
túžbach, úsilí a úspechoch. Strata ktorejkoľ
vek z nich by znamenala zneváženie nás 
všetkých. World Monuments Fund je špeciálne 
zaviazaný spoločnosti American Express za 
to, že umožnila pokračovanie tejto dôležitej 
práce."

Chrám v Lukove.
Od svojho založenia v roku 1965 dosiahol 

World Monuments Fund, ktorý má sídlo v New 
Yorku, neprekonaný rekord v úspešnej ochra
ne kultúrnych pamiatok vo viac než osemde
siatich krajinách sveta.

Kenneth 1. Chenault, predseda a generálny 
riaditeľ spoločnosti American Express, 
poznamenáva: „Spoločnosť American Express 
je hrdá na to, že sa jej meno spája s výnimoč
nou prácou a poslaním World Monuments 
Fund a expertov na ochranu po celom svete, 
ktorých úlohou je zachovať týchto svedkov 
našej spoločnej minulosti. Sme šťastní, že sa

Chrám v Bodružali.
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Chrám v Topoli.

môže hlas našej spoločnosti pridať k nalie
havej výzve na ochranu ohrozeného sveto
vého dedičstva a podporujeme aj iných, aby 
sa zapojili do ochrany jednotlivých Kultúrnych 
pamiatok a aby podporovali program World 
Monuments Watch ako celok."

Ohrozené kultúrne pamiatky
pre rok 2004_____________________

Okrem prvej pamiatky v Antarktíde uvá
dza tohtoročný zoznam po prvýkrát miesta, 
ktoré sa nachádzajú v Austrálii, Ekvádore, 
Fínsku. Palestínskom teritóriu, Paraguají, 
Slovensku, Slovinsku, Južnej Afrike, Tchaj- 
wane a Trinidade a Tobagu, čím naznačuje 
rastúce povedomie o programe World Monu- 
ments Watch a uznanie dôležitosti ochrany 
kultúrnych pamiatok na celom svete. Kultúrne 
pamiatky, ktoré sú uvedené v zozname, 
zahŕňajú rozmanité typy, obdobia a ohrozenia 
budov a patrí medzi ne 33 miest v Európe,
16 v Ázii, 1 v Austrálii, 18 v Afrike a na Stred
nom východe, 31 v Amerike a 1 v Antarktíde.

So začiatkami v roku 1995 je dvojročný 
program World Monuments Watch so svojím 
zoznamom 100 najpozoruhodnejších 
a zároveň najohrozenejších kultúrnych 
pamiatokjednou z najväčších programových 
oblastí WMF. Aby bolo možné zoznam vytvoriť, 
vyzýva WMF ministerstvá kultúry po celom 
svete, všetky veľvyslanectvá USA, všetky

národné výbory medzinárodnej organizácie 
1C0M0S, ako aj medzinárodné a miestne sku
piny ochranárov a profesionálov, aby navrhli 
nomináciu. Všetky nominácie musia okrem 
informácií o hodnote kultúrnej pamiatky 
a ohrození, ktorému čelí, obsahovať aj kon

krétny návrh na nápravu, ktorý má miestnu 
podporu.

WMF je potom iniciátorom nezávislej poro
ty zloženej z medzinárodných expertov, ktorí 
posúdia stovky prijatých nominácií a vyberú 
z nich 100 takých, ktoré budú uvedené v zoz
name. Výber je založený na významnosti 
kultúrnych pamiatok, naliehavosti po
treby podpory a životaschopnosti plánu 
pamiatkovej starostlivosti.

Predchádzajúce zoznamy bolí vydané 
v rokoch 1996, 1998, 2000 a 2002. Mnohé 
z ohrozených kultúrnych pamiatok sa poda
rilo zachrániť alebo sú, vďaka včasnej 
intervencii, na dobrej ceste k svojej záchrane.

Okrem zakladajúceho sponzora, spoloč
ností American Express, získal program World 
Monuments Watch značnú podporu od viac 
než dvadsiatich piatich donorov, vrátane 
Brown Foundation, the Samuel H. Kress 
Foundation, the Hon. Ronald S. Lauder, the 
Stavros S. Níarchos Foundation a Róbert W. 
Wílson.

Skutočnosť, že tieto drevené chrámy stoja 
dodnes, hovorí o doterajšej maximálnej mož
nej starostlivostí zo strany Gréckokatolíckej 
cirkvi, pamiatkového úradu a štátu.

Podľa materiálov World Monuments Fund 
spracoval o. ThDr. Ľubomír Petrík 

Snímky: Gréckokatolícke biskupstvo
■

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP 
O OCHRANE DREVENÝCH CHRÁMOV V PREŠOVE
V’dňoch 22. - 24. 10. 2003 sa v Prešove 

v budove Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného biskupa mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča pod záštitou prešovského 
eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, usku
točnil Medzinárodný workshop o ochrane dre
vených chrámov „Wooden Churches Conser
vation International Workshop", ktorý zorga
nizovali World Monuments Fund, the Samuel
H. Kress Foundation, United States Commis
sion for the Préservation of Ameríca’s Herítage 
Abroad v spolupráci s Gréckokatolíckym 
biskupstvom v Prešove a Gréckokatolíckou 
bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity 
v Prešove. Cieľom workshopu bola príprava 
vzorového pamiatkového plánu na dlhodobú 
ochranu drevených chrámov na východnom 
Slovensku a v Krempne v Poľsku. Na work- 
shope sa zúčastnili odborníci z USA, Kanady, 
Poľska a Slovenska. Vedúcim workshopu bol 
Stephen J. Kelley z USA, expert v oblasti 
pamiatkových plánov. Účastníkmi workshopu 
boli pamiatkoví odborníci, architekti, stavite
lia, špecialisti na drevo, duchovní správcovia 
týchto chrámov, odborníci z Ministerstva 
kultúry SR. Workshop sa začal archijerejskou 
svätou liturgiou v kaplnke kňazského semi
nára, ktorú svojím spevom obohatili grécko
katolícki bohoslovci. Ako pripomenul vladyka 
Ján Babjak, je veľmi symbolické, že workshop 
o ochrane drevených chrámov prebieha práve 
na pôde kňazského seminára, kde sú formo

vaní budúci kňazi, ktorí raz, aj v tých dreve
ných chrámoch, budú zveľaďovať chrámy 
Svätého Ducha v dušiach veriacich. Prvý deň 
workshopu jednotliví odborníci prezentovali 
svoje výskumy a prieskumy, postrehy, návrhy 
a odborné informácie. Počas druhého dňa 
účastníci navštívili gréckokatolícke drevené 
chrámy v Potokoch, Ladomírovej, Krajnom 
Čiernom, Bodružalí, Lukove-Venecii a Troča- 
noch. Tretí deň boli vytvorené štyri pracovné 
skupiny: legislatívna, technícko-stavebná, 
finančná a organizačná, ktoré vypracovávali 
návrhy na vzorový pamiatkový plán dlhodo
bej ochrany drevených chrámov. Z tohto 
workshopu vzišli mnohé podnetné návrhy, 
ktoré po konečnom spracovaní budú publiko
vané. Drevené gréckokatolícke chrámy sú 
jedinečné skvosty, ktoré svojou hodnotou 
a krásou ďaleko presahujú karpatský región.
V zjednotenej Európe môžu veľmi napomôcť 
zviditeľneniu Slovenska, jeho kultúrnej 
identity a duchovností. Ide o ľudovú sakrálnu 
architektúru, ktorá môže prilákať množstvo 
turistov. Preto je preveľmi potrebné zahrnúť 
tieto drevené stavby, ktoré sú národnými 
kultúrnymi pamiatkami, do komplexného 
rozvoja regiónov. Novinárov na tlačovej be
sede, ktorú zvolalo Gréckokatolícke biskup
stvo v Prešove, o workshope informovali 
Vincent Obsitnik, člen komisie Spojených 
štátov na záchranu amerického dedičstva 
v strednej a východnej Európe, Mária Poláko-

vá, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu 
v Prešove a Ľubomír Petrík, kancelár Grécko
katolíckeho biskupstva v Prešove. Veľkou 
mierou sa o zorganizovanie workshopu priči
nil Vincent Obsitnik z USA, ktorý je členom 
vyššie spomínanej komisie Spojených štátov 
a za svoju prioritu v záchrane kultúrneho 
dedičstva vo svete si vybral práve drevené 
gréckokatolícke chrámy na východnom 
Slovensku. Workshop snáď po prvýkrát na 
Slovensku spojil toľkých odborníkov z rôznych 
krajín, ktorým leží na srdci starosť o dlhodobú 
záchranu týchto drevených chrámov. Približ
ne 30 účastníkov workshopu hľadalo v rôz
nych odborných rovinách filozofiu a stratégiu 
záchrany drevených chrámov aj pre ďalšie 
generácie, ako aj nové cesty k získavaniu fi
nančnej pomoci doma a v zahraničí na ich 
záchranu. Mnohé z týchto chrámov stále slú
žia svojmu pôvodnému účelu, teda duchov
nému životu. Aby sa uzávery workshopu 
pohybovali v reálnej rovine života, bolo veľmi 
pozitívne, že sa na ňom zúčastnili aj kňazi. 
Záver tohto medzinárodného pracovného 
seminára patril otcovi biskupovi, ktorý veľmi 
pozitívne hodnotil realizáciu workshopu 
a vyjadril nádej, že jeho závery prispejú ku 
konkrétnej pomoci na záchranu drevených 
chrámov u nás.

o. ThDr. Ľubomír Petrík
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I m s l  t e r n  I  k t o s i  h m

alebo

Vianoce sú pre tých, 
ktorí sa milujú
Už sa vám stalo, že ste pozerali nejaký 

film, počúvali hudbu alebo príbeh či 
čítali knihu a plakali? Chlapi povedia: To robia 
iba ženy, A ženy: Áno, No predsa, v živote 
človeka sú chvíle, keď jeho oko, a to mužské 
čí ženské, vyroní hoci nepatrnú slzu. Plač 
niekedy neznášame - je to vyjadrenie našej 
bolesti alebo ostrej cibule, ktorú krájame. No 
niekedy je plač výrazom niečoho, čo sa ti derie 
zvnútra, priamo zo srdca - lásky. Vtedy odkrý
vaš svoje pravé ja a stojíš obnažený tak, ako 
ťa Pán Boh stvoril - na svoj obraz a podobu - 
ako dieťa lásky.

V mojom živote bolo takých chvíť veľa 
a hoci som chlap, poplakal som si. No na dve 
si budem pamätať asi dlho. Obidve súvisia 
s kinom. Niekto sa možno práve pohoršil, že 
kňaz chodí do kina a na obyčajné filmy, nič 
náboženské. Nech, je to jeho postoj, a podľa 
môjho úsudku, zlý. Chodím do kina, lebo ma 
ten film zaujíma alebo chcem niekoho svojou 
prítomnosťou potešiť. Je samozrejmé, že 
človek v kine vidí všetko, čo mu autor filmu 
dáva pred oči a neraz s tým nesúhlasí. No je 
potrebné pozerať sa a vyberať to, čo je dôležité 
a prospešné. Pozeranie filmu prirovnávam 
k prechádzke po lese, kde zbierame huby. 
Niektoré sú zaujímavé, iné krásne a lichotia 
očiam, no nie všetky sú jedlé, A len dobrý hu
bár sí vie vybrať tie, ktoré mu osožia. Človek 
sa musí naučiť rozlišovať a vyberať si z ponu
ky to, čo mu prospeje.

Prvý tílm, o ktorom vám chcem povedať, 
som videl už pred pár rokmi a nedávno ho 
vysielala aj televízia. Je to Titanik. Bol to 
úžasný, veľkolepý film, no nič sa nevyrovnalo 
okamihu, keď sa ten mladý, zaľúbený chlapec 
snažil zachrániť dievča pred potopením v roz
padnutej lodi. Poznali sa krátko, no vedel, že 
ona je tá pravá. Nakoniec, keď vyviazli živí, 
v snahe zachrániť ju, vedome obetoval svoj 
život a zmrzol v ľadových vodách Atlantické
ho oceánu.

Keď som sa vrátil domov z tohto predsta
venia, bola už hlboká noc a mal by som ísť 
na taru, no ja som sa išiel prejsť. Bol som 
vonku asi hodinku. Ten čas bol zmesou plaču, 
prosieb, ďakovaní, ľútostí a nádeje. Šiel som 
po ceste a däkoval Bohu za svoj život, za jeho 
lásku, za to, že ma neopúšťa a učí ma žiť. 
Ďakoval som mu za Syna, cez ktorého nám

ukázal svoje veľké srdce, plné dobroty a lásky. 
Stál som pod krížom, objímal ho ako snáď 
kedysi Mária Magdaléna a prosil o odpuste
nie, Plakal som a spolu so slzami zo mňa 
vychádzali slová ľútosti za všetko, čím som 
ho urazil. Viete, tá chvíľa bola pre mňa niečo 
ako znovuzrodenie, ako návrat márnotrat
ného syna, ktorého otec prijal, lebo si uvedo
mil pravdu o sebe a svojom otcovi. Bol to 
okamih môjho života, keď som si začal oveľa 
intenzívnejšie uvedomovať jeho lásku.

Čas plynul a po troch či štyroch rokoch od 
tohto okamihu píšem tento článok. Znovu som 
bol v kine - tentokrát ma film nezaujal, šiel 
som, lebo ma o to poprosila moja manželka. 
A ja ju milujem a poznáte to, čo by ste pre 
milovanú a chápavú ženu nespravili. Vo filme 
bolo veľa chvíľ, s ktorými som nesúhlasil. Volal 
sa Láska nebeská. Ale jednu vec som pocho

pil. Už som to vedel, ale nijako som sa 
nemohol odhodlať povedať to všetkým. 

Trošku odbočím a poviem vám to, o čom 
vám rozprávajú vaši kňazi, rodičia a predsta
vení. Hovoria o tom, čo je vo vašom živote zlé 
a čo máte odstrániť. Že v živote človeka niet 
lásky, že ich nemilujete a podobne. A niekedy 
ste z ich nezáujmu o seba, svoju osobu, i prá
cu zdrvení. Je to ešte horšie, keď vás nechápu 
alebo vás bez prestania kritizujú. Ak by som 
mal zmerať čas, ktorým takto človek vplýva 
na toho druhého a porovnal ho z časom, 
ktorým vplýva na neho láskou, povedal by 
som, že je to neporovnateľné. Ale prečo? Lebo 
som slepý, lebo sme všetci slepí. Zháňame sa 
po fantastických okamihoch, skúšame hranice 
svojich možností, chceme lietať, neustále zaží
vať pozitívne šokujúce okamihy a myslíme si, 
že toto je pravý život. Nie, to je iba jedna
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úžasná a veľmi, veľmi realistická ilúzia, po 
ktorej túžime.

Dnes sa mi otvorili oči a ja som pochopil, 
že Boh je všade. Teda, že láska je všade, kam 
sa pozriem. Nájdem ju naozaj všade, aj tam, 
kde by ste ju nikdy nehľadali. Láska je všade, 
kde je človek, ktorý má aspoň kúsoček srdca 
zdravý, A potom je naozaj pravda, že Boh je 
všade. Lenže tak, ako Ježiš povedal na Hore 
blaženstiev: „Blažení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.", tak len vtedy, ak si očistíme 
srdce od všetkých harabúrd, svetielok a oz
dôb, ktoré tam dávame, lebo sa nám to tak 
páči, len vtedy môžeme uvidieť lásku, ktorá 
je okolo nás.

Neveríte? Ona musí byť okolo nás, lebo 
ináč by sme sa zbláznili. Často nie je vypove
daná, lebo je samozrejmá, inokedy na ňu 
nemáme dosť vznešené slová. Ale je všade 
vôkol nás. Manželia sa navzájom milujú a je 
to úchvatné. Z tejto ich vzájomnej lásky sa 
rodí nový život. Otec miluje syna a syn otca. 
Oni sa jednoducho jeden v druhom vidia. 
Dcéra miluje matku a matka dcéru. Aj to je 
úžasné, lebo sa úplne chápu. Vedia, čo je to 
žiť s nami, mužmi. Vedia, čo je to priviesť na 
svet dieťa a žiť pre neho. Len matne si predsta
vujem a som ohromený, aký to musí byť úžas
ný pocit, ked po deviatich mesiacoch života 
iného druhu, päť sekúnd po okamihoch boles
ti väčšej ako je trhanie živého zubu bez narkó
zy, sa matka usmieva a z očí jej stekajú slzy 
lásky, lebo drží v rukách svoje milované dieťa. 
0 čo viac obetovala tomuto okamihu, o to je 
jej láska väčšia. Alebo keď rodičom, ktorí 
nemôžu maťvlastné dieťa, dajú dieťa z domo
va. Sú šťastní a ochotní pretrpieť mnoho, lebo 
ho s láskou očakávali a túžili po ňom.

Láska je všade vôkol nás. Je v materskej 
škôlke, keď prvýkrát chlapček pobozká 
dievča, ktoré je jeho láskou. Je na základnej 
škole, keď umierame láskou po niekom, koho 
túžime silno objať a povedať mu: Milujem ťa! 
No nemáme dosť odvahy. Je na strednej čí 
vysokej škole, ked začíname hľadať tú svoju 
polovičku, ktorá nám chýba k šťastiu. Je 
v okamihoch, ked muž požiada ženu o ruku 
a ona mu kladne odpovie. Je vo chvíli, keď 
jeden druhému povieme pred Bohom svoje 
áno. Nájdeme ju v každom spoločnom dní, 
v každom vstávaní, v spoločných raňajkách, 
v chvíľach oddychu. Láska sprevádza život 
človeka až po hrob. Ešte aj nad hrobom plače 
ten, ktorému Boh vymeral dlhší čas pobytu 
na tejto planéte, lebo miluje a už nebude môcť 
túto svoju lásku žiť naplno. Veď práve pre túto 
lásku musí existovať iný život, život po pozem
skej smrti.

Láska však nie je iba medzi mužom a že
nou, deťmi a rodičmi. Láska je naozaj všade, 
v priateľovi, ktorého máš naozaj rád a on 
teba. Je na pracoviskách, kde ľudia nie sú iba 
rtroje, ale majú povzbudivé slovo aj pre toho 
druhého. Je na ulici, ked sa usmejeme na ne
známu osobu a jej srdce pookreje. Je v auto
buse či vlaku, ked uvoľníme miesto alebo sa 
potlačíme, aby aj ten vonku mohol ešte do 
preplneného autobusu nastúpiť a nemrznúť 
v mraze. Je na vlakovej či autobusovej stanici

alebo na letisku, kde sa ľudia lúčia, kde sa 
však aj vo vytržení očakávajú a objímajú, 
akoby sa nevideli stáročia.

Lásku nájdete všade vo svete. Nájdete ju 
v mori, na súší í vo vzduchu - všade, kde sú 
ľudia, ktorí majú ešte kúsoček Božieho obrazu 
v sebe. Ak by sme toto začali vidieť, tak by 
sme začali ten svoj kúsoček Božieho obrazu 
v sebe očisťovať a možno raz by ten obraz 
mohol byť znovu celý zreštaurovaný.

A prečo sú Vianoce len pre tých, ktorí sa 
milujú? Ešte ste na to neprišli? Veď Boh mi
loval človeka natoľko, že dal svojho 
jediného a milovaného Syna, aby sa svet 
skrze neho zachránil. Dal nám Syna ako 
prejav svojej nesmiernej lásky, ako jej 
symbol, ako dôkaz, pokiaľ dokáže zájsť, 
ak urobíme jeden jediný krôčik k ne
mu. On zo svojej lásky urobil Vianoce, 
ked z lásky daroval človeku samého 
seba. A o čom je darček pod strom
čekom, o čom je štedrý stôl, ak nie 
o láske? Veď to nie je povinnosť 
a nasýtenie tela, ale čas, keď si 
plnšie uvedomujeme lásku. Lásku 
medzi Bohom a človekom, lásku 
v rodine i medzi priateľmi, lásku 
na ulici, v škole či na pracovisku.
Vianoce bez tejto lásky nie sú 
ničím, len bláznivým časom, 
keď nás rodina bude otravo 
vať a televízia bude dávať 
stupídne príbehy o šťastí 
a o láske. Vianoce sú 
naozaj len pre tých, 
ktorí milujú. A ako ho
vorí istá reklama, pre 
tých, ktorí pochopili, 
o čom tu vlastne pí
šem, budú Vianoce 
každý deň.

Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: 

archív redakcie
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Svätý Mikuláš
Svätý Mikuláš,
už dávno si sa uchýlil medzi malých, 
už dávno ťa dospelí 
neberú príliš vážne.

Nie že by nestáli stromy pokryté inovaťou, 
že by nebolo iskrenie hviezd 
a iskrenie v snehu, 
nie že by na kopci nevolal náš kostol 
s krížom,
ako v krajine, ktorú z pravdy a zo snov 
pre tvoju púť s anjelom a čertom 
niekoľkými čiarami nakreslil Aleš,

Ale kto to ešte vidí takto?

Zostal už len starec s bielymi vlasmi, 
s berlou (ale kto chápe, čo je to berla?), 
s mitrou (ale kto padne pred ňou na kolená?), 
s gestom láskavostí (ale kto verí v toho, ktorý ťa poslal a ktorý ťa 
napĺňa?)

Však i to
vydáva svedectvo o tvojej moci, 
o tom, že si bol a že si naozaj svätý, 
keď už v dobe tak vzdialenej 
všetkému, čo si konal a konáš, 
takej cudzej duchu tvojej kresťanskej lásky - 
predsa to gesto
jabĺčka napomenutia a pokoj
udeľujúci
doposiaľ trvá.

Načo inak
bolo by treba odkladať ťa do panoptika
povier,
ty skutočný?

Uchýlil si sa medzi malých 
a to nie je najhorší údel.
Sú to možno tí naozajstní 
kresťania medzi nami, 
chránencovía Neviniatok.

Ikona svätého Mikuláša.

SVÄTÝ DIVOTVORCA MIKULÁŠ

Keď sa zahľadíme na ikonu jedného z najznámejších svätcov, 
upúta nás niekoľko detailov, ktoré pripomínajú život svätého 
Mikuláša. V pozadí, za jeho osobou, je vidieť more, na ktorom sa 
plaví loď. Avšak okolie mora nie je práve najpríjemnejšie, nie sú 
to ani pieskové pláže, ani pekné zátoky, ale skaly. Je to ako v našom 
živote. Ak sa rozhodneme vymeniť „neistú" vieru v „pevnú zem", 
môže sa náš život rozpadnúť na hrozbách, ktoré vidíme i ktoré sú 
nám skryté ako útesy pod morskou hladinou. Je potrebné 
neprerušovať svoju plavbu, ale doviesť ju úspešne do prístavu, 
kammerujeme. Tam môžeme vystúpiť z neistoty viery a pevne stáť 
v Božej zemí, v jeho kráľovstve bez toho, aby sme ohrozili svoj 
život.

Vzorom na tejto ceste nám môže byť práve svätý Mikuláš. Keď 
si všimneme jeho majestátnu a dôstojnú postavu so znakmi 
biskupskej hodností, uvedomíme si silu, akú nám Boh ponúka. 
Biskup má plnosť darov, aj my môžeme obsiahnuť túto plnosť 
Božích darov, jeho milostí. Môžeme sa stať nádobou naplnenou 
Svätým Duchom, živým odrazom jeho sily a múdrosti.

Keď si všimneme Mikulášovu pravicu, tak žehná menom Ježiša 
Krista. Jeho prsty vytvárajú iniciály Ježišovho mena 1C XC. Je to 
obraz pre nás. Niekedy aj chceme svojou mocou niečo urobiť, hoc 
aj dobré, ale nevychádza to. Nechápeme to, no tuje odpoveď Nie 
svojou mocou, ale mocou Ježiša Krista. Nie v svojej láske, ale 
v láske Ježiša Krista. Nie svojimi prostriedkami, ale prostriedkami 
Ježiša Krista. Vtedy sa naše dielo podarí, lebo nebude postavené 
na neistom piesku nášho života, keďdobrorečíme iba tým, čo nám 
dobrorečílí a zlorečíme tým, čo nám kedysi zlorečili. Bude posta
vené na pevnej a neochvejnej Božej láske k človeku bez ohľadu 
na to, či je dobrý alebo zlý. Veď on dáva Slnku vychádzať a svietiť 
nad dobrými í zlými. Miluje všetkých. A práve túto lásku skrze 
Ježiša Krista, skrze správne chápanie a prijatie Božieho slova 
vyjadruje aj postoj Mikuláša, ktorý sí ľavicou drží na srdci 
Evanjelium - Radostnú zvesť celému svetu o láske, ktorou je k nám 
zapálený Tvorca celého sveta.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
Snímka: archív redakcie

Od 1. decembra 2003 sa menia telefónne čísla 
našej redakcie. Od tohto dňa vám 

radi pomôžeme na telefónnych číslach 
Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove: 

051 - 77 228 14, 77 338 26 , 77 346 22 .

Zároveň sa menia e-maílové adresy 
pre elektronickú korešpondenciu.
Naše nové e-mailové adresy sú: 

sIovogrk@greckokat.sk 
sefrédaktor@greckokat.sk

Ďakujeme za pochopenie.
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; Komnata shrytých
tajomstiev
Tajomno - slovo ktoré nás desí i láka. Priznajte sa, že ste ako deti 
prehľadali všetky zákutia vášho domu. So strachom ste vstupovali 
do pivníc či na povalu. Nevedeli ste, čo tam nájdete - bolo to tajom
né. Podobne aj ako dospelí neraz podstupujeme tajomné výpravy do 
prírody či len v mysliach a vo fantázií. Tajomno je všade okolo nás 
a my sme ho zahrnuli aj do svojho života.

Ako dieťa som mal mnoho tajomstiev. Mal 
som škatuľu, kde som si schovával svoje 

najvzácnejšie vecí, písal som si denník. Nešlo 
o žiadne cennosti ani o literárne veľdielo. Ale 
bolo to moje a len moje. Bolo to niečo, do čoho 
mi nikto nesmel zasahovať.

Zóna zákazu______________________
Ked som raz navštívil priateľa, na dverách 

detskej izby som si všimol dopravnú značku
- zákaz vjazdu. Zasmial som sa. Ale priateľ 
mi povedal, že to musia rešpektovať - to je 
jeho súkromie. Tam si on sám usporadúva 
život. Nikto mu tam do ničoho nezasahuje. 
Ked som sa nad tým zamyslel, tak som sí uve
domil jednu dôležitú pravdu. Len vtedy je ti 
niečo vzácne, ak poznáš cenu. Nie, nemyslím 
peniaze. Myslím napríklad zverené tajomstvo. 
Ak ti niekto prejavil dôveru a zveril tí svoje 
tajomstvo, len ak ty máš svoje, dokážeš ho 
pochopiť. Dokážeš chápať jeho obavy, jeho 
dôveru, ktorú ti prejavil.

Naše vnútro je akousi stavbou. Máme tam 
verandu, predsieň, veľkú obývaciu halu i ku
chyňu. A nájde sa tam aj súkromná izba. Kým 
niektorých ľudí pustíme len na verandu, prí
padne do predsiene ako poštára, iných pustí
me dalej. Poštár je pre nás človek, s ktorým 
musíme prísť do kontaktu. Nemusí nás poz
nať, nemusí byť naším priateľom, ale patrí do 
širšieho okruhu známych, ktorých pozdraví
me, ktorým z auta zamávame.

Niektoré osoby môžu navštíviť obývaciu 
izbu. Môžu sa v nej usadiť do kresla a pasívne 
prijímať, čo im ponúkame. Sú to hostia, na 
ktorých nám záleží zväčša zo zištných dôvo
dov. Priatelia z práce, klubu čí susedia. Ľudia, 
s ktorými sa stretávame skôr z povinnosti, 
túžby zachovať si určitú pozíciu, určité privilé
giá. Potom sú tu priatelia, ktorých pustíme 
do kuchyne. Aktívne si tam môžu zobrať, čo 
chcú. Nemáme pred nimi tajností na tomto 
podlaží. Chodia si, kadiaľ chcú, ale na schody 
nie. To je človek, ktorému rád a nezištne po
môžeš. Človek, ktorý má u teba stále otvorené 
dvere srdca. Týchto ľudí nie je veľa. Obvykle 
tak, ako oni vystupujú voči tebe, aj ty vystupu
ješ voči nim. Nie, nie je to reciprocita. Je to 
jednoducho v nás. Radi pomôžeme tým, ktorí 
pomáhajú nám. Tešíme sa s tými, ktorí sa tešia 
s nami, plačeme s tými, ktorí s nami plačú.

Ale len málo ľudí smie vyjsť hore schodmi. 
Nahliadnuť cez kľúčovú dierku čí pootvorené 
dvere do súkromnej komnaty. Len málokedy

zverujeme svoje tajomstvá a samozrejme, nie 
každému a nie všetky. Vyberáme sí, skúšame, 
čí je ten človek spoľahlivý, čí dokáže pochopiť, 
prijať a zachovať zverené tajomstvo.

Hľadá sa dôverník
Človek sa rád delí. Je to už v nás. Pokiaľ 

nie sme egoisti, tak máme radí priateľstvo 
a v rámci neho sa delíme so spomienkami, ra
dosťou, .bolesťou, ale aj vecami, ktoré nás 
obklopujú. No je ťažké deliť sa s radosťou, ak 
ten druhý sa s nami chce deliť so smútkom. 
Je ťažké deliť sa so spomienkami, ak tomu

druhému ubližujú. Je ťažké deliť sa aj s tajom
stvom, ak ten druhý na to nie je pripravený.

Tak ako si skokan do výšky nepostaví latku 
hneď na úroveň svojich snov, ale začína pekne 
zdola, aj my sí hľadáme človeka, priateľa, 
ktorému raz budeme môcť dôverovať vo všet
kom. Dôverníka, ktorého pozveme do svojej 
izby, do svojich skrytých tajomstiev. A tak 
začíname v širokom kruhu. Najskôr hľadáme 
niekoho, kto nás pochopí a kto zachová zvere
né tajomstvo. Skúšame ho, koľko vydrží. Ak 
sa ukáže byť dostatočne odolný a nepadne, 
ideme vyššie a vyššie - ako s latkou - nespad
la, tak ju posunieme vyššie. Tak je to aj s na
šim vzťahom. Posúvame ho do dôvernejšej 
roviny.

Keď dvaja ľudia spolu chodia, neraz si 
myslia, že majú právo na všetky tajomstvá 
toho druhého. Ja si to nemyslím. Niekedy 
vyzradené či zverené tajomstvo môže zničiť 
vzťah. Ak chceš spoznať tajomstvá toho dru
hého, musíš pochopiť, že sa to nedá nanútiť. 
On tí musí absolútne dôverovať. A ak mu na 
tebe záleží, tak je to ešte horšie. Musí si byť 
istý, že nielen tajomstvo zachováš, ale že 
neublížiš vašej láske.

Niekedy toto obdobie skúšania sa a hľa
dania istoty trvá aj roky Stáva sa, že sa tajom
ná komnata otvorí až v hodine smrti alebo 
zostane zatvorená naveky. Nie je potrebné 
naliehať ani sa za tým hnať. A už vôbec sa 
netreba rozčuľovať, ak sa tajomná komnata 
otvorí niekomu inému, nie nám. Niekedy je 
to lepšie. Človek zvonku vidí naše spoločné 
problémy ináč ako my z vnútra. A niekedy si 
všimne to, čo my prehliadame. A tajomná 
komnata skrýva neraz poklady spojené 
najčastejšie s láskou - s príjemnými chvíľami 
strávenými v tomto krásnom cite.

Tajomstvá, ktoré bolia_____________
Tak, ako som už povedal, človek hľadá 

niekoho, komu by mohol dôverovať. Ide na 
to cestou pokusov, ktorej výsledkom je mnoho 
prípadov sklamania, ale len málo prípadov 
verností. Naozaj najkrajšie je, ak partneri čí 
manželia nemajú voči sebe žiadne tajomstvá. 
Ak vlastnia okrem svojho kľúča od komnaty 
tajomstiev aj kľúč od komnaty toho druhého. 
Tu však musíme mať na mysli dve skutočností.

Každá komnata je iná, nielen čo sa týka 
veľkosti, ale aj obsahu. Niekto považuje jedno 
tajomstvo za najposvätnejšíe, pre iného je to 
banalita. Musíme sa naučiť hľadieť na všetko 
očami toho druhého. Toto je jeden z predpok
ladov, že nám prejavené tajomstvo neublíži. 
Navyše, ak niekoho milujeme, tak ho miluje
me aj s jeho tajomstvami. Potom sa nemôže 
stať, že keď nám ich zverí, tak nám to ublíži 
a zničí to našu lásku. Jednoducho to potom 
už nie je možné. Láska pretrvá, a aj ked 
tajomstvo skrýva v sebe bolesť, sila lásky je 
takou hojivou, že ju ani necítime. Chápeme 
kroky toho, koho milujeme. A vieme mu ich 
bez problémov odpúšťať. Ale to nedokáže 
žiadny iný vzťah, iba pravá, neťalšovaná 
a úprimná láska, ktorá pramení z čistoty 
dvoch hľadajúcich sa sŕdc.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Kresťanská rodina 
- domáca cirkev

Čo ešte povedať 
o kresťanskej výchove?
Týmto príspevkom končíme tohtoročný dvanásťdielny seriál článkov 
Kresťanská rodina - domáca cirkev. Zďaleka nebolo povedané všet
ko. To sa ani nedá. Komu však záleží na tom, aby jeho rodina bola 
domácou cirkvou, môže v týchto príspevkoch hľadať inšpirácie 
a podnety na prehĺbenie kresťanského života vo svojom manželstve 
a vo svojej rodine. Na záver vám ponúkam ešte niekoľko myšlienok 
na uvažovanie a pretavenie do života vašej rodiny.

Domáca cirkev____________________
Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala 

jeho slovo (porov. Lk 10,39). Tento obraz 
z domu Marty a Márie mi pripomína Kristovu 
cirkev ako úžasný priestor - domov, kde sa 
môžeme stretávať s Kristom a počúvať jeho 
slovo. Je úžasné, že Boh k nám stále hovorí, 
že má pre nás svoje slovo, ktoré je aktuálne 
pre náš život. Aj v rodine ako domácej cirkvi 
nám Ježiš Kristus ponúka svoje slovo. Dnes 
je však často tým, čo spája rodinu do spolo
čenstva, televízia. Kresťanskej rodine sa však 
ponúka sám Ježiš Kristus, ktorý nás chce spo
jiť okolo svojho slova. Uvažujme, ktoré je to 
mocné slovo, na ktorom môžeme postaviť svoj 
život a život našich detí. Slovo tohto sveta ale
bo slovo živého Boha? Dnes je veľkým problé
mom skutočnosť, že rodičia, ktorí majú ako 
prví katechizovať svoje deti, samí nie sú kate- 
chizovaní. Mnohí žijú svoju vieru veľmi po
vrchne. Deti potrebujú vidieť svedectvo života 
viery svojich rodičov. Len tak ich toto mocné 
posolstvo môže zachytiť a osloviť. Mať vieru 
Cirkví.

Boh nám dáva život skrze Cirkev, a preto 
jej zanechal moc udeľovať sviatosti. My dospe
lí vidíme, že tento svet nedáva život. Svätý 
Otec Ján Pavol 11. hovorí o kultúre smrti a kul
túre života. Úlohou rodičov je uvádzať deti 
do kultúry života cez svoje jasné životné po
stoje. Aj cez časté a pravidelné osobné pristu
povanie k sviatostiam. K sviatosti zmierenia 
a Eucharistie. Ak nám ide o plnohodnotnú 
výchovu detí v Kristovi, inej cesty niet. V do
mácej cirkvi nám záleží na konkrétnom preží
vaní tajomstva viery, ktoré nám ohlasuje 
a odovzdáva Cirkev. Preto je nanajvýš potreb
né, aby rodina nebola len svetským, ale aj 
posvätným priestorom. Nie v zmysle dispozič
ného rozdeľovania priestorov, ale v spôsobe 
každodenného života. Často chápeme ako 
posvätný iba chrám a čo je mimo neho, je iba 
proťánny priestor. Potom sa nám zákonite zdá, 
že v chráme sa musíme správať slušne, ale 
vonku už nie. Nenaučme detí takto rozdeľovať 
život. Môžeme mať v byte priestor na modlit
bu, ale nie v tom zmysle, že v iných častiach 
bytu môžeme žiť, akoby Boha nebolo. „Bez 
prestania sa modlite...", píše sv. Pavol (1 Sol 
5,17). Ako by nám chcel povedať, že kdekoľ

vek budeme, sme Božími deťmi, patríme 
Bohu. Len si spomeňme na 139. žalm: „Kam 
môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť 
pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, 
ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam 
si" (7,8). Nádherným miestom pre stretnutia 
pri modlitbe môže byť napr. rodinný jedálen
ský stôl, ktorý pre tú chvíľu náležíte pripra
víme a vyzdobíme. Prípadne môže mať rodina 
nejaké trvalé miesto či kútik na modlitbu, 
akoby rodinnú kaplnku.

Otec -  hlava domácej cirkvi_________
Ak chceme, aby modlitba zapustila v de

ťoch trvalé korene, je potrebné, aby deti mohli 
vnímať svojho otca ako hlavu domácej cirkvi. 
On vedie modlitbu. On je ten, kto na prvom 
mieste zviditeľňuje deťom Krista, a to predo
všetkým svojimi životnými postojmi. On de
ťom v rozhovore s nimi ponúka riešenia, dáva 
odpovede na ich otázky. Manželka je mu 
v tom dobrou oporou a pomocníčkou. Nech 
je nám vzorom Svätá rodina. Jozeť, pred 
zákonom Ježišov otec, je ten, cez ktorého Boh 
vedie Svätú rodinu. Boh si ním mohol poslúžiť, 
lebo Jozeť bol človek spravodlivý (porov. Mt
1,19). Všimnime si, aký vnímavý bol Jozeť na 
Božie vnuknutia, aký pripravený na rešpekto
vanie Božej vôle. Pán povedal ústami svojho 
anjela: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať 
Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je  z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš 
mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 
z hriechov" (Mt 1,20-21). A Jozeť poslúchol 
túto Božiu výzvu. Pánov anjel Jozefovi pove
dal: „»Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho mat
ku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti ne
dám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, 
aby ho zmárnil.« On vstal, vzal za noci dieťa 
í jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2,13- 
14).

„Po Herodesovej smrtí sa Pánov anjel zjavil 
vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: 
»Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a 
choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na 
život dieťaťa, už pomreli.« On vstal, vzal dieťa 
í jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny 
Ale keď sa dopočul, že v J  udei kraľuje Arche- 
laus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa 
ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilej-

ského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, 
ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo pred
povedali proroci: »Budú ho volať Nazaretský«“ 
(Mt 2,19-23). Vidíme, ako dôsledne, „do 
bodky a do písmena", plní Jozef Božie 
príkazy. Takých otcov potrebujú kresťanské 
rodiny.

Liturgický život domácej cirkvi______
Pokúsme sa stretávať v rodine pri každo

dennej modlitbe a raz v týždni aj pri liturgii 
slova. Napríklad v nedeľu pred tým, ako 
pôjdeme celá rodina do chrámu alebo popo
ludní. Prečítať stať zo Svätého písma, žalm 
a spoločne zaspievať. A hlavne sa rozprávať 
o tom, čo nám Boh hovorí v konkrétnych 
situáciách nášho života. Rodičia a deti nech 
sa neboja povedať, čo im hovorí toto slovo 
alebo ako sa v tomto slove vidia. Je vhodné 
dať priestor aj na modlitbu, ak chce niekto 
prosiť, ďakovať, odprosovať alebo chváliť 
Boha. Možno odporúčať liturgiu hodín pre 
rodiny, napríklad niektorú zo štyroch hodiniek 
(od str. 16 v gréckokatolíckej modlitebnej 
knižke Hore srdcia). A modlitbu svätého ru
ženca. Bez takýchto prirodzených stretnutí 
rodiny s Bohom bude naša viera stále sterilná, 
oddelená od konkrétneho bežného života. 
Toto nepripusťme. Kresťanskí rodičia sa nemô
žu spoliehať iba na to, že ich deti chodia na 
hodiny náboženskej výchovy a na sväté litur
gie do chrámu a že im vieru budú odovzdávať 
kňazi a katechéti. Rodičia sú prvými vychová
vateľmi vo viere, a to nie len časovo, ale pre
dovšetkým svojím postavením ako rodičia. 
Napríklad pri príprave detí na prvé sväté 
prijímanie vidia mnohí kňazi a katechéti 
najväčší problém práve v skutočnosti, že veľa 
rodičov je akoby mimo tejto prípravy svojich 
detí. Teda ide o to, aby sa duchovný život 
a kresťanské postoje v rodine, v tom najlep
šom význame slova, udomácnili.

Zhrnutie hlavných úloh 
kresťanskej výchovy_______________

Na základe pastoračnej pomôcky pre 
farnosti s názvom Stretnutia rodičov pwopri- 
jímajúcich detí (Rada pre rodinu a mládež 
KBS, 2003) by som chcel zhrnúť hlavné úlohy 
kresťanskej výchovy do niekoľkých bodov. 
Rodičia majú pred sebou vážnu úlohu spro
stredkovať deťom správnu predstavu Boha 
a ako prví oboznámiť svoje deti so Svätým 
písmom a vychovávať ich k modlitbe. Ďalej 
je na ich pleciach je výchova k správnemu 
svedomiu a mravná výchova, ako aj uvedenie 
detí do života Cirkvi a prežívania cirkevného 
roka. ich ďalšou úlohou je viesť deti k samo
statnosti a slobode.

Kresťanská výchova nie je zotročovaním 
dieťaťa, ako to vyzerá, keď takáto výchova nie 
je v skutočnosti kresťanskou, ale naopak, pri 
kresťanskej výchove ide o oslobodzovanie 
človeka. Svätý Otec Ján Pavol II. sa vyjadril, 
že európsky kontinent prežíva v súčasnosti 
„fázu dezorientácie" (TK KBS: Zahraničný 
servis, 11.11.2003). Ak nebude zorientovaná 
kresťanská rodina, tento liberálny svet nás 
pohltí. A predstavte si, čo urobí s našimi deť
mi. Ak však v kresťanských rodinách bude žiť
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Ježiš Kristus, budú naše deti dob
re pripravené na život v tomto 
svete. Ježiš predsa hovorí: Ja  
som cestd, pravda a život" (J n 
14,6) a na inom mieste: Ja  som 
svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť vo tmách, ale 
bude mať svetlo života "(Jn 8.12). 
Môže byť medzi nami rodič - 
kresťan, ktorý by nechcel dopriať 
svojim deťom toto Svetlo? Aby 
však osvietilo naše deti v dneš
nom rafinovanom svete, je nutné 
budovať život rodiny ako život 
domácej cirkví.

NiekolKo poznámok 
na záver___________________

Bolo by potrebné povedať toho 
ešte veľa. Aspoň niečo heslovito: 
Ak máme možnosť dať deti do 
cirkevnej školy, urobme to. Pomô
že nám to v kresťanskej výchove.

Ponúkajme chlapcom mož
nosť miništrovať a posluhovať 
v chráme.

Dovoľme deťom zapojiť sa do 
farských detských a mládežníc
kych spevokolov.

Ked sa naskytne možnosť, 
urobme, čo sa dá, aby deti mohli 
navštevovať nejaké detské spolo
čenstvo, napr. eRko - hnutie kres
ťanských spoločenstiev detí. Aj 
my dospelí prosme Boha, aby 
sme mali odvahu neodmietnuť 
pozvanie, ked budeme mať mož
nosť stretávať sa v nejakom už
šom spoločenstve Katolíckej cir
kvi. Môže nám to veľmi pomáhať 
v našej duchovnej formácii a ná
sledne v odovzdávaní viery de
ťom. Samozrejme, na prvom 
mieste je formácia pri svätých 
liturgiách a cez sviatostí a počú
vanie Božieho slova v chráme, ale 
nezahadzujme ani ďalšie mož
nosti, ktoré nám ponúka Cirkev 
a pri ktorých ide o prehlbovanie 
klasickej, stáročiami zabehanej 
formácie kresťanov novými for
mami. Nič však nerobme násilne, 
ale prosme Boha, aby sme boli 
otvorení vanutiu jeho Svätého 
Ducha. Lebo aj diabol hľadá nové 
formy, aby nás a naše deti zlákal. 
Veľký koncilový teológ Karol Rah- 
ner sa vyjadril, že viera je usta
vične „sa stávajúca". To zname
ná, že nie je až takou trvalou 
skutočnosťou, žeby o ňu nebolo 
potrebné každý deň prosiť.

Ak naše deti môžu odoberať 
nejaké časopisy, prispejme k to
mu, aby to bolí podľa možnosti 
detské či mládežnícke katolícke 
periodiká. Prednedávnom sa mi 
dostal do rúk svetský časopis pre 
školskú mládež Kamarát a bol 
som nemilo prekvapený. Tento

a mnohé ďalšie neponúkajú to, čo 
chcem svojim deťom ponúknuťja.

Ak je v kresťanskej rodine tele
vízor, nepozeráme v ňom všetko, 
ale iba to, čo osoží. Podľa možnos
tí spolu s deťmi, aby sme mohli 
veci vysvetliť.

Pestujme v deťoch kultúru, uč
me ich, čo je naozaj krásne. Vová- 
dzajme ich aj do umenia. Pravé 
umenie povznáša človeka k Bo
hu. Raz mi jedna kresťanská psy
chologička rozprávala, že umenie 
vo svete arogancie napomáha 
pestovať v ďeťoch nutnú dávku 
citlivosti a ľudskostí. Pred časom 
som zas v rozhlase počul rozhovor 
s istým vysokoškolským profe
sorom, ktorý zdôrazňoval, aké 
dôležité je naučiť deti dobre čítať 
a pomôcť im, aby radí čítali.

Nezabúdajme, že naše deti 
nás potrebujú, a preto s nimi tráv
me čo najviac voľného času. 
Spolu si čítajme niečo pekné, 
chodievajme na prechádzky, na 
púte a na výlety, hrajme sa s nimi. 
Majme o „ich svet" záujem. Den- 
no-denne s nimi o všetkom ko
munikujme a stávajme sa ich 
priateľmi, aby nám mohli vo všet
kom dôverovať. Nevytvárajme 
však medzi nami a nimi rovnosť. 
Rodič je rodič a dieťa je dieťa!

Denne sa modlime za naše 
detí, zvolávajme na nich Božie 
požehnanie. Čo sa týka výchovy, 
nebojme sa kráčať proti prúdu 
tohto sveta, ak to vyžaduje evan
jelium. Nebude to spiatočníctvo, 
ale pokrok.

Drahí manželia, zo srdca vám 
prajem a u Boha vyprosujem, aby 
ste sa vo svojom živote presved
čili, aké dobré je žiť svoje manžel
stvo s Ježišom Kristom uprostred. 
A ako rodičom vám prajem poz
nať, aké dobré je oprieť sa vo vý
chove detí o živého Boha. A ešte 
vám prajem, aby ste zakúsili ta
jomstvo Kristovej cirkvi vo ťarnos- 
ti, do ktorej patríte, aj doma vo 
svojej rodine. Spoznávajme, aký 
krásny život nám pripravil Pán. 
Nedajme sa oklamať diablovi, 
ktorý nám chce nahovoriť, že dnes 
nie je možné žiť kresťansky. Nie 
je to pravda! Je to možné! Pre
svedčte sa o tom vo vašej rodine.

o. ThDr. Ľubomír Petrík

/  Na vaše otázky k výchove 
detí v kresťanskej rodine, 
ktoré nám zašlete na našu 
adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 
080 01 Prešov, vám odpo

vieme na stránkach časopisu, 
v- alebo osobne. j j

W E B  F Ó R U M

V tomto čísle navštívime virtuálny priestor cirkevnej inštitúcie, ktorá 
vychováva kňazský dorast. Áno, je to Gréckokatolícky kňazský seminár 
blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, ktorého web-stránka 
je „zavesená" na serveri www.gojdic.sk od roku 2002 a postupne 
v čoraz väčšej kvalite prináša informácie o živote a formácii boho
slovcov Prešovskej eparchie a Košického exarchátu.

Úvodná stránka prináša krátku informáciu o tejto výchovno- 
vzdelávacej inštitúcii, odkaz na krátky životopis patróna, ktorého meno 
seminár nesie. Nechýbajú ani údaje o novinkách a štruktúre, ktoré 
stránky seminára prinášajú.

V sekcii Novinky sú uvedené krátke odkazy na spravodajstvo z po
sledných udalostí, tykajúcich sa života seminaristov, spolu s fotografic
kým materiálom k jednotlivým akciám. Za všetky akcie spomeniem 
spravodajstvo z návštevy prefekta Kongregácie pre východné cirkvi 
patriarchu lgnace Moussa Daouda 1. v seminári. S touto sekciou koreš
ponduje Kronika a Fotoalbum, kde je súhrn všetkých akcií, ktoré sa 
udiali na pôde seminára. Ku každej akcií je pripojený kompletný súbor 
fotografií.

Sekcia O nás zaujímavým spôsobom pojednáva o histórií, pozadí 
vzniku a rozvoja seminára, na ďalšej podstránke tejto sekcie je uvedený 
v plnom znení štatút seminára. Je tu vysvetlený seminársky poriadok, 
funkcie predstavených a seminaristov a duchovný život v seminári. 
Poslednou podstránkou je Štúdium, kde je v krátkosti predstavený 
študijný život v seminári a odkaz na Gréckokatolícku bohosloveckú 
fakultu PU, ktorej študentmi sú seminaristi.

Kontakty na všetkých predstavených (aj s fotografiami) spolu 
s kontaktom na seminár prináša stránka Kontakt.

Jednou z najznámejších aktivít seminaristov, ktorá presiahla hranice 
Slovenska, je spev Zboru sv. Romana Sladkopevca. Hlavným poslaním 
zboru je rozvíjať duchovné bohatstvo kresťanského východu, ktoré sa 
osobitným spôsobom uchováva v podobe liturgických spevov. Na tejto 
podstránke je uvedená história vzniku zboru, absolvované prehliadky 
a v závere je možnosť stiahnuť si niekoľko skladieb z CD albumu Tebi 
Hospodi vo formáte mp3.

V sekcii Liturgický kalendár je uvedený kalendár na aktuálny me
siac s kompletnými liturgickými pokynmi na daný deň, vrátane čítaní, 
rúch, tropárov, kondákov, prokimenov a pod. Nasledujúcou stránkou 
je stránka Odkazy, kde autori očakávajú odkazy, pripomienky alebo 
nápady. Sekcia Download umožňuje web-čitateľom stiahnuť ďalšie 
piesne Zboru sv. Romana Sladkopevca vo formáte mp3 z albumu Tebi 
Hospodi a niekoľko skladieb skupiny Chairé. Piesne sú na internete 
uvedené so súhlasom autorov pre potechu vašich sfdc a duší.

Dňa 14.12.2001 bol zriadený neinvestičný fond Ján Krstiteľ s cieľom 
podporiť a rozvíjať vzdelávanie seminaristov a predstavených kňaz
ského seminára, žiakov základných a stredných gréckokatolíckych 
cirkevných škôl, podporiť celoživotné vzdelávanie biskupov, kňazov 
a laikov, ochraňovať a rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty Gréckoka
tolíckej cirkvi, ochraňovať a podporovať zdravia. Na web-stránkach 
seminára je tomuto fondu venovaná samostatná sekcia.

Záverečné stránky Linky a Humor prinášajú odkazy na www 
stránky iných sesterských inštitúcií a štipku humoru, ktorý má byť 
doplnkom pestrého života seminaristov.

Gabriel Paľa, paIagrk@stonline.sk
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Jeho otec o. Viktor sa oženil s Vilmou Pet 
rašovskou z rodu Gojdíčovcov. Ako mladý 

kňaz bol v roku 1893 vyslaný do Spojených 
štátov amerických. Gréckokatolícki veriaci - 
vysťahovalci - žiadali biskupa ThDr. Jána 
Vályiho, aby im poslal kňaza. Voľba padla na 
o. Viktora Martyáka, ktorý odišiel do USA 
najprv sám, neskôr sa vrátil po manželku 
a dve deti. V USA pôsobil v rokoch 1893 - 
1901. Pretože jeho manželka ťažko znášala 
život v cudzine, celá rodina o. Viktora sa vrá
tila späť na Slovensko.

Do USA postupne odišli jeho dvaja bratia. 
Rodina Martyákovcov sa stala zakladateľom 
jednej z eparchií v USA.

Kedže všetky deti otca Viktora Martyáka 
boli vychovávané v náboženskom duchu, jeho 
dvaja synovia - Alexej a Pavol - sa rozhodli 
pre kňazské povolanie.

0. Pavol Martyák ukončil Základnú školu 
v Čukalovciach. Gymnázium začal navštevo
vať v Mukačeve a po vzniku prvej Českoslo
venskej republiky maturoval na gymnáziu 
v Prešove. Po maturite nastúpil do gréckoka
tolíckeho seminára v Prešove. Za kňaza ho 
v roku 1928 vysvätil vladyka Pavol Peter Goj- 
dič, OSBM, v Lutíne. Pred vysviackou sa oženil 
s Anastáziou Rokíczkou.

Po vysviacke na kňaza chcel o. Pavol nasle
dovať svojho strýka a žiadal sa do USA. Vlady
ka Pavol Gojdič, OSBM, mal s ním však iné 
plány. V tom čase bol nedostatok kňazov aj 
na Slovensku. Dostal vymenovanie za správcu 
farnosti v Nechvalovej Polianke, kde pôsobil 
v rokoch 1928 -1937. Neskôr bol menovaný 
za správcu farnosti Bokša.

Po skončení druhej svetovej vojny sa roz
hodlo so začatím výstavby s výstavbou cerkví 
a kláštora redemptoristovv Stropkove. O. Pav
la v tom čase vladyka Gojdič vymenoval za 
biskupského radcu a súčasne ho určil na prí
padnú pomoc pri tejto výstavbe. Nový Chrám 
sv. Cyrila a Metoda bol ukončený a vysvätený 
v roku 1949, ale kláštor sa už pre udalosti 
v roku 1950 nepodarilo postaviť.

Výročia otca 
Pavla Martyaha
Otec Pavol Martyák (1903 -1989) by sa dožil 100 rokov od naro
denia a 75 rokov od kňazskej vysviacky. Narodil sa 19. decembra 
1903 v obci Čukalovce, okres Humenné, ako štvrtý z piatich súro
dencov. Už jeho predkovia zo strany otca aj matky boli gréckokato
líckymi kňazmi.

Po Prešovskom sobore o. Pavol odmietol 
zložiť sľub verností pravoslávnemu biskupovi, 
a preto bol internovaný v Podolíncí. Na žia
dosť veriacich ho na vianočné sviatky 1950 
prepustili a mohol vykonávať vianočné obra
dy v Bokší aj v Brezničke. Po návrate z Brez- 
ničky ho zaistili a znova internovali už v Hlo
hovci, kde bol až do novembra 1951. Po celý 
ten čas manželka ostala so štyrmi deťmi a bez 
finančnej podpory. Dvaja synovia študovali 
na gymnáziu v Prešove, dvaja zostali s mat
kou doma a do školy chodili v Stropkove. 
Miestne orgány všetkých šikanovali, deti 
nepripustili k maturite a tým im znemožnili 
ďalšie štúdium.

Po uväznení o. Pavla jeho manželka Anas
tázia priviedla všetkých gréckokatolíckych 
veriacich z Bokše do rímskokatolíckeho ťran- 
tiškanského kláštorného chrámu v Stropkove 
na bohoslužby a povedala im: „Nás od vás 
vyvezú, ale vy budete chodiť na bohoslužby tu 
a nie k pravoslávnym." Pripomenula ľuďom to, 
čo ich učil o. Pavol - že majú zostať verní viere, 
a keď nemajú možnosť zostať vo svojom 
obrade, majú uprednostniťrímskokatolícky, ako 
zradiť vieru a ponechať si iba obrad.

Po prepustení o. Pavla celá jeho rodina 
dostala bez vydania súdneho rozhodnutia 
príkaz vysťahovať sa z Bokše do 24 hodín. 
Poslali ich do Duchcova v Čechách. Pridelili 
im byt, ktorý bol v starej opustenej škole, ktorú 
obývali len Rómovia zo Slovenska. O. Pavlovi 
a jeho dvom synom pridelili prácu robotníkov 
pri výrobe čadičovej vaty v Sklárňach v Duch- 
cove.

O. Pavol mal po celý čas pobytu zakázané 
stýkať sa s veriacimi a vykonávať pastoračnú 
činnosť. Bohoslužby vykonával len doma za 
zatvorenými dverami.

Po roku 1960 sa situácia ako-tak uvoľnila 
a postupne ho navštívili niektorí bratia 
v kňazskej službe-o. Ivan Ljavinec, o. Marián 
Potaš, OSBM, o. Jozef Čverčko, CSsR, a ďalší.
V tom čase bol do kláštora v Oseku preložený 
aj jeho spolužiak zo seminára - vladyka ThDr. 
Vasiľ Hopko. O Pavol ho často navštevoval 
a navzájom sí dodávali silu a povzbudzovali 
sa vo viere a v nádeji na lepšie časy.

Keď došlo k povoleniu činnosti Gréckoka
tolíckej cirkvi v roku 1968, na Veľkú noc o. 
Pavol vykonal obrady vo svojej farností v Bok- 
ši, kde ho veriaci prijali s veľkým nadšením.

Ako dôchodca vypomáhal do roku 1986 
pri pastorácii v obciach Hažín nad Cirochou,

Dedačov, Kalínov, Maškovce, Porúbka, Sop- 
kovce, Veľká Poľana, Zubné a v Humennom.

Za dlhoročnú pastoračnú činnosť ho ordi
nár Mons. Ján Hírka vymenoval za titulárneho 
kanonika.

Zomrel v roku 1989 ako osemdesíatšesí- 
ročný. V kňazskej službe pôsobil 61 rokov.

Spracol podľa knihy: Babjak Ján, Kušnír 
Pavol, Zostali verní 1, Byzant, Košice 1997, s. 
62-64, o. PhDr. ThMgr. Gabriel Székely
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Keď ku mne zavolá, 
ja ho vypočujem a budem 
pri ňom v súžení, zachránim 
ho i oslávim (Ž 90,15).

Zazvoní telefón. Zdvihnem slúchadlo, 
prihlásim sa a hlas katechétky v telefóne mi 
radostne oznamuje: „Otče, modlitbu malých 
detí, o ktorej ste písali v tohtoročnom marco
vom čísle Slova, Pán vypočul. Rodičom, ktorý 
túžili po dietáti, sa pred pár dňami narodila 
Martinka.“ Vdáka Tí Pane, za Martínku vy- 
modlenú, vyprosenú!

Vdaka Ti, Pane, za všetkých, ktorí proti 
nádeji veria v Teba, v Tvoju moc, silu a dob
rotu.

Mnohí k Pánovi volali a On ich vypočul,
V Starom zákone nám svätopísci ukázali 
príklady, ked Boh nielen vypočul túžby sŕdc 
svojich verných, ale ich aj oslávil. Vypočul 
Abraháma a Sáru a oslávil ich syna Izáka. 
Vypočul Annu, matku Samuela, a jeho oslávil 
ako sudcu národa a proroka. Vypočul Zacha- 
riáša a Alžbetu a oslávil ich syna Jána ako 
proroka a predchodcu Krista,

Pri koľkých nespočetných prípadoch bol 
Pán v ich súžení a pre vieru verných im splnil 
to, o čo ho prosili!

Dozvedám sa, že v danom prípade nešlo 
o neplodnosť. Ale o neschopnosť donosiť zdra
vé dieťa. Potrat jeden, druhý, tretí. Rodičia 
iste hľadali pomoc u lekárov tela, ale viac 
a úpenlivo volali k Lekárovi tela í duše. Neboli 
sklamaní. Tak, ako nebolí sklamaní mnohí 
a mnohí rodičia pevnej viery, ktorí nepodľahli 
„móde“ tohto sveta a prijali svoje dieťa ako 
Hoží dar í napriek uisteniam lekárov o poško
dení plodu, o negatívnom vplyve na zdravie 
matky, o nezodpovednom kroku rodičovstva 
a pod.

Pane, len Ty vieš, pri koľkých si bol v ich 
súžení, zachránil si ich a „ujal si sa ich, lebo 
poznali Tvoje meno !" (porov. Ž 90,14), Aj- 
v dnešnej dobe chcú mnohí upravovať Božie

zákony o živote a smrtí, o čistote tela a duše. 
Tieto zákony im nie sú dobré, lebo im nevy
hovujú. Sebazaprenie, zdržanlivosť, obeta, 
pokora sú svetu nežiaduce pojmy Vymýšľajú 
dôvody, prečo obísť Boží zákon. Je to kvôli 
vlastnému pohodliu a iným cieľom, lebo „taký 
je teraz svet".

Ako často zabúdame aj my kresťania na 
slová Pána Ježiša: „Nebuďte ustarostení o svoj 
život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa 
zaodejete" (Mt 6,25).

Veríme tomu, že ak budeme hľadať najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, toto 
všetko dostaneme navyše? (porov. Mt 6,33).

Hľadať a šíriť Božie kráľovstvo! Hľadať 
srdcom, veriť slovám Pána Ježiša a evanje
lium šíriť svojím kresťanským životom. Lebo 
poslaním nás kresťanov je oboznamovať svet 
s Kristom. 1 za cenu nepochopenia, výsme
chu, pohŕdania čí priamych útokov.

Známy kazateľ arcibiskup Fulton Sheen 
tvrdí, že sú dva druhy ľudí. Tí, ktorí sú na kríži 
s Kristom a tí, ktorí sú pod ním a hanobia ho, 
robia mu výčitky. Hovoria: „Nech teraz zostúpi 
z kríža, aby sme videli a uverili" (Mk 15,32), 
Nepridávajú sa i mnohí kresťania k tým pod 
krížom, ktorí hanobia Krista?

Byť kresťanom - katolíkom svojím posto
jom v slovách a skutkoch v zamestnaní, 
v spoločnosti, vo svete, treba mať odvahu. 
Azda aj to je súženie, ako sa zachovať v tom 
a tom prípade, pozdvihnúť svoj hlas, urobiť 
to alebo neurobiť? Sám to asi nedokážem. Ale 
pri mne je Pán. Aj tu platia slová žalmistu: 
„Ked ku mne zavolá, ja ho vypočujem 
a budem pri ňom v súžení, zachránim ho 
í oslávim." ľ „Ujmem sa ho, lebo pozná moje 
meno" (Ž 90,15 a 14).

o, František Fedor

Z A M Y S L E N I E

„Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život 
a čo si s i nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20).

Jezuita, ktorý ako misionár strávil dlhé roky 
medzi hľadačmi pokladov na Aljaške, opisuje 
ich život a obdivuje ich vytrvalosť v hľadaní 
zlata, ich obete a strádania. Niektorí z nich 
nájdu zlato, ale väčšina je takých, čo živoria. 
Oživuje ich len nádej, že predsa niečo nájdu. 
Jezuita vzdychá: „Keby len zlomok tej horli
vosti ľudia vynaložili na to, aby boli cennými 
ľuďmi, ako sa vynaloží na to, aby našli zlato, 
aký krásny život by bol na zemi” .

Ježiš preto hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo... a toto všetko dostanete navyše“ 
(Mt 6, 33). Aj žiadateľ, ktorý prišiel k Ježišovi 
s prosbou pri riešení dedičstva medzi dvoma 
bratmi, bol príliš v zajatí hmotných starostí 
a asi málo dbal o duchovné hodnoty. Bol preto 
Ježišom odmietnutý, A tým, ktorí boli sved
kami tejto udalosti, povedal: „Dajte s i pozor 
a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo a j keď 
má človek hojnosť všetkého, jeho život nezá
visí od toho, čo m á "{Lk 12,15), Prečo? „Lebo 
kde je  tvoj poklad, tam bude a j tvoje srdce” 
(Mt 6, 21).

* * *

„»Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo 
sa to stalo, ako nám oznámil Pán«. Poponáhľali 
sa a našli M áriu a Jozefa i dieťa uložené 
v jasliach“  (Lk 2,15).

Na území dnešného severného Poľska žije 
kmeň, zvaný Kašubi, ktorý si dokázal zachovať 
svoju slovanskú národnosť, I keď bol storočia 
obklopený Nemcami. Príslušníci tohto kmeňa 
nosia kroje, majú svoje zvyky, reč i piesne,
a, pravdaže, aj koledy. Jedna z nich hovorí: 
„Prečo si, Ježišu, neprišiel miesto Betlehema 
k nám? My by sme ťa neboli nechali v jaskyni. 
My by sme ťa inak uvítali.“ A koleda vypočíta
va, čo všetko by pripravili nebeskému Dieťaťu,

Ale bolo by to naozaj tak? Prijali by Svätú 
rodinu v rodinnom prostredí? Ponáhľali by sa 
s darmi?... Alebo my? Ako by sme sa správali 
my? Čo by sme mu priniesli my?

Znalci Svätého písma na prelome vekov 
poznali jasné predpovede prorokov (por. Mt 
2,4-7), a predsa pri chudobných jasliach boli 
len prostí pastieri. Tak ich vidíme aj v našich 
betlehemoch-s rôznymi darmi. Priniesli však 
predovšetkým dar svojho srdca, ktorým 
„oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli 
a videli, ako im  bolo povedané“  (Lk 2, 20).

-fd-
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POĎME DO BETLEHE3IA
„Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo..." (Lk 2,15).
Kam kráčame? Na akej ceste sme? Je to cesta do Betlehema alebo do betlehemskej jaskyne? Priznám 
sa vám, že mnoho rokov som kráčal pred vianočnými sviatkami len do Betlehema. Veľa vecí a udalostí 
ma zaujalo v tomto meste, a tak som zabudol, prečo som doň prišiel.

Cítil som sa unavený a poznačený hlu
kom a stresom, ktorýv ňom vládol. Spo

lu s ďalšími cudzincami som hľadal znamenia, 
ktoré by mi dali nádej a chuť do života. No 
stále som prežíval svoje tradičné Vianoce, plné 
darčekov, štedro prestretého stola, kolied 
a zvykovú účasť na obradoch v chráme. Zdalo 
sa mi, akoby som bol mravec, ktorý vláči 
z ponuky tohto sveta do svojej diery, koľko len 
vládze, aby som aspoň cez sviatky zabudol 
na problémy a starosti a žil vo svojom zdan
livom vysnívanom pokoji a šťastí.

Napriek vonkajšej vianočnej poho
de v našej rodine mi čosi podstatné 
chýbalo a nevedel som, v čom to 
je. Pociťoval som prázdnotu 
svojho vnútra. Stály zhon, 
pracovné povinností, služob
né cesty ma pohltili na úkor 
mojej rodiny. Nevedel som, že 
ked chcem počuť Boha, mu
sím sa stíšiť, spomaliť tempo, 
nechcieť všetko urobiť naraz.

Ale Boh niekedy hovorí 
zvláštnym spôsobom. Neho
vorí ako ľudia tohto sveta.
Nezraňuje, ale dvíha nás 
z hrobov našej neistoty a zba
belosti a ukazuje cestu, po ktorej 
kráča On. Zrazu sa na tejto ceste 
stretávame s betlehemskými pastier
mi, mudrcmi z východu. Ponáhľame sa, 
aby sme našli Máriu, Jozefa a Božie Dieťa, 
uložené v jasliach. Keď máme túto skúsenosť, 
vtedy rozprávame, čo sme prežili s betlehem
ským Dieťaťom. Zrazu zbadáme, že nie sme 
v zástupe kráľa Herodesa a jeho vojakov, ktorí 
tiež kráčajú do Betlehema, aby Božie Dieťa 
zavraždili.

Drahý čitateľ, ak pozorne čítaš tieto riadky, 
kde sa nachádzaš ty? Teraz. Počas tohtoroč
ných vianočných sviatkov.

Jedenásty december sa hlboko zapísal do 
môjho života. Ba v tento deň nastal v ňom 
obrat. Vracal som sa zo služobnej cesty 
z Bratislavy, kde som uzavrel dobrý kontrakt 
pre náš podnik. A stačil zlomok sekundy. Na 
podtatranskej ceste sa z nočnej tmy vynorila 
zdatná jelenica. Nastal prudký náraz. Zrazu 
som bol ako omráčený. Zapískanie bŕzd 
a ostali sme stáť....

Po prebratí zo šoku sme pomaly vystúpili 
so šoférom z auta. Predná časť auta bola cel
kom rozbitá. Ale my sme nemali ani škraba
nec. Vodiči, ktorí sa zastavovali pri nás, hovo
rili o šťastí. Šťastie...? Pre mňa to bol zázrak. 
Stál som tam v nemom úžase. Bolo to moje 
druhé narodenie. Vtedy som si uvedomil, že 
už som tu nemusel byť, ani môj šofér. Vyšetru

júci policajt hovoril, že takéto havárie končia 
tragicky. Do mojej mysle vstupovali otázky, 
na ktoré som hľadal odpovede. Na čo som na 
svete, aký zmysel a cieľ ma môj život, prečo 
som sa vlastne narodil práve v tejto dobe, 
v tejto rodine, prečo prežívam práve tieto 
situácie, na ktoré nenachádzam riešenie. Je 
veľmi ťažké uveriť plánu a poslaniu, ktoré má

so mnou Boh. Na čo som žil? Nemal som čas 
na rodinu. Práca v podniku ma celkom po
hltila. Mám len štyridsať rokov a skvelú karié
ru. A zrazu tá nepredvídaná havária! Alebo 
to bolo Božie napomenutie? V podniku, kde 
pracujem, zastávam zodpovednú funkciu.

Ale treba sa dať zotročiť prácou a nenájsť 
si čas na rodinu a Boha? Keď som sa po tejto 
havárii vrátil domov, manželka s deťmi na 
mňa netrpezlivo čakali.

Zbadal som, že manželka má v rukách 
ruženec. Práve dokončili modlitbu svätého 
ruženca. Prvýkrát som si uvedomil, že prichá
dzam domov ako vzácna návšteva. V tú noc 
sme sa spolu celá rodina rozprávali do skoré
ho rána. Navzájom sme sa tešili z môjho 
návratu.

Keď som túto udalosť rozprával kňazovi, 
povedal:

- Boh vás veľmi miluje a dáva vám novú 
šancu, aby ste sa stali jeho priateľom.

- Ale ako?
Vtedy mi otvoril Sväté písmo a čítal: „Kedy

si ste boli tmou, ale teraz ste svetlo v Pánovi. 
Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej

dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, 
čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplod
ných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte" (Ef
5,8-11). Začnite žiť toto slovo, ktoré má Boh 
pre vás. Pozývam vás každú stredu na mod
litebné stretnutie do nášho pastoračného 
centra. Tam sa učíme žiť Božie slovo, modliť 
sa, chváliť Pána spevom a rásť vo viere. Lebo 
našou úlohou je robiť to, čo pastieri. „Pastieri 
sa potom vrátili a oslavovali a velebili Boha 

za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo 
povedané" (Lk 2,20). Toto je poslanie nás, 

veriacich ľudí. Rozprávať o svojej 
skúseností so živým Bohom, ktorý sa 

stal človekom.
- Ako sa tieto veci môžu 
udiať v mojom živote?

- Musíme nielen počuť, 
ale aj prijať výzvu Jána 
Krstiteľa: „Hlas volajúceho 
na púšti: »Pripravte cestu 
Pánovi, vyrovnajte mu chod
níky!«" (Mt 3,3).

Uvedomil som si, že aby 
začali fungovať Vianoce 
v našej rodine, treba vypnúť 

rádio, televíziu, video, počítač 
a mobil. Aby sme sa nestali 

otrokmi týchto vecí. ale ich pánmi. 
Len vtedy vstúpime do ticha vianoč

nej noci, aby sme spolu s anjelmi 
počuli zvesť, že dnes sa nám v meste 

Dávidovom narodil Spasiteľ, Kristus a Pán 
(porov. Lk 2.11).

Moje úvahy prerušil kňaz.
- Aby sa Božie slovo stalo pravdou v našom 

živote, treba poznať pravdu o sebe. Treba 
uvidieť a nájsť púšť v našom živote. Púšť 
v našom živote predstavuje starý a hriešny 
život - odlúčenie od Boha. Je to tá časť v nás, 
ktorá je pustá, nepoddajná, ktorú sme ešte 
neodovzdali Pánovi. Je potrebné dovoliť, aby 
Božie Dieťa vstúpilo na územie tejto púšte 
a zmenilo ju na úrodnú zem. Lebo ak budeme 
mať záľubu v Pánovom zákone a rozjímať 
o ňom dňom i nocou, budeme ako strom zasa
dený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas 
a jeho lístie nikdy nevädne: a darí sa mu 
všetko, čo podniká (porov. Ž 1,2-3).

Dnes je ten čas milostí - kairos, ked od nás 
Boh žiada, aby sme ho viacej hľadali, aby sme 
boli hladí a žíznili po jeho prítomnosti. Treba 
vysloviť modlitbu srdca: „Pane, keď ma 
skutočne miluješ a staráš sa o mňa, otváram 
ti svoje srdce, príď do každej oblastí môjho 
života. Pane, potrebujem ťa, chcem od teba 
viac tvojej prítomnosti, pretože viem, že som 
prijal od teba len malý kúsok z veľkého 
oceánu tvojej lásky. Príď, Pane Ježišu, nech
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sa vo mne stane pravdivý príbeh biblického 
Betlehema.“

Takýto kresťan, pokračuje kňaz, sa stane 
„Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha upro
stred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú 
do záhuby. Jedným vôňou smrtí na smrť, dru
hým vôňou života pre život" (2 Kor 2,15-16).

Boh čaká na naše rozhodnutie, na naše 
áno, aby bol biblický príbeh Vianoc čitateľný 
pre ľudí našej doby.

Kresťan dnes denne stojí pred porotou toh
to sveta - svojich známych, susedov, spolupra
covníkov. Má veľmi zodpovednú úlohu: pre
svedčivo reprezentovať, ale predovšetkým žiť 
radostnú zvesť evanjelia tak, aby sa čo najväč
ší počet porotcov pridal na stranu betlehem
ských pastierov a mudrcov.

0 týchto vážnych a úprimných slovách 
kňaza, ktoré sa ma dotkli, som dlho uvažoval 
a zvažoval, ktorou cestou kráčať. Veľmi ťažko 
sa rodilo slovo, ktoré som povedal s Presvätou 
Bohorodičkou: Áno. Bože. nech sa mi stane, 
ako Ty chceš! Rozhodol som sa pozvať Ježiša 
do nášho rodinného života, lebo Boh mi dal 
šancu. Chcem, aby na strome môjho života 
rástlo ovocie Ducha, o ktorom hovorí apoštol 
Pavol: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, po
koj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť" (Gal 5,22-23). Denne 
sa v rodine spoločne modlíme, aby si každý, 
kto sa s nami stretne, mohol zobrať ovocie 
Ducha, ktoré máme v našej rodine.

Vďaka ti, Pane, že som sa znova narodil, 
že si mi dal novú rodinu vo farskom spoločen
stve, kde sa učím byť verný a počúvať, čo mi 
hovorí Boh. A tak sa spolu s betlehemskými 
pastiermi a mudrcmi ponáhľame, aby sme 
každý deň našli Máriu, Jozeta a Božie dieťa a 
pri nich zažívali tajomstvo pravej vianočnej 
radosti.

rozprávanie zaznamenal 
o. Mgr. Ján Karas 

Ilustračná snímka: archív redakcie

nova sú tu sviatky pokoja, radosti 
a lásky, keď opäť privítame na tomto 

svete malého Ježiška. Ježiš vojde do nášho 
života ako malé a nevinné dieťa. Dieťa, ktoré 
sa narodilo kedysi dávno v chudobnej maš
tali v Betleheme. Toto dieťa prišlo na svet, 
aby vzalo na seba hriechy nás všetkých. 
Hriechy, za ktoré sa dostalo až na kríž.

Teraz sa pripravme na oslávenie jeho 
narodenia. Ako mu kedysi priniesli dary 
traja králi od východu, tak aj my dnes 
prinášajme k jasličkám svoje dary. Očisťme 
si srdcia od hriechov, aby sme do nich mohli 
prijať Ježiša. Prinášajme mu svoju vieru, 
lásku, ale hlavne svoje vnútro, svoju dušu.
V tejto radostnej chvíli sa snažme byť k sebe 
lepší a úctivejší ako inokedy.

Mnohí si tieto sviatky pripomínajú len 
preto, že sa obdarúvajú a majú chvíľu voľna. 
No nemalo by to takto byť. Každý kresťan si 
počas týchto sviatkov pripomína narodenie 
Božieho Syna. Cez toto adventné obdobie 
by sme sa mali pripraviť na jeho prijatie do 
našich domovov, do našich sŕdc. Nejde
o darčeky pod stromčekom, ale o najväčší 
dar, ktorým je pre nás Ježíš Kristus.

Určíte je pod nejedným vianočným 
stromčekom rozložený betlehem, symbol 
toho, čo sa stalo pred mnohými stáročiami 
v Betleheme. Túto radostnú zvesť všetkým 
ľuďom zvestovala hviezda, ktorá svojím 
jasom ukázala cestu ku Kráľovi.

Preto si aj my nájdime tú správnu 
hviezdu, ktorá nás zavedie k Ježišovi. V tejto 
sviatočnej chvíli nezabudnime ani na 
modlitbu. Nielen teraz, ale po celý rok. Veď

nemusíme mať krásne vyzdobený stromček 
a pod ním hŕbu darčekov, aby sme sí 
spomenuli na Ježiša. On má byť v nás 
neustále. V každom našom kroku, každej 
myšlienke, ale hlavne v našom srdci. A keď 
ho tam budeme mať, nemusíme mať ani 
stromček, ani darčeky, aby sme ho privítali. 
Lebo Ježiš prišiel na svet v chudobe a zime, 
pretože ho nikto nechcel prijať pod svoju 
strechu.

Preto ak budeme kráčať na polnočnú sv 
liturgiu, prinesme Ježiškovi do daru svoje 
srdce a dušu v spojení s modlitbou.

Lucia Lukáčová 
Ilustračná kresba: Monika Kytková

Mnoho rodín si plánuje Vianoce. Farbu 
stromčeka, doplnky a ozdoby interiéru, 

sviečky, obrúsky... Cítime už vôňu oblátok, me
du, ryby. Každý dom má svoju typickú vôňu, 
ktorá sa s jeho obyvateľmi nesie po celý život.

V mnohých našich rodinách budú pri 
štedrovečernej večeri prázdne stoličky. Budú 
chýbať mladí ľudia. Naši synovia a dcéry. Kým 
otcovia budú s dojatím čítať z Biblie 
najkrajšiu časť ľudských dejín - 
Narodenie Ježiša, mamy si budú 
potajomky utierať vypadnuté slzy.
„Kde je práve teraz? Čo robí?" Tisíce 
kilometrov od rodičov, celej rodiny.
Dostali od nás dosť na to, aby boli 
silní a pevní vo svojej viere, vo svojom 
rozhodovaní? Dostávajú dosť požehnaní cez 
naše modlitby a prosby?

Sám a sama v cudzom svete. Jednou z nich 
je aj naša dcéra.

Naša najdrahšia,
chýli sa k štedrej večeri, ktorej predchádzal 

nádherný slnečný zimný deň. Všade je 
pohoda, z rádia znejú vinše a koledy. Z oblohy 
sa sypú biele vločky.

Viem, aj tam sú Vianoce, síce bez snehu, 
ale s brilantnou žiarivou výzdobou, hlučným 
davom a zábavou.

Chýbaš nám: pri zdobení stromčeka, pri 
posledných úpravách sviatočného stola či pri 
Ježiškovi v našich jasličkách. Chýba nám Tvoj 
hlas, humor a smiech, ktorý sa kdesi v diaľ
kach tratí. Druhé Vianoce bez Teba! Už nikdy

viac - vravíš znova. Ale ktovie, koľko ešte 
takých bude? Tvojich Vianoc bez nás a našich 
bez Teba?

Svet ta pohltil a my sa len mlčky a s výčit
kou prizeráme, že sme Ťa nezadržali a dovolili 
Ti ísť do sveta, ktorý je plný blata a kaluží. 
Do sveta, ktorý je ako pozlátka, ale pod ňou 
je život hektícký, až krutý.

Prosím ta, nerob chyby, za ktoré sa platí, 
ktoré sa mnohokrát nedajú napraviť. Neuč sa 
na vlastných chybách, robia to iba hlupáci.

Múdry sa učí z cudzích chýb. A Ty predsa 
patríš k nim. Čas, ktorý Ti Boh dal, využi na 
svoje obohatenie o nový jazyk, na spoznanie 
novej krajiny, na štúdium ekonómie čí infor
matiky. Vieme, že cudzina nie je ružová 
záhrada. Ale vybrala si si, tak bojuj!

Prajeme Tí len Tvoje šťastie. Bez stresov, 
bez pádov. Vstať sa síce dá, ale rany sa dlho 

hoja. Keď sa ti svet zunuje, keď za
túžiš po našom objatí, keď bude tre
ba poťúkať boľačky, vtedy neváhaj: 
Vráť sa! Nájdeš nás doma.

Nech Ti Boh dá šťastie a dobrých 
ľudí okolo, naozajstných priateľov, 
ktorí nezrádzajú. Nech ta obdarí 

múdrosťou a rozumom, aby si si na krížných 
cestách vybrala správny smer, ktorým máš ísť. 
Nech Ti jeho svetlo osvetľuje cestu v temno
tách, dodá dosť energie, lásky a sily.

Nech ta náš Pán vedie po všetkých Tvojich 
cestách každý deň nového roka. Nech nikdy 
nezabudneš, že ON dokáže aj nemožné (treba 
len trpezlivosť, tvrdé kolená a pevnú vieru).

Nech jas a pokoj našich Vianoc cítiš vo 
svojom srdci.

Ľúbime Ťa! S láskou Tvoji rodičia.

Vianočný list
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Božia láska je  v tom...

Filipovka
- čas očakávania a prípravy

Prežívame pôstne obdobie pred Naro
dením Pána - Filipovku. Je to čas aktívneho 
očakávania a prípravy ducha - srdca - na 
najväčšiu radosť, ktorá ľudstvo stretla - na 
príchod z výšin Božieho Syna Ježiša Krista.

Aj my v každodennom živote očakávame 
udalosti, ktoré nás viac - menej rozveseľujú. 
Čakáme na koniec školského roka, na pekné 
počasie, mnohí čakajú na prácu a pod. Z ča
kania sme niekedy unavení a strácame 
trpezlivosť a nádej, že by sa naše očaká
vanie mohlo niekedy naplniť a realizovať.

Ale musíme sa naučiť čakať. Tento čas 
prípravy nám ponúka práve Filipovka. Veď 
čakanie, to nemá byť čas strávený so založe
nými rukami. Práve v tomto čase sa od nás 
vyžaduje duchovná príprava. Tak odhoďme 
kamenné srdce a prijmime srdce z mäsa.

Lebo ak chceme prevziať tento dar, musíme 
si naň pripraviť svoje srdcia. Boží Syn sa 
narodil v maštali, pretože inde pre neho 
nebolo miesto. Aj počas týchto vianočných 
sviatkov sa Ježiš narodí len tam, kde bude 
mať urovnané chodníky Tam, kde nájde 
v ľudských srdciach pripravené jasličky, 
tam sa uskutočnia radostné Vianoce. Preto 
sa v týchto zostávajúcich dňoch pripravme, 
lebo len tí, ktorí budú duchom pripravení, 
začujú radostný plač dieťaťa Ježiša Spasi
teľa sveta.

Buďme bdelí a hľadajme cestu k tajom
stvu, skrytému v maštali, aby sme mohli 
objaviť veľký Otcov dar. Všetci prijmime 
tento dar z výšin a prinášajme ovocie 
Ježišovho narodenia.

o. Mgr. Florián Potočňák

Proť. John Powell, SJ, populárny predná 
šateľ na Loyola Univerzity v Chĺcagu, je

den z najčítanejších autorov, spomína (v kni
he Očami viery), ako ho v poradní pred niekoľ
kými rokmi navštívila istá mladá žena. Stála 
pred vážnym rozhodnutím: potrat - áno alebo 
nie!

Rozhovor, ktorý nasledoval, bol pre neho
- ako spomína - veľmi poučný a šokujúci. 
Mladá žena sa naňho pozrela s očami plnými 
sĺz a povedala: „Viem, že 
milujete moje dieťatko, ale 
milujete aj mňa?"

Veľmi dlho uvažoval 
nad týmito jej slovami
i nad týmto dňom. Bola to 
inšpirácia, ktorá zmenila 
jeho život: Tá mladá žena 
v mojej kancelárii potre
bovala vedieť, že ju niekto 
miluje, skôr ako mohla 
mať lásku sama v sebe 
a milovať svoje nenarode
né bábätko.

Táto inšpirácia mu po
slúžila ako úvaha nad Via
nocami.

Čo má toto spoločné 
s Vianocami? - pýta sa.
„Možno, že jediné, čo po
trebujeme vedieť - viac, 
než akékoľvek iné pozna
nie - je, že Boh miluje každého jedného 
z nás", odpovedá.

Sv. apoštol Ján nás uisťuje, že v toto máme 
veriť: „Božia láska k nám sa prejavila vtom, 
že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je 
v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že 
on miloval nás a poslal svojho Syna..." (1 Jn
4, 9-10).

Úžasné! Ako veľmi nás Boh miluje, keď 
nám dal svojho Syna v ľudskej podobe, keď 
k nám prehovoril naším ľudským jazykom. 
Prihovoril sa nám, aby sme pochopili, že nás 
miluje. Túto pravdu musíme prijať do celého 
nášho vnútra, do nášho života.

Znamenia Božej lásky sú všade okolo nás, 
ale nájdeme ich len očí viery.

J. Powell spomína tiež príbeh o deťoch, 
ktoré sa hrali na skrývačku. Jeden chlapec sa 
skryl veľmi dobre, ale po chvílí zistil, že ho 
nik nehľadá.

Túto myšlienka aplikuje tak, že si niekedy 
myslí, že Boh by nám rád povedal, že aj on je 
často v takej pozícii: Znamenia mojej lásky 
sú všade okolo vás. Ale hľadáte ma?

Do akej miery to pochopíme, do takej 
miery budeme mať silu milovať Boha. A nie
len Boha, ale aj iných. To nám pripomínajú 
dälšie slová sv. Jána: „Milovaní, keď nás Boh 
tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden 
druhého“ {1 Jn 4,11).

Bruno Ferrero, autor mnohých knižočiek, 
v ktorých uvádza malé príbehy na potešenie

duše, vo svojej poslednej (Tajomstvo červe
ných rybiek), zaznamenal tento poučný 
príbeh.

V severnej Indii na brehu jedného jazera 
žil čudný vták, ktorý mal dve hlavy. Jednu na 
pravej strane a druhú na ľavej. Dve hlavy, ale 
jedno telo.

Keď raz poletoval a hľadal si niečo pod 
zub, očami pravej hlavy zbadal včelí plást. 
Hneď sa naň zniesol.

Lavá hlava povedala: „Daj aj mne zobnúť."
Pravá hlava o tom nechcela ani počuť. 

A všetok med vyzobala sama. Vtedy sa ľavá 
hlava zaprisahala, že sa pomstí. Keď sa vták 
potuloval nad lesom, vľavo zbadal horké 
bobule. Lavá hlava ich zazrela pivá a aj keď

vedela, že nie sú jedlé a že po nich bolí bru
cho, pozobala ich toľko, koľko mohla.

Hovorila si: „Aj keď ma bude bolieť brucho, 
tá egoistická pravá hlava si to zaslúži, aspoň 
sa naučí podeliť sa so mnou, hlava jedna lako
má."

Zakrátko vtáka prepadli prudké bolestí. 
Bobule boli jedovaté a vták zahynul.

Umreli obidve hlavy. Aj pravá, aj lavá, lebo 
ani jedna z nich nemala rozum.

Tak umiera mnoho 
rodín, mnoho jednotliv
cov, lebo sa boja mať sa 
radí. Pre svoj egoizmus, 
pre svoju tvrdohlavosť!

Vianočný čas je pre 
nás všetkých príležitos
ťou, aby sme sa nad tým 
zamysleli. „Lebo toto je 
zvesť, ktorú ste počuli 
od začiatku: aby sme je
den druhého milovali“, 
píše sv. Ján vo svojom 
prvom liste (3, 11). 
A uvedomili si, že srd
com a dušou Vianoc je,

' že Boh tak miloval kaž
dého jedného z nás, že 
dal svojho jednorodené
ho Syna, aby sme mohli 
mať večný život. Aby 
sme mohli milovať seba, 

Boha i tých, čo sú okolo nás! Prečo? Lebo „kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska" 
(1 Jn 4, 8).

o. PaedDr. František Dancák 
Ilustračná snímka: archív redakcie
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SLEPÁ LASKA

Láska je  trpezlivá, 
láska je  dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa,  nevy situuje sa, 

nie je  nehanebná, n i e  j e  sebecká, 
nerozéuVuje sa, nemyslí na zlé, 

neteší sa z neprávosti, 
ale raduje sa z pravdy. 

Všetko znáša, všetho verí,  
všetko dúfa, všetko vydrží.

I Kor 13. 4-7

fjasažieri v autobuse sa so
■ súcitom pozerali na príťažlivú 
mladú ženu s bielou paličkou, ktorá 
jej uľahčovala každý krok. Kúpila 
si lístok, rukou nahmatala sedadlo 
a sadla si. Peňaženku si položila do 
lona a paličku vedľa seba.

Už je tomu rok, čo Zuzana oslep
la. Mala vtedy 33 rokov a kvôli 
chybnej diagnóze bola naraz vrh
nutá do sveta tmy, hnevu, frustrácie 
a sebaľútosti. Kedysi až do krajností 
nezávislá žena, teraz odsúdená 
hrozným zvratom osudu, aby sa 
stala bezmocnou, bremenom, kto
rému nieto pomoci. „Prečo sa to sta
lo práve mne?", naliehavo kričala 
so srdcom plným hnevu.

Bez ohľadu na to, koľko plakala, 
kričala alebo sa modlila, stále tu 
bola bolestivá pravda - už sa jej 
nikdy nevráti zrak. Jej optimistickú 
povahu pohltil oblak depresie. Kaž
dý deň bol pre ňu boj s frustráciou 
a vyčerpanosťou. Mohla sa spoľah- 
núťjedine na svojho manžela Ma- 
reka. Marek bol leteckým dôstojní
kom a miloval svoju manželku na
ozaj z celého srdca. Od chvíle, čo 
si uvedomila, že stratila zrak, dával 
na ňu pozor, aby sa neutopila v zú
falstve. Marek sa rozhodol, že po
môže svojej žene získať silu, seba
dôveru a istú dávku nezávislostí.
Vojenský výcvik v Marekoví vybu
doval odolnosť aj pri vypätých chví
ľach, no aj tak vedel, že to bude 
najťažší boj, akému kedy vôbec 
čelil.

Nakoniec bola Zuzana pripra
vená vrátiť sa do svojej práce... Ale 
ako sa tam dostane? Do práce 
chodievala autobusom, ale teraz sa 
veľmi bála, že by cestu mestom 
sama nezvládla. Marek sa podujal, 
že ju tam každý deň zavezie autom, 
hoci pracoval na opačnej strane 
mesta.

V prvom momente táto ponuka 
Zuzanu upokojila a Marekovi napl
nila potrebu chrániť svoju slepú 
manželku, ktorá nemala istotu ani 
v tých najľahších veciach. Ale 
zakrátko si Marek uvedomil, že toto 
rozhodnutie nič nerieši a dlho ne
vydrží. Ráno nebude stíhať do prá
ce, oboch zachváti stres, a okrem 
toho - je to dosť drahé. „Zuzana sa bude 
musieť naučiť chodiť autobusom, pripustil 
napokon sám pre seba. Ale ak by som sa
o tom čo len zmienil, schúlil sa od strachu. Je 
ešte taká krehká, toľko vecí ju rozhádže. Ako 
asi zareaguje?" Marek predpokladal správne, 
Zuzanu tá myšlienka vydesila. S horkosťou 
v hlase mu odpovedala: „Som slepá! Ako si 
myslíš, že pôjdem? Cítim sa ako by si ma 
zrádzal." Marekovi pri tých slovách pukalo 
srdce, ale vedel,, že to tak má byť.

Sľúbil Zuzane, že bude s ňou každé ráno 
a večer chodiť autobusom dovtedy, kým si

nezvykne. Slovo aj dodržal. Celé dva týždne 
Marek vo vojenskej uniforme sprevádzal Zu
zanu do práce a z práce. Učil ju, ako sa spo
liehať na iné zmysly, najmä na sluch, aby 
vedela, kde sa nachádza, a ako sa prispôsobiť 
novému prostrediu. Pomohol jej, aby sa 
spriatelila so šoférom jej linky, ktorý jej potom 
vo všetkom pomáhal a držal jej miesto. 
Donútil ju, aby sa začala usmievať aj vtedy, 
keď nemala dobré dni, keď sa potkla pri 
výstupe z autobusu, alebo jej spadla peňa
ženka. Každé ráno robili spolu tú istú trasu 
ako predtým. Marek vedel, že je len otázkou

času, kedy Zuzana bude schop
ná cestovať sama. Veril jej, veril 
v Zuzanu, ktorú poznal ešte 
pred stratou zraku, ktorá sa 
nezľakla žiadnej výzvy a nikdy 
sa nevzdala.

Nakoniec sa Zuzana rozhod
la, že už bude cestovať sama. 
Prišlo ráno a predtým ako odiš
la, objala Mareka, svojho spolu
cestujúceho, manžela a najlep
šieho priateľa. Oči jej zaliali slzy 
vdaky za jeho vernosť, trpez
livosť a lásku. Rozlúčili sa, a po 
prvýkrát v jej slepeckom živote 
išli každý svojou cestou. Potom 
prišiel utorok, streda, štvrtok... 
Každý deň išiel perfektne a Zu
zana sa cítila ohromne. Doká
zala to! Išla do práce úplne 
sama!

V piatok nastúpila do auto
busu ako zvyčajne. Keď platila 
lístok, šofér jej povedal: „Teda, 
poviem vám, že vám závidím." 
Zuzana si nebola istá, či hovorí 
k nej alebo k niekomu inému. 
Veď čo také by mohol závidieť 
slepej žene, ktorá bojovala o to, 
aby našla odvahu žiť? Zo zve
davostí sa ho opýtala: „Prečo 
ste mi povedali, že mí závidí
te?" šofér jej odpovedal: „Musí 
to byť super pocit, že ste v takej 
opatere a starostlivostí." Zuza
na vôbec nevedela, čo mal na 
mysli a tak sa spýtala: „Čo tým 
myslíte?" Šofér jej to hneď vys
vetlil: „Viete, tento týždeň kaž
dé ráno stojí na druhej strane 
cesty pekný muž vo vojenskej 
uniforme a dáva na vás pozor, 
keď vystupujete z autobusu. 
Dohliadne na to, že bez problé
mov prejdete cez križovatku, až 
pokiaľ nevojdete do kancelárie. 
Potom vám vzduchom pošle 
pusu, zasalutuje a odíde. Ste 
naozaj šťastná žena."

Po Zuzaníných lícach stekali 
slzy šťastia. Hoci Mareka ne
mohla fyzicky vidieť, predsa 
vždy cítila jeho prítomnosť. 
Bola šťastná, tak šťastná, preto
že jej dal dar, ktorý je mocnejší 
ako zrak, dar, ktorý nemusela 
vidieť, aby mu uverila - dar 

lásky, ktorý priniesol svetlo tam, kde predtým 
bola tma.

Boh sa na nás pozerá presne tým istým 
spôsobom. Možno ani neviete, že je blízko vás, 
ale On je pri vás. Možno nebudete schopní 
vidieť Jeho tvár, nojednakoOnjetu! Boh vás 
miluje - aj ked to nevidíte, aj keď nič nevidíte. 
Boh je verný, aj keď vy strácate vieru...

„Hľa, ja  som s vami po všetky dní až 
do skončenia sveta" (Mt 28,20n).

-int-
llustračná snímka: archív redakcie
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Traja mudrci sa klaňajú dieťaťu
Mudrci sa v gréckom texte nazývajú 

„magoi" (mágovia). Boli to veľmi vzde
laní perzskí kňazi a kráľovskí poradcovia. 
Zaoberali sa prírodovedou, najmä hvezdár
stvom a veštením z polohy hviezd. Pri skúma
ní oblohy objavili zvláštnu 
hviezdu, a tak pátrali po jej 
príčine. Z prorockých 
a múdrych kníh sa dozve
deli, že ohlasuje narodenie 
nového židovského kráľa.
Pocítili výzvu nasledovať 
túto hviezdu, a tak sa vy
dali na dlhú a nebezpečnú 
cestu. Mudrci sa snažia zis
tiť pravdu a aby sa dozve
deli viac, obracajú sa na 
Herodesa. „Keď to počul 
kráľ Herodes, rozrušil sa 
a celý Jeruzalem s ním“
(Mt 2,3). Prosil ich, aby mu 
oznámili, keď ho nájdu, 
aby sa mu í on mohol po
kloniť. No v skutočností mu 
ide len o jedno - chce zabiť 
Božie dieťa! A čo videli 
mudrci, keď prišli do Bet
lehema? Dieťa a pri ňom 
jeho matku Máriu. Oni uve
rili, že to malé, chudobné 
dieťa je židovský kráľ, kto
rého tak dlho hľadali. Po
klonili sa pred ním a po
núkli mu svoje dary: kadid
lo, zlato a myrhu. To bol 
výraz ich viery.

Mudrci hľadali Boha.
A čo my? Sme ochotní pod
stúpiť trocha námahy, aby 
sme našli Boha? Alebo to 
ostane, iba túžbou a zbož
ným želaním? Hľadanie 
Boha vyžaduje čas, schop
nosť načúvať a vytrvalo 
plniť drobné úlohy, ktoré sú 
nám v živote zverené. Aby 
sme spoľahlivo mohli dôjsť k tomuto cieľu, Pán 
Boh i nám posiela hviezdy. Hviezda je zna
kom Božej prítomností a toho, že je nablízku. 
Pre nás je ňou Božia láska, ktorá riadi naše 
kroky. Určite aj mudrci mali na svojej ceste 
pochybnosti, ale hviezda im nedovolila 
zastaviť sa. Takýmito svetielkami pre nás mô
žu byť dary, ktoré denne od Boha dostávame: 
priatelia, chvíle radosti, problémy, nádeje, 
sny...Výzva, ktorú mudrci pocítili je Ježišovo 
pozvanie: „Poďa nasleduj ma!" Mnohí ostanú 
pred jasličkami nedôverčivo stáť. No nájdu 
sa aj takí, ktorí sa mu poklonia a poďakujú 
za to, že sa stal jedným z nás, aby nás 
zachránil

Milovať znamená zanikať sám pre seba, 
vzdať sa egoizmu a vznikať v druhom člove
kovi. „A v nás už má žiť jedine Kristus" (Gal
2,20). Na prvom mieste sa musíme vzdať

hriechu a rozhodnúť sa konať dobro. Vzdať 
sa všetkého, čo nás odlučuje od Boha. Vzdať 
sa seba! Keď sa človek začne zaoberať sám 
sebou, ako vyzerá, čo by dobrého zjedol, na 
aké podujatie by ešte mal ísť, pravdaže len

sám, zabúda milovať. V jeho myslí stále domi
nuje „Ja, ja, ja". Zabúda sa dávať Bohu a blíž
nym. Keď som bola malá, moja babka, teta 
aj ocko mi stále, keď sme mali nejakú sladkosť 
a chceli sme sa s ňou podeliť, hovorili: „Zjedz 
ty! Keď to zješ ty, ako by som to zjedol ja". 
Nechápala som, prečo sú šťastní z toho, že to 
zjem ja a nie oni. Bola a je za tým láska. Vo 
mne videli a vidia seba. Ako nebeský Otec. 
Zaniká, aby mohol vzniknúť v Synovi. Boh 
chce, aby také spoločenstvo lásky, aké On 
vytvára so Synom v nebi, sme vytvorili my 
medzi sebou na zemi. Chce, aby sme tajom
stvo Najsvätejšej Trojice uskutočňovali medzi 
sebou navzájom. Sv. Pavol hovorí: „Veďv ňom 
si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby 
sme bolí pred jeho tvárou svätí a nepoškvr
není v láske." Boh chce, aby sme sa stali 
láskou, ako aj On je láska. Matke Márii Celeste

Crostarose, zakladateľke rehole redemptoris- 
tiek, zjavil Ježiš veľkú pravdu: „Ak by sa ťa 
ktosi spýtal, kým som, odpovedz, že som 
Láskou naozajstnej Dobroty. Láskou v sebe 
samom, láskou skrze mňa samého, láskou 

v mojich stvoreniach vďaka 
dobrote. Dobrotou skrze 
mňa v každom akte, ktorý 
je prejavom mojej lásky."

Či si Boh nezaslúži, aby 
sme ho milovali? Stvoril 
nás, aby nám dal účasť na 
jeho božstve. Daroval nám 
dočasne svet na užívanie. 
Drobné vecí, ktoré nás majú 
už teraz na zemi robiť šťast
nými. Stvoril vtákov, aby 
svojím krásnym spevom 
potešili naše srdce. Aby 
sme inšpirovaní ich krás
nym spevom chválili Pána 
za nový deň a aby sme sa 
doňho pustili s radosťou. 
Stvoril kvety, aby pohľad na 
ne hladil naše srdce. Neza
slúži si Boh, aby sme mu 
odplatili lásku? Akú veľkú 
bolesť prežívame my ľudia, 
keď je naša láska jedno
stranná, neopätovaná. A čo 
Boh? Ale aj tu sa prejavuje 
láska Boha, že sa necíti 
urazený za to, že ho málo 
milujeme, že mu nepreuka
zujeme lásku. Nemyslí na 
seba, na to, že je málo 
oslavovaný a ospevovaný. 
Stále nás miluje. „Ak sme 
neverní, On ostáva verný, 
lebo seba samého zaprieť 
nemôže" (2 Tím 2,13).

Boh nás stále vyzýva 
k láske, k milovaniu. Je len 
na nás, či mu dáme odpo
veď. Či splníme zákon, čí 
vykonáme, čo je v živote 

najdôležitejšie. Milujme Boha a blížnych, aby 
sme raz vo večnosti, v zrkadle minulosti 
nespoznali, že všetko sme robili, ale zabudli 
sme milovať. Že všetko bolo zbytočné, lebo to 
nebolo robené z lásky. Aby sme necítili úzkosť 
a bolesť z toho, že sme neodplatili lásku Bohu. 
Že sme žili zo dňa na deň bez toho, aby sme 
sa poďakovali za lásku, za preukázané 
dobrodenia. Milujme blížnych okolo seba. Oni 
sú drobnými príležitostíamí na preukázanie 
našej lásky k Bohu tým, že v nich budeme 
vidieť Ježiša, a tak sa k ním budeme aj 
správať. Jedna mládežnícka pieseň hovorí: 
„Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá 
chvíľa sa ti ponúka. Lásku Krista prinášaj 
bratom, sestrám svojím, nech slnko svieti, kde 
si ty." Nečakaj a začni teraz!

Marta Bujňáková 
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Každodenne sme svedkami 
najrozličnejších udalostí. 

S niektorými sa stretávame ne
ustále, sme na ne zvyknutí, 
a preto im nevenujeme zvláštnu 
pozornosť, S inými prichádzame 
do kontaktu len raz v živote 
a natrvalo zanechávajú hlbokú 
stopu v našich srdciach. Sú aj 
také, ktoré s istotou očakávame, 
atak sa na ne môžeme vhodne 
pripraviť.

Ako po západe slnka nastane 
východ, ako po jeseni nasleduje 
zima, ako unavený pútnik prichá
dza konečne do cieľa, tak prišiel 
Ježiš, bay svojím svetlom zahnal 
tmu v našom živote. Narodil sa 
znova. Preto ľudstvo na celom 
svete oslavuje vianočné sviatky.

Ježiš Kristus neprišiel preto, 
aby sme dostali materiálne dary, 
ale aby sa narodil v našich srd
ciach. V nás, hoci sme biedni 
a hriešni. Hoci sme tvorstvom 
jeho Otca, túžil a stále túži po tom, 
aby sme ho prijali do vnútra, aby 
v ňom zaujal kráľovské miesto. 
On je našou záchranou, našou 
oporou a útočiskom v každoden
ných starostiach a radostiach. 
Človek sám cíti, že je bezvládny, 
a predsa ťažko dokáže uveriť 
v neho v Trojjediného - v Otca, 
Syna a Svätého Ducha.

Pre našu ľudskú prirodzenosť 
sme zaslepení a nevieme pocho
piť prečo Ježiš zavítal na svet 
takým biednym, ba až nevhod
ným spôsobom. Veď je to kráľ! 
Kaldý kráľ je slávny, mocný, 
oplýva bohatstvom a zhromaž
ďuje nesmierny majetok.

Áno, každý pozemský kráľ. Ale 
Ježiš je kráľ nebeský. Nebaží po 
sláve, lebo bol slávny dávno pred 
naším stvorením. Je mocný aj

napriek tomu, že bezbranne leží 
v jasličkách. Je bohatý, aj keď 
nemal príbytok, kde by ho Matič
ka mohla prichýliť. Jeho bohat
stvom je pokoj a láska a jeho 
majetkom múdrosť a pokora.

Pochop, predsa, ľudské srdce. 
Prišiel na tento svet v chudobe, 
aby sme boli bohatí. Prišiel nahý, 
aby nás odel pred Otcom. Prišiel 
slabý, aby sme pri ňom mocne 
stáli. Prišiel bezbranný, aby nikto, 
kto je s ním, neprehral. Prišiel 
pokorný, aby sme mohli povstať 
v sláve. Prišiel maličký, aby sme 
boli raz veľkí. Prišiel plačúci, aby 
sme sa večne radovali. Prišiel 
s láskou, s čistým srdcom, a svet 
ho neprijal. Otočil sa mu chrbtom, 
ba chcel ho zahubiť. A pritom 
zabudol, že od jeho Otca sme vyšli 
a k nemu opäť kráčame.

Je pravý Boh, no bolí ho, keď 
pre pozemské slasti nevidíme 
poklad večnosti, keď sa skláňame 
pod vianočným stromčekom 
a hľadáme darčeky namiesto 
toho, aby sme hľadali Krista. 
Úbohá maštaľka a neúprosná 
zima symbolizujú zmýšľanie 
každého z nás. To kvôli nám 
prišiel v toľkej biede!

Náš Pán je však milosrdný 
a nikdy nezabúda na naše po
kánie. Preto choď, obráť k nemu 
svoju zaslzenú tvár, pozri sa na 
neho s láskou, poďakuj, že znova 
prišiel k tebe a povedz: „Ty si 
Kristus, Syn živého Boha" (porov. 
Mt 16,16). Privinie si ťa k sebe a ty 
budeš prežívať skutočné tajom
stvo Vianoc, pretože prišiel Ježíš, 
nazývaný Kristus.

Lenka Nahálková 
ilustračná snímka: 

archív redakcie

V g  K R I S T U S  
v í r v  a z je d n o te n ie  E u r ó p y

Hovorí sa, že kde je zmena, tam je život. Na sklonku občianskeho 
roka si uvedomujeme, že významná celospoločenská zmena v živote 
národného i cirkevného spoločenstva je predo dvermi a zhruba o pol 
roka sa stane reálnou skutočnosťou. Oficiálne začlenenie Slovenska 
do Európskej únie (v máji 2004) chápeme nielen ako šancu, ale predo
všetkým ako výzvu. Výzvu pre politikov, ekonómov a podnikateľov, 
ale aj pre nás kresťanov a pre všetkých ľudí dobrej vôle. Výzvu, od 
ktorej sa nemožno dištancovať. Čo máme teda robiť, aby sme túto 
vážnu historickú udalosť správne vnímali a adekvátne sa na ňu pripra
vovali?

Narodil s a  Ježiš, 
nazývaný Kristus

Z kresťanského pohľadu je potrebné hľadať a dešifrovať znaky 
súčasného globálneho sveta a spoločnosti, ktoré biblicky nazývame 
znamenia čias. Konkrétne to znamená, že si nemáme zatvárať oči pred 
realitou sveta, v ktorom žijeme, ale denne sa ponárať do vlastného 
svedomia a skúmať, či naše rozhodnutia, postoje a skutky konáme 
v súlade s vôľou Najvyššieho. Takto stále čistejší vnútorný pohľad nám 
umožní, aby sme aj prichádzajúce vonkajšie udalostí chápali správne 
a v súlade s morálnou pravdou. Ukazuje sa, že zjednotenie štátov 
Európy nie je ľubovoľná alternatíva, ale skutočná potreba a s ňou 
súvisiaca možnosť mierovej spolupráce a rozvoja členských krajín EÚ, 
veľkých i malých. Ako však nové zjednotenie bude fungovať, ukáže 
až nastávajúca blízka budúcnosť.

My, ktorí žijeme na Slovensku, považovaní vo svete za národ holu
bičí, vstúpime do únie ako nováčikovia. Zo skúsenosti vieme, že za 
akýkoľvek prvý krok do neznáma sa obyčajne platí tzv. nováčikovská 
daň. Prvý deň v škole je pre žiakov plný očakávania, nádejí, ale i skla
maní. Závísí od toho, ako boli deti na vstup do školy pripravené a akých 
partnerov tam našli. Naša relatívne malá krajina bude tiež onedlho 
prváčikom v spoločenstve štátov Európy. Po vstupe nás budú čakať 
skúšky rôzneho charakteru. Skúška našej zrelosti a pripraveností bude 
najmä v tom, čí si zachováme náboženský a morálny rozmer života, 
ktorý formoval generácie našich predkov už vyše jedno tisícročie. Určite 
sa nevyhneme ani chybám. Ale nebojme sa. Naša istota nie je v ľud
ských ukazovateľoch, ale v Bohu. Kritéria pravdy sú pre život rozhodu
júce. Kristovo slovo - plné pravdy - nás napomína a posilňuje: A hľa, 
ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28, 20).

Slobodné pomery prinášajú so sebou viac rizikových faktorov 
a nebezpečenstiev ako totalitná spoločnosť, lebo maskované rozdeľujú 
ľudí a tým ich oslabujú v boji proti skrytému nepriateľovi. Ak by sme 
sa v nových podmienkach spoločenského života vzdialili od Boha 
a jeho požiadaviek na šťastný život, bola by to veľká daň so zničujúcimi 
dôsledkami. Preto berme vážne napomenutia Cirkvi, tlmočené ústami 
Svätého Otca Jána Pavla 11. Pri privítaní 11. septembra t. r. v Bratislave 
okrem iného povedal: „Mílovaní, prispejte svojou bohatou kresťanskou 
tradíciou k budovaniu identity novej Európy. Neuspokojujte sa iba 
s hľadaním ekonomických výhod. Veľké bohatstvo, vskutku, môže 
vyvolať aj veľkú chudobu".

Touto výzvou končíme seriál príspevkov k téme zjednotenia Európy. 
K predostretým myšlienkam sa možno vrátiť aj v budúcnosti a osvojiť 
si ich.

o. ThLic. Michal Hospodár, U. montáž: Juraj Gradoš
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Č lovek je  vrcholom stvoriteľského 

diela. Inšpirovaný opis stvorenia to 
vyjadruje tak, že jasne odlišuje stvorenie člo
veka od stvorenia ostatných tvorov" (KKC 
343).

Sväté písmo toto výsostné postavenie člo
veka zdôrazňuje na konci pivej správy o stvo
rení: „Nato Boh povedal: «Urobme človeka 
na náš obraz a podľa našej podoby! Nech 
vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba
i nad dobytkom a divou zverou a nad všetký
mi plazmi, čo sa plazia po zemi!» ň stvoril 
Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho 
stvoril, muža a ženu ich stvoril" (Gn 1, 26- 
27).

V týchto veršoch je jedinečnosťa nadrade
nosť človeka nad ostatným stvorením. Nie tak 
telesnou silou, pretože mnohé žívočíchy sú 
silnejšie, ale skôr silou svojej mysle a osobnos
ťou. Je „Božím obrazom", čo nemožno pove
dať ani o veciach, ani o zvieratách. „Zo všet
kých viditeľných stvorení jedine človek je  
schopný «poznaťa milovaťsvojho Stvoriteľa», 
je «jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre 
neho samého»: on jediný je povolaný, aby 
mal poznaním a láskou účasť na Božom 
živote" (KKC 356). Takto človek stojí na vrchole 
stvorenia ako bytosť zároveň telesná í duchov
ná. Jeho veľkosť je predovšetkým v jeho 
duchovnosti: on sám môže poznávať a milo
vať, a tak vedieť, že poznáva a miluje. Preto 
koncil hovorí, že človek je „jediný tvor na 
zemí, ktorého Boh chcel pre neho samého" 
(Gaudium et spes 24, 3).

Sv. Katarína Síenska vyznáva: „Čo bolo 
príčinou toho, že si dal človekovi takú dôstoj
nosť? Neoceniteľná láska, s ktorou si videl 
v sebe svoje stvorenie a «zamiloval si sa» do 
neho. Veď z lásky si ho stvoril a z lásky si mu 
dal prirodzenosť schopnú vychutnávať tvoje 
večné Dobro."

Odpoveď na otázku, čo je človek, hlboko 
pociťuje aj Cirkev, ako aj ťažkosti s tým 
spojené. Poučená Božím zjavením je však 
schopná na to odpovedať a zároveň umožniť 
správne poznanie dôstojností a povolania 
človeka. Treba tiež povedať, že „pre biblického

spisovateľa nie je dôležité, ako vznikol človek, 
ale čo je človeka prečo ho Boh stvoril. Otázka 
«ako» odvádza od náboženskej témy a nutne 
vyvoláva nesprávnu alternatívu: stvorenie 
alebo vývoj?" (Läpple, A.: Úvod do Starého 
zákona).

Kráľ Dávid v ôsmom žalme nám takto spie
val o korune stvorenia: „Čožeje človek, že naň 
pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? 
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, 
slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho 
za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si 
mu položil pod nohy..." (Ž 8, 5-7).

W. Shakespeare vo svojom Hamietovi 
vyjadruje najvyšší ideál človeka, ktorý sa 
rozumovo rozvíja a mravne zdokonaľuje, 
týmito slovami:

„Čo za dielo je človek?
Aký vznešený rozumom!
Aký nekonečný v možnostiach!
Aký rýchly a podivný v tvare a v pohybe!
Aký podobný v skutkoch anjelom!
V ponímaní ako sa podobá Bohu!
Krása sveta! Pravzor živočíchov!"
Bolo by naozaj hanbou, keby to človek 

nedokázal v svojom živote! Najmä preto, že 
„ Boží obraz je prítomný v každom človekovi" 
(KKC 1702).

V spisoch cirkevných otcov a spisovateľov 
myšlienka človeka ako Božieho obrazu ich 
vedie k uznaniu veľkej dôstojnosti človeka. Sv. 
Gregor Nyssenský je uchvátený dôstojnosťou 
ľudskej duše: „Poznaj, že Stvoriteľ ťa viac poc
til ako ostatné stvorenia. Nie je Božím obra
zom ani nebo, ani mesiac, ani slnko, ani krása 
hviezd... Ty sama si obrazom Prirodzenosti, 
ktorá prevyšuje všetku inteligenciu, si 
podobou nezničiteľnej krásy, reprodukciou 
pravého božstva..."

Veľkosť človeka je v tom, že sa môže stať 
Božím priateľom. Kto vidí človeka iba ako 
článok prírody, ktorý nemá iný cieľ než tento 
pozemský život, tomu sa slová žalmistu
o sláve človeka budú zdať prehnané. Ale iné 
je, ak sa necháme osloviť Božím slovom, že 
človek bol stvorený na Boží obraz (porov. Gn
1, 27). A „keďže je človek stvorený na Boží 
obraz, má dôstojnosť osoby: nie je len niečím, 
ale niekým" (KKC 357). On jediný je povolaný, 
aby mal poznaním a láskou účasť na Božom 
živote. Na tento cieľ bol stvorený a v tomto je 
hlavný dôvod jeho dôstojnosti. Tak to 
vysvetľuje aj sv. Ján Zlatoústy: „Ktože to má 
byť stvorený a zahrnutý takou úctou? Je to 
človek, veľká a obdivuhodná živá bytosť, 
vzácnejšia v Božích očiach ako celé stvorenie. 
Pre neho boli stvorené nebo i zem a more 
a všetko ostatné stvorenie: človek, na ktorého 
spáse Bohu tak záležalo, že pre neho neušetril 
ani svojho jednorodeného Syna, a neprestal 
vynakladaťvšetko úsilie, kým ho nevyzdvihol 
do výšin a neposadil po svojej pravici."

o. PaedDr. František Dancák 
Ilustračná snímka: archív redakcie

L I T U R G I C K É  O K IE N K O

KRÍŽOVÁ CESTA
Táto pobožnosť má pôvod v sprievodoch 
pútnikov, ktorí kráčajú po stopách Ježiša Krista 
nesúceho kríž v svätom meste Jeruzalem. Aj 
v dnešných časoch je možné vidieť skupinku 
veriacich s krížom, ktorí sa predierajú davom 
s jediným cieľom -  Chrám Anastasis. Ich 
cesta sa začína v Kaplnke odsúdenia, ktorá je 
na mieste pevnosti Antónia, na mieste zvanom 
Gabatha -  kamenné nádvorie. Postupne 
prechádzajú po Via Delorosa, kde sa na niek
torých zastaveniach nachádzajú kaplnky, iné 
sú označené len pamätným kameňom. Po
sledných päť staníc sa nachádza priamo 
v Chráme Anastasis, teda v Chráme Vzkriese
nia. Tam nájdeme aj miesto ukrižovania, 
miesto, kde Ježiša uložili a natreli olejmi, ako 
aj Kristov hrob.
Keď pútnici nemohli chodiť do Svätej zeme, 
začali sa na Západe budovať Kalvárie, ktoré 
mnohokrát opatrujú nejaké relikvie spojené 
s Ježišovým  utrpením. V Ríme sú známe 
schody v kaplnke Scala sancta, po ktorých 
podľa neskoršej tradície vraj kráčal Kristus. 
S cestou po týchto zastaveniach sa začali 
spájať rôzne zamyslenia, ktoré pripomínali 
konkrétnu udalosť zo Svätého písma. Týchto 
známych zastavení je štrnásť. V dnešnej dobe 
sa aj v západnej cirkvi prízvukuje tzv. pätnáste 
zastavenie -  Vzkriesenie Ježiša Krista, lebo 
jeho spasiteľské dielo nebolo dokonané 
smrťou, ale práve vzkriesením. Práve toto 15, 
zastavenie sa zvykne spracovávať do závereč
nej modlitby, lebo, ako tvrdí apoštol Pavol, 
„ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne 
naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 
15,14).
Krížová cesta sa modlí rôznym spôsobom, ale 
v našom obrade je zaužívaný model, ktorý sa 
začína zvyčajným  začiatkom a tropármi 
k svätému Krížu. Po nich nasleduje úvodná 
modlitba a ďalšie tropáre, ktoré sa viažu 
k udalosti umučenia Ježiša Krista. Samotné 
zastavenia sa začínajú zvolaním a rozjímaním, 
ku ktorému je pripojená príslušná stichira 
alebo tropár a záverečné zvolanie. Na záver je 
modlitba vyzývajúca k obráteniu a malé 
prepustenie. Kedže Ide o cestu, tak veriaci pri 
nej stoja, alebo vyjadrujú svoju kajúcnosť 
a ľútosť nad hriechmi aj kľačaním.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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SABINOV - obnova svätých misií

é  SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

Naši jubilanti________________________
V decembri t. r. si okrúhle životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Terézia Dankaninová z Lesného, Ing. Eva 

Džupová z Michaloviec, Mária Gocková z Dl
hého Klčova, Mária Mihalíková zo Svidníka, 
Marta Pejová z Višňová, Terézia Pírčáková 
z Košíc-Furče; Anna Čepová z Giraltoviec, Mgr. 
Mária Hreňová zo Sečovskej Polianky, Anna 
Parasková zo Stakčína; lng, Pavol Birčák 
z Košíc-Nad Jazerom, Michal Makohus zo Se
čovskej Polianky, Anna Ondriková z Baško- 
víec, Anna Paľová z Hatalova, Mária Románo
vá zo Sačurova, Mária Semešová zo Sačurova, 
Mária Šaraková z Trebíšova, Mária Štenková 
zHumenného, Anna Tkáčová z Davidova, 
Mária Valková z Moravian: Anna Gašparová 
zRadvane nad Laborcom, Štefan Rindoš 
z Košíc, Anna Románová zo Sačurova, Mária 
Semková z Nižného Hrabovca; Anna Dzurov- 
čínová z Dlhého Klčova, Ján Leško z Davi
dova, Anna Trellová zo Sečovskej Polianky, 
Anna Žeňuchová zo Sobraniec: Ondrej Drugač 
z Ľubice; Anna Čalovková z Bunkovíec

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Nový zakladajúci člen_____________
Do ústredia spolku prišla správa, že novým 

skupinovým zakladajúcim členom nášho 
spolku sa stal Gréckokatolícky farský úrad 
Vranov nad Topľou - mesto. Početné aktivity 
farského zboru v rozvíjaní cyrilo-metodskej 
tradície sú známe nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Veríme, že vranovská farnosť 
svojím zakladajúcim členstvom ešte viac 
podporí našu spoločnú snahu o zveľadenie 
dedičstva otcov.

Spolkový kalendár 2004___________
Na konci kalendárneho roka distribuujeme 

prostredníctvom farských úradov očakávaný 
Gréckokatolícky kalendár 2004, ktorý patrí 
do každej veriacej rodiny Cena kalendára na 
bežný predaj je 50 Sk. Členovia spolku si 
vyzdvihnú kalendár spolu s podielovou kni
hou prostredníctvom farnosti a súčasne vyrov
najú členský príspevok 80 Sk. Okrem toho 
spolok vydal pre kňazov a kantorov pastorač
nú príručku s názvom Diár gréckokatolíka 
2004.

„Po dvoch ich poslal pred sebou do 
každého mesta a na každé miesto, kam sa 
sám chystal ísť" (Lk 10,1)

Malý obnovený kostolík pri ceste bol počas
12.-16. novembra 2003 veľký. Veľký počtom 
veriacich, ktorí sa zúčastnili obnovy misií, 
vedených otcami redemptorístamí. Atak sa 
obnovila nielen stavba, ale i my, ktorí sme 
chrámom živého Boha. Veľký slovami kázní
i pôsobením Svätého Ducha. O. Mikuláš s bra
dou o trochu dlhšou ako minulý rok a o. Miro
slav o desať kíl ľahší, to všetko sme si všimli. 
Ale aj radostné tváre detí, ktoré sa tlačili 
vpredu skoro až k oltáru. Sú tu otcovia, ktorí 
sa s nami po kázni radi zahrajú, ktorí sa us

mejú, pohladia a hovoria k nám zrozumiteľne. 
Cítime, že nás majú radi. Tak si deti mysleli 
a nebáli sa, odvážny chlapček sa neraz išiel 
dotknúť trblietavých ríz o. Míkího, bolo milé 
počuť, ako na vážne otázky pre dospelých: 
„Videli ste už 600 litrov vína?", rázne zakričal: 
„Nie!". Smiali sme sa a cítili sme sa ako doma.

Chrám sa premenil na miesto zblíženia. 
Takúto neformálnu atmosféru priniesli otcovia

Dňa 12.10. 2003 gréckokatolícka farnosť 
Prešov - Sekčov privítala prešovského vlady- 
ku Mons. Jána Babjaka, SJ, ktorý slávnostne 
posvätil nový farský Chrám Povýšenia svätého 
Kríža, pastoračné centrum a farský byt.

Okrem množstva veriacich, predstavených 
rehoľných spoločenstiev a asi 30 - tich kňazov 
obidvoch katolíckych obradov sa slávnosti 
zúčastnil aj košický apoštolský exarcha 
vladyka Milan Chautur, CSsR. Pozvanie prijali 
a slávnostného obradu posviacky sa zúčast
nili aj premiér SR pán Mikuláš Dzurinda, ktorý 
prispel na výstavbu pastoračného centra, 
zástupcovia štátnej správy, miestnej samo
správy, ako aj donori chrámu.

Slávnosť sa začala o 09.50 hod. sprievo
dom z priestorov vedľa nového chrámu, kde 
sa v minulostí, pred výstavbou chrámu, slúžili 
sv. liturgie. O 10 hod. privítal v chráme všet
kých prítomných bývalý správca farnosti, 
terajší rektor Kňazského seminára R R Gojdiča 
v Prešove o. Vasil Kormaník.

Po posviacke chrámu sa začala sv. liturgia, 
ktorú celebroval vladyka Ján. Veľmi ocenil 
myšlienku o. Vasíla postaviť z rozostavanej 
budovy kina nový Boží príbytok a vysoko 
vyzdvihol aj úsilie celého spoločenstva veria
cich farnosti, ktorí v nemalej miere pomohli 
pri výstavbe tohto chrámu. Vyjadril presved
čenie, že základy, ktoré tu bolí položené, sa

so sebou. Tak ľudsky a láskavo sa nám pri
hovárali, že sme ostávali v chráme, nerozišlí 
sme sa domov, ale sme počúvali slová, ktoré 
vychádzali z ich úst.

Slová, ktoré nám priniesli uzdravenie, 
povzbudenie byť mestom na návrší, ktoré 
nemožno ukryť. Slová, ktoré nám ukázali, že 
í po 30 rokoch manželstva sa môžeme milovať 
a vážiť si jeden druhého. Slová, ktoré nám 
odhalili všetko to, na čo v kolobehu dní, ktoré 
sa podobajú ako vajce vajcu, zabúdame. 
Prišli, boli jednými z nás, smiali sa s nami, 
boli u nás doma, žili s nami a dali nám svetlo 
a povzbudenie.

Odišli, a predsa ostali. Ich slová, aby sme 
sa v našich manželstvách spolu modlili, 
snažili sa chápať a milovali sa, ostali v nás 
živé. Ich slová sú s nami a kiežby, ak Pán Boh 
dá, našli naši otcovia úrodu, keď k nám opäť 
prídu. Lebo my sme túžili nechať slová padnúť 
nie na kraj cesty, ale do úrodnej pôdy. 
A k tomu nám pomáhajú o. Peter a o. Marcel. 
Oní sú tí, ktorých teraz prosíme, aby tú pôdu 
kyprili, tí, ktorí nám vo všedných dňoch 
pomáhajú ísť ďalej. My totiž nechceme, aby 
tie poklady zarástli, my chceme byť mestom 
na návrší, my chceme, aby sa naše deti tešili 
ako vtedy, keď počúvali o láskavom Pánu 
Bohu, aby verili, že nič im nie je nemožné. 
Dnes už opäť viac veríme, že všetko môžeme 
v tom, ktorý nás posilňuje. A tak sa modlime, 
aby slová otcov misionárov padali vždy na 
úrodnú pôdu, nielen u nás v Sabinove, ale 
všade tam, kam ich Svätý Duch povedie.

MUDr. Z. Mojzešová , Snímka: Ján Krehlík

budú nadálej zveľaďovať v podobe duchov
ného rastu miestneho spoločenstva veriacich 
za pomoci nového farára.

Po sv. liturgii a myrovaní sa biskupi, kňazi
i veriaci premiestnili do pastoračného centra 
pod chrámom a neskôr do farského bytu, 
ktoré vladyka Ján posvätil. Po slávnosti 
nasledovalo radostné agapé v pastoračnom 
centre i v priestoroch kňazského seminára.

Na výstavbu chrámu finančne prispeli 
donori z Rakúska, Nemecka, USA a Sloven
ska. Nech dobrotivý Boh odmení úsilie všet
kých, ktorí sa zaslúžilí o to, aby nový Chrám 
Povýšenia svätého Kríža, pastoračné centrum 
a farský byt stáli na tomto mladom a dyna
micky sa rozvíjajúcom sídlísku.

1SPB

Posviacka chrámu na prešovskom Sekčove

Nitriansky hrad (o. Murín a o. Ujhely spolu 
s bohoslovcami, terajšími kňazmi).
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KNIHY
V škole dôvery 

svätej sestry Faustí- 
ny

Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 
2003, s. 92. Cena: 52,- Sk (titul č. 1).

Sestra Faustína, apoštolka Božieho Milosr
denstva, patrí dnes medzí najznámejších 
svätcov Cirkvi. Skrze ňu Ježiš odovzdáva svetu 
veľké posolstvo o Božom milosrdenstve.

V tejto knihe sa obšírnejšie uvažuje o po
stoji dôvery voči Bohu, ktorý je charakteris
tický pre duchovnosť sv. sestry Faustíny a teda 
aj pre Apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorí 
ju nasledujú. Dôvera v živote a v listoch sestry 
Faustíny nie je zbožným citom, aleje osobným 
postojom človeka voči Bohu, ktorý sa vyjadru
je v plnení Božej vôle, obsiahnutej v prikáza
niach i rozoznaných vnuknutiach Svätého 
Ducha. Základom takéhoto postoja je pozná
vanie tajomstva Božieho milosrdenstva. A ako 
ho máme rozvíjať a praktizovať vo svojom 
živote sa dočítate v tejto knihe, ktorá každému 
z nás pomôže nastúpiť a kráčať cestou kres
ťanskej dôvery, ktorú nám ukázala svätá 
sestra Faustína. -ao-

RNDr. M ilan 
Thurzo, Csc: 1001 
otázok a odpovedí

Vydavateľstvo 
SLOVART, s. r. o., Bra
tislava 2003, s. 66. 
Cena: 199,- Sk (titul 
č. 3).
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Na knižné pulty sa nám opäť dostala nová 
kniha z vydavateľstva Slovart. Kniha s veľa
vravným názvom 1001 otázok a odpovedí. 
Táto knižná publikácia nám odkrýva svet 
prírody, vedy a vynálezov, dejín športu a voľ
ného času. Určíte každý z nás má vo svojom 
živote nezodpovedané otázky a práve táto 
kniha im určíte dá na ne odpoveď. Fascinujúci 
počet otázok a odpovedí poskytuje základné 
informácie deťom i dospelým. Zaujímavé 
texty dopĺňajú pútavé ťarebné ilustrácie 
a fotografie, spojené s vysvetlivkami k danej 
fotografií. Publikácia 1001 otázok a odpovedí 
zabaví í poučí, a hlavne rozšíri vedomostný 
obzor dieťaťa, či už ju číta s kamarátmi, alebo 
v spoločnosti rodičov. Kniha je vhodná aj ako 
vianočný darček, ktorý určite poteší a zabaví 
počas vianočného obdobia.

Stanislav Bamburák

Anselm Grün, OSB: 
Pokoj srdca - ako 
zvládnuť stres, strach 
i starosti

Alfa konti, s. r. o., 
Bratislava 2003; s. 122. 
Cena: 160,-Sk (titul č. 2).

Určite každý z nás mal v živote slabé 
chvíľky, pociťoval úzkosť, strach a samotu. 
Vtedy môžeme hovoriť o bolesti srdca a duše. 
Čo robiť v takejto chvíli? Každý má iný spôsob 
vyrovnania sa s problémami tohto sveta. Nie
kto vyhľadáva samotu, niekto zasa rozličné 
kurzy a módne metódy No nie je to vždy to 
pravé riešenie a východisko z danej situácie.

Anzelm Griin, OSB, benedíktínsky mních 
a autor tejto knihy sa podujal pomôcť. Odkrý
va nám cestu do priestoru ticha a pokoja 
v nás, odhaľuje šance nášho duchovného ras
tu v každodennom živote, privádza nás k sku
točnému životu v Bohu. Autor akoby vynašiel 
náplasť na choré a boľavé srdce.

Možno po prečítaní tejto knihy aj vy náj
dete pokoj vo vašom srdci.

Stanislav Bamburák

A t lan ta  
a Kompromis:
... Vianočné

Studio LUX, Bratislava 2003, 37. min.. 
Cena: 325,- Sk (titul č. 4).

Vianoce sú predo dvermi a s nimi aj pred
vianočná nálada. Všade okolo svietia krásne 
svetielka a vyhráva nádherná vianočná hud
ba. A práve takúto hudbu si môžeme vypočuť 
na CD s prozaickým názvom ...Vianočné. Dve 
hudobné skupiny Atlanta a Kompromis nás 
chcú potešiť nádhernými vianočnými pies
ňami, ako sú Vzácna chvíľa, Sme tvoje dietky, 
Narodil sa Kristus Pán a iné.

Pri pohľade na toto CD nás hneď upúta 
samotný obal, ktorý vystihuje ten nádherný 
čas, na ktorý sa tešia nielen deti, ale aj my 
dospelí. Na CD nosiči sa nachádza šestnásť 
vianočných skladieb a niečo navyše. Je to bo
nus, ktorý sem tieto skupiny pridali. Ide o de
väť videoklipov a texty piesní s akordami pre 
gitaru, a to všetko v dátovej forme. Ak ešte 
váhate nad pekným darčekom, tak už nemu
síte a potešte svojich blízkych týmto CD... Via
nočným.

Stanislav Bamburák

S L O V N Í K

Myro -  voňavý olej zložený z 3 zložiek. Podľa 
pravidla je varenie myra slávnostný obrad, 
ktorý sa začína na Veľký štvrtok. Používa sa 
len na myropomazanle (birmovanie). Od 
myropomazania (birmovania) treba odlišovať 
myrovanle, ktoré je pomazanie olejom 
posväteným na lítli Veľkej večlerne.
Náručný kríž -  kríž menších rozmerov, opat
rený rukoväťou. Používa sa pri udeľovaní po
žehnania. Biskup udeľuje požehnanie skoro 
vždy s krížom, kňaz len v Nedeľu Paschy a vo 
Svetlom týždni. Okrem požehnávania počas 
sv. liturgie vo Svetlom týždni robí kňaz s ná- 
ručným krížom tiež tzv. prepustenie -  odpust 
s krestom, a to: v Nedeľu Paschy, vo Svetlom 
týždni, v nedele po Pasche, na sviatok Prepo- 
lovenija Päťdesiatnlce a na oddanie Paschy.
Nihil obstat (lat. nič nestojí v ceste) -  for
mula, ktorou udeľuje biskupom vymenovaný 
teológ, posudzujúci obsah knihy, potvrdenie, 
že nič neprekáža vytlačeniu knihy z hľadiska 
viery a mravov katolíckej náuky.
Nunciatúra -  označenie úradu a sídla nuncia, 
vyslanca Svätej stolice v niektorom štáte.
Nuncius (lat. posol) -  stály diplomatický 
zástupca pápeža v niektorom štáte.
Óda (gréc.) -  je najdlhšia liturgická pieseň 
a je súčasťou kánona. Základná myšlienka 
jednotlivých ód je stavaná na deväť biblických 
piesní, zodpovedajúcich deviatim ódam 
kánona. Každá óda sa začína irmosom, za 
ktorým nasledujú tri -  štyri tropáre a záverečný 
bohorodlčn ík. Na utierni ódy uzatvára 
katavásija. Úplný kánon je zložený z deviatich 
ód. Počas roka však obsahuje len osem ód, 
lebo druhá óda sa používa len počas 
Štyridsiatnice -  Veľkého pôstu. Veľkopôstne 
kánony obsahujú najčastejšie len tri ódy 
(triodion), zriedkavejšie štyri a ojedinele aj dve 
ódy.

Spracovali: Mgr, A Ondovčíková 
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD,
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K TO  JE T V O J  P A T R Ó N ?  

EVA
meniny: 24. decembra

Meno hebrejského pôvodu (Havváh), zname
ná „ ž iv á " , prenesene „životodarná, matka 
života". Slovanskou podobou je Živa.

ADAM
meniny: 24. december

Biblické meno hebrejského pôvodu (súvisí 
s hebr. adamah, t. j. „zem ’), vykladá sa ako 
„človekpozemšían, z červenej h liny“.

Adama a Evu pokladáme za našich prarodičov. 
Adam -  prvý človek - bol stvorený Bohom, 
ako nám to hovorí začiatok prvej knihy Svätého 
písma (Gn 1, 26-27). Tento prvý človek sa 
najprv tešil blaženosti v raji, ktorý musel 
opustiť so svojou ženou Evou po spáchaní 
prvého -  dedičného hriechu. Sú zobrazovaní, 
ako stoja pod stromom, z ktorého Eva podáva 
Adamovi odtrhnuté jablko. Časté je aj zobrazo
vanie pri vyhnaní z raja. V liturgii sa používa 
porovnanie medzi prvým Adamom a druhým, 
ktorým je Kristus, ktorý nám dáva Boží život. 
Takisto sa používa porovnanie medzi Evou 
a Bohorodičkou. Gréckokatolícka cirkev slávi 
v 2. nedeľu pred sviatkom Narodenia Pána, 
v tzv. Nedeľu Paraotcov, spomienku na všet
kých Kristových predkova spravodlivých Sta
rého zákona a medzi nimi aj na Adama. A tiež 
v Syropôstnu nedeľu (v nedeľu pred začiatkom 
Veľkého pôstu) slávi spomienku na vyhnanie 
prardičov z raja.

ŠTEFAN
meniny: 26. december

Meno gréckeho pôvodu (gréc. Stephanos), 
znam ená,„ve n ie c  vítázstva”, prenesene 
„ovenčený, vencom korunovaný, vífaz“.

Patrón: Sv. Štefan Prvomučeník

Štefan boi diakon prvomučeníkom. Narodil sa 
okolo Kristovho narodenia v Jeruzalem e 
a zomrel okolo roku 40 v Jeruzaleme. Počas 
jednej kázne ho niekoľko Židov obvinilo 
z „opovážlivých rečí proti chrámu a Zákonu“ . 
Odvliekli ho pred sudcu. Štefan tam mal 
vynikajúcu obrannú reč. Sudca ho odsúdil na 
smrť ukameňovaním. Jeho ustanovenie za 
diakona a jeho mučenícku smrť opisuje sv. 
Lukáš v 6. a 7. Skutkov apoštolov. Najčastejšie 
je znázorňované jeho umučenie, keď ho 
kameňujú. Je  patrónom krajčírov, kamenárov 
a tesárov. Východná cirkev slávi jeho liturgickú 
pamiatku 27. decem bra a Západná 26. 
decembra.

Dnes v jasličkách
D h
Dnes v jasličkách zázrak sa stal,
G A
Dnes v jasličkách sa narodil Kráľ,
H e A
Neverí stráň, že pravda je, počúvaj Pána, spýtaj sa hviezd.

D h G A7 D
R: Ku spaseniu Ježíš bol daný, za celý vesmír ti ďakujem, že prišiel Pán.

Pred rokmi sám Herodes kráľ, pred Ježiškom sa o svoj trón bál, 
a aby snáď oň neprišiel, dieťatko malé usmrtiť chcel.

Ďakujme len, že Pán to bol, kto nad tým snom sám zvíťazil 
a pre všetko to stvorenie vydobyl večné on spasenie.

Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. / Žalm 126,5

Mojou najlepšou obranou proti všetkým intrigám a úskokom nepriateľa je duch 
radosti. / Sv. František z Assísí

Majte radostnú vyrovnanosť, nech sa deje, čo sa deje... / Sv. Terézia z Avíly

Čím menej pozemských útech sa vám dostane, tým väčšmi vás Boh zaplaví svojou 
radosťou. / Sv. Terézia z Avíly

Nebuď hneď smutný z nešťastia vo svete, lebo nevieš, aké dobro sa skrýva v Božích 
rozhodnutiach, ktoré nesú so sebou pre večnú radosť vyvolených. / Sv. Ján z Kríža

Čím väčšie bolo nebezpečenstvo v bojí, tým väčšia je radosť z víťazstva. / Sv. Augustín

Ak znášame urážky trpezlivo a prijímame ich s radosťou a láskou v srdci, je to 
dokonalá radosť! / Sv. František z Assísí

Nejestvuje radosť bez utrpenia. / Sv. Terézia z Lísíeux

Aká je to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. / Sv. Terézia z Lísieux

Na zemí vždy bude nejaký ten obláčik, lebo život bez nich nie je možný. Až v nebi 
bude dokonalá radosť. / Sv. Terézia z Lísieux

S nami Boh! Čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! / Utíereň Narodenia 
Ježiša Krista

Z A S M E J M E  S A
Plná električka, všetci sa držia hore.
Dežo vojde do električky, vidí, čo sa deje 
a hovorí:
- A čo to nemôžete odtrhnúť?
Zdrapí hlíníkovú žrď a strhne ju dole...

Dežo a Čočka sú na výlete a Dežo sa stále 
vypytuje:
- A toto je čo?
Čočka odpovedá: - Toto je most!
- A tamto je čo?
- No to je synagóga.
- A čo je tam napísané?
- Ty sí somár!
- Nie tak! - protirečí' Dežo:
- V hebrejčine sa číta odzadu, je tam 
napísané: Somár si ty...

Babka hovorí:
- Dežko, čo si dáš, kakao alebo čaj?
- Kakao, baka.
- Dežko, urob si.

Dežko sa modlí pred Vianocami a na konci 
modlitby zakričí:
- Ježiško! Prines mi bicykel!!
- Nemusíš tak kričať. Ježiško nie je hluchý. - 
dohovára mu sestra.
- Ježiško nie, ale babka áno. - vysvetlí Dežko

Chlapček vbehol s krikom do vídíeckého 
obchodu:
- Pomôžte mi, prosím vás! Na neďalekej lúke 
rozzúrený býk naháňa môjho otca.
- Ako ti mám pomôcť, chlapče?
- Potrebujem ihneď nový film do kamery.
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OSEMSMEROVKA
LEGENDA:

ARARAT ÁBEL, ÁMOS, ÁRON, ENOCH, CHARITA, CHLIEB, CHORÁL, 
CHRÁM, IZÁK, JER1CHO, JOACHIM, JÚDA, KARAMEL, KAZATEĽ, KÁNA, 
KLAS, KORÁB, KOSTOL, KRÍŽ, KRST, LÁSKA, LIEK, LONO, MILOSTI, 
MLOK, MORE, MUKY, MÚKA, OBETA, OLTÁR, OMŠA, PÁTER, POSOL, 
ROSA, SÁRA, SILA, SMRŤ, SOBOTA, SPOR, ŠALAMÚN, ŠAUL, TIARA, 
TÓRA, TREST, ŤAVA, UR1ÁŠ, VIERA, ZACHAR1ÁŠ, ZRNO.

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Mgr. Marek Pataky, Bardejov
Riešenie z októbrového čísla znie: „Dôvera je cennejšia ako peniaze."

K A N Á K R R L 0 S 0 P l
L S L E 0 J 0 A CH I M T U
U 0 1 1 N T D S P 0 R R A
A L N S S Ú P Ť A v A K Ť
Š T A 0 J A M T K R S T R
Ô Á K T R S T A S Á S E L
0 R I Ó 1 Á B E L E T Á A
M E T R K R B H B A R í T
U Ú R A A A A 0 P 0 Š T 0
K V K 0 R CH R CH CH 0 Á M B
Y 0 K A M E A L R I 1 Z 0
S s R 0 E V 1 Z Á K R I S
A A í Á L E T V M N U E T
T L Ž 0 B M 1 L 0 S T 1 J
S K A Z A T E L S T 1 A CH

Milá redakcia!
Srdečne Vás pozdravujeme. Do ďalších 

dní Vám vyprosujeme silu a múdrosť Svä
tého Ducha pri tvorení nášho i Vášho ča
sopisu. / Mládež z farností Brusnica

Milá redakcia!
Vyprosujem Vám u nášho Nebeského otca hojnosť milostí a požeh

nania pre celú redakciu. Pokračujte ešte dlhé roky vo vydávaní tohto 
duchovného časopisu, lebo je naozaj veľmi potrebný. / Stála čitateľka 
Oľga

Odoberám Váš časopis SLOVO. Je to veľmi povzbudzujúce čítanie 
a rada ho prečítam celé. Prvé, čo robím, je osemsmerovka. Nech Vám 
Pán dá veľa sily, ducha múdrostí a Božieho požehnania v ďalšej práci. 
S Pánom Bohom. / Anna Vatraľová, Svidník

Vážená redakcia!
Prajem Vám mnoho tvorivých tém a síl vo Vašej práci a veľa 

vdačných a verných čitateľov. S úctou Valentín Lucák, Košice

Vážená redakcia časopisu SLOVO!
Sme stálymi čitateľmi SLOVA, ktoré sa nám veľmi páči. / rod. Slivo- 

vičovcov

Vážená redakcia časopisu SLOVO!
Touto cestou Vám chcem vyjadriť poďakovanie za skvelý časopis 

pre kresťanskú rodinu, popriať Vám veľa dobrých myšlienok a ešte 
viac čitateľov a odberateľov. / Milena čornaníčová, Pichne

Všetkým našim priaznivcom ďakujeme.

Christos raždajetsja, slávite: 

Christos s nebes, srjaščite, 

Christos na žemli voznositesja:

i veselijem vospojte ľudije, 

jako proslavisja.

Pomôcky: 
serir, síl Tresk Priestorový

uhol
1. časť 

tajničky Sekal

Trs tie

Rapina
-

Rímsky
úradník

Ona, po 
nemecky

Súzvuk
tónov

Osviežujúc
nápoj

Oddelene 2. časť 
tajničky Pustovník 59 v Ríme

Inak 

Kyprí zem

Mačkovitá
šelma

Kód
Jordánska

Otec

Kamenisté
časti

Sahary

Apríl, skr.

Súčasť
člna

Mužské
meno

Agresia 

501 v Ríme

Vlastním
Dekan 

Kypril zem
Tulenia

kožušina

Brat egypt. 
boha 

Sutecha

Symetrála

Opica

Príbuzné Poľuje

Mužské
meno Omámil

Autor krížovky: Vlado Komanícký z Humenného.
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z októbrového čísla uverejníme v nasledujúcom 
čísle pre chybu Software.
Výherca osemsmerovky: Kristína Kundrová, Svidník
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 31. de
cembra 2003 a môžete získať knihu nielen o vzťahu otca a 
drogovo závislého syna - ANJEL NARKOMANOV.

POZOR - SÚŤAŽ
OBtks@í® w^lhralľ 
® M  nm S w iíé  p ís m ® Ť

Stačí, ak nám do redakcie zašlete fotografiu. 
Čo má na nej byt?

- rodina pri štedrovečernom stole -
- vianočný stromček -
- v zovretí modlitby -

- priatelia -

Vaše fotografie s uvedením mena uvítame na 
našej adrese: SLOVO, P.O.Box 204,080 01 

Prešov do 31. januára 2004.
Odoslaním fotografie dávate súhlas pre vydavateľa 

na jej uverejnenie s označením autora.
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RÁDIO VATIKÁN
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB 
kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 
East (Atlantik)
05:25-05:40:19:45-20:00
- slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45- 
česky

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - DECEMBER
• Aby príslušníci všetkých náboženstiev spolupracovali na zmier
ňovaní ľudského utrpenia v našej dobe.

• Aby cirkvi v krajinách, v ktorých doteraz vládne totalitný režim, 
dosiahli úplnú slobodu a mohli vykonávať svoje duchovné poslanie.

• Aby sme pri tajomstvách Ruženca svetla mysleli na tú nekonečnú 
lásku, ktorú nám Kristus preukázal ustanovením Eucharístie.

S L O V E N S K Ý  R O Z H L A 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 21.12. z kated
rálneho chrámu v Košiciach.

R Á D IO  L U M E N

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 -  Fujarôč- 
ka moja 12.00 -  Hudobný aperitív 13.00 — 
Literárna kaviareň 15.00 -  Svetlo nádeje
16.00 -  Piesne na želanie 17.30 -  Infolumen
18.00 -  Svätá omša - 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
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

VIANOČNÝ PROGRAM RÁDIA LUMEN  
NA ROK 2003

24.12. 2003 05:00 Ranné spojenie; 08:30 Svetielko plus; 10:00 
Vianoce menšín; 12:00 Zamyslenie; 12:05 Aperitív; 13:00 Tip-top naVianoce; 
16:00 Svätá omša; 17:00 Každý deň budú Vianoce; 18:00 Vianočný hudobný 
blok; 19:00 Svetielko; 20:00 Zamyslenie; 20:15 Folkové Vianoce; 21:00 Správy 
Rádia Vatikán; 21:15 Medailón; 22:45 Pred polnočnou; 00:00 Polnočná omša

25.12. 2003 05:00 Ranné spojenie; 08:30 Svetielko plus; 10:00 
Umenie a Vianoce; 11:00 Fujarôčka moja; 12:00 Zamyslenie; 12:05 Aperitív;
13:00 Literárna kaviareň; 15:00 Svetlo nádeje; 16:00 Piesne na želanie; 18:00 
Svätá omša; 19:00 Svetielko; 20:00 Zamyslenie; 20:30 Vešpery; 21:00 Správy 
Rádia Vatikán; 21:15 Duchovný obzor; 22:30 Hlas Ameriky; 22:45 Duchovný 
obzor II.

26.12. 2003 05:00 Ranné spojenie; 08:30 Svetielko plus; 10:00 
Liturgia vo Vianočnom období; 11:00 Fujarôčka moja; 12:00 Zamyslenie; 12:05 
Aperitív; 13:00 Tip -  top; 16:00 Piesne na želanie; 17:30 Intolumen; 18:00 Svätá 
omša; 19:00 Svetielko; 20:00 Infolumen; 20:15 Hudobné návraty; 21:00 Správy 
Rádia Vatikán; 21:15 ÚV Hovor

31.12. 2003 05:00 Ranné spojenie; 08:30 Svetielko plus; 10:00 
Princezná je smutná (kabaretný program); 12:00 Zamyslenie; 12:05 Aperitív;
13:00 Silvestrovský Tip -  top; 16:00 Svätá omša; 17:30 Mince na dne fontán; 
19:00 Svetielko; 20:00 Infolumen - ako ho nepoznáme; 20:15 Hlty Rádia Lumen 
za rok 2003; 21 ;00 Správy Rádia Lumen; 21:15 Silvester s Rádiom Lumen

1 .1 . 2004 00:00 Novoročný príhovor; 00:10 Sme s vami v Novom 
roku; 02:00 Hudobný blok; 05:00 Ranné spojenie; 08:30 Svetielko plus; 10:00 
Duch Nového roka; 11:00 Fujarôčka moja; 12:00 Zamyslenie; 12:05 Aperitív;
13:00 Literárna kaviareň; 15:00 Svetlo nádeje, 16:00 Piesne na želanie; 18:00 
Svätá omša; 19:00 Svetielko; 20:00 Zamyslenie; 20:15 Pohoda s klasikou; 21:00 
Správy Rádia Vatikán; 21:15 História a my; 22:30 Hlas Ameriky; 22:45 Ave Maria 
(hudobno - slovný program)

6 .1 . 2004 05:00 Ranné spojenie; 08:30 Svetielko plus; 10:00 
Rozhlasová hra; 11:00 Fujarôčka moja; 12:00 Zamyslenie; 12:05 Aperitív; 13:00 
Trojkráľový Tip -  top; 16:00 Folkparáda; 17:30 Infolumen; 18:00 Svätá omša;
19:00 Svetielko; 20:00 Infolumen; 20:15 V modrom tieni; 21:00 Správy Rádia 
Vatikán; 21:15 Duchovný obzor; 22:30 Hlas Ameriky; 22:45 Hudobné návraty

Správna odpoveď na otázku z čísiel 10 a 11 znie:
Slovo "LUMEN" znamená SVETLO. Výherca: Ján Tomáš, Košice

nmo
sveno tvojich dní

BANSKÁ BYSTRICA 102,9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠICE 94,4 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7 

LUČENEC 106,3 
MICHALOVCE 103,3 
NÁMESTOVO 105,8

PREŠOV 92,9 
PRIEVIDZA 98,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽILINA 89,8 

ČADCA 105,8

S L O V E N S K Á  T E L E V Í Z I A

4.12. 9.55 hod. Svätá Bernadeta. Animovaná rozprávka. R/l
6.12. 9.00 hod. Prišiel sv. Mikuláš. Animovaná rozprávka. R/l

12.00 hod. Dobrý deň, básnik. Dokumentárny film o Jánovi 
Frátrikoví. R.

7.12. 12.30 hod. Vojtech, bískup-mučeník. Náboženský dokument. 
R.
12.55 hod. Duchovné slovo. P.
13.00 hod. Ecce homo - Ján Mikluš. Miniprofil. P.

8.12.18.00 hod. Božie detí - Devloreskere čhave. R.
21.00 hod. Sféry dôverné. Diskusná relácia. R.

9.12.16.10 hod. Sféry dôverné. Diskusná relácia. R.
13.12. Katolícka moderna. Dokumentárny film. R.
14.10. 12.30 hod. Svetlá poznania. Dokumentárny film o histórií 

evanjelického školstva na Slovensku. R.
12.55 hod. Duchovné slovo. R.
13.00 hod. Ecce homo - Nora Baráthová. P.
19.54. hod. Duchovné slovo. R.

15.12.18.00 hod. Božie detí - Devloreskere čhave. R.
19.12.22.05 hod. Gan eden. Dokumentárny film o judaízme z pohľadu 

rabína Barucha Myersa. R.
20.12.12.25 hod. Tajomstvo Vianoc. Dokumentárny film o tajomstve 

inkarnácie Boha. R.
12.55 hod. Elena Maróthy-Šoltésová'. Dokumentárny film o spi
sovateľke, organizátorke evanjelického ženského hnutia na Slovensku. 
R.

21.12.12.30 hod. Rudavský Andrej a Mária Rudavská. Náboženský 
dokument. R.
12.55. hod. Duchovné slovo. R
13.00 hod. Ecce homo - Bohuhslav Beňuch. Miniprofil. R

22.12.12.00 hod. Príbeh veľkej lásky. Dokument. R/2.
23.12.12.00 hod. Bolí v tom kraji pastieri. Dokument. R/2.
24.12.11.00 hod. Pápež Ján Pavol 11. Dokumentárny film (zahraničie). 

P.
11.55 hod. Urbi et orbí. Priamy prenos pápežského požehnania 
z Vatikánu. R
12.45. hod. Ježiš.
19.15 hod. Duchovné slovo. P
0.15. hod. Narodil sa Kristus Pán. Koledy. R/2.

25.12. 12.00 hod. Slovenské koledy a Afrika. Dokumentárny film 
o koledníkoch Dobrej noviny. R/2.

27.12. 12.00 Píšťaly a tóny 1/2. Dokumentárny film o slovenských 
organistoch. R/2.

28.12.11.40 hod. Píšťaly a tóny 2/2. R/2.
29.12.11.25 hod. Daj Boh šťastia tejto zemi.

NABUDÚCE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

Verná kópia turínskeho plátna v Prešove.
Rozhovor s Mons. Giuseppem Ghĺbertim o Turín
skom plátne.
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas.
Cholevinskí: Čo je u ľudí vznešené, pred Bohom 
je ohavné.
Pokračovanie úvahy o pokore z cyklu Modlitba 
otcov púšte.
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Spomíname Šťastných 60 rokov oslávili naša drahá 
mamka Elena Mašľarová a náš drahý ocko 
Jozef Mašľar z Červenej Vody.

Poďakovanie_______________________
----------- Vďaka Bohu za po

žehnaných 70 rokov 
života, ktorých sa 25. 
septembra 2003 dožil 
Michal Mihuc z Vojčíc.

Drahý jubilant! V ši
rokom okolí ste jedným 

y/ z najdlhšie slúžiacich 
kantorov. Takmer 42 

rokov nosíte v srdci lásku a obdiv k liturgic
kému spevu, ktorý Vás sprevádza celým 
životom. Aj k nám členom zboru prichádzate 
so slovami povzbudenia, vzácnymi radami 
a pripomienkami, ktoré sú vždy s vďakou 
prijímané a oceňované. Vďaka za Váš vzťah 
k tradíciám východného obradu, interpretáciu 
liturgických piesní a chrámového spevu.

Z osobných vlastností chceme vyzdvihnúť 
Vašu skromnosť a oddanosť Gréckokatolíckej 
cirkvi. V rodinnom kruhu obetavosť a lásku 
milujúceho otca, starého otca a manžela.

Všetci Vám u milostivého Pána Boha 
vyprosujeme zdravie, životnú pohodu, radosť 
medzi svojimi najbližšími a potešenie zo 
spevu.

Členovia zboru Vám osobitne privolávajú
Na mnohaja i blahaja lita!

Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, že 
sme deťmi takých milujúcich a obetavých 
rodičov. Milá mamka a ocko, z úprimného 
srdca vám za všetko ďakujeme. Pevné 
zdravie, Božie požehnanie a ochranu Matky 
Božej vám zo srdca vyprosujú vaše milujúce 
deti Elenka, Ludka a Jozef s rodinami.

Srdečne blahoželáme!_____________
Kancelár Prešovského biskupstva o. Ľu

bomír Petrík a farár Gréckokatolíckej farností 
svätých apoštolov Petra a Pavla Košíce-Terasa 
o. Michal Hospodár, obaja pôsobiaci aj ako 
odborní asistenti na Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 
dňa 20. júna 2003 na Teologickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Lubline (KUL) v Poľsku 
úspešne obhájili dizertačné práce z oblastí 
pastorálnej teológie so zameraním na spolo
čenskú komunikáciu a bol im udelený titul 
ThDr. Dňa 20. októbra tohto roku bolí na KUL 
slávnostne promovaní na doktorov posvätnej 
teológie. Srdečne im blahoželáme a pre ďalšie 
pôsobenie vyprosujeme hojnosť darov Sväté
ho Ducha.

Poďakovanie
za darovanie 1% z dane____________

Gréckokatolícka diecézna charita vyslovuje 
úprimné poďakovanie všetkým ochotným 
darcom, ktorí cez nás ľudom v núdzi venovali

1% zo svojej dane. Celkovou vyzbieranou 
sumou vo výške 58.924,- Sk ste tak prispeli 
na úhradu časti nákladov na sociálne, 
zdravotnícke a humanitárne aktivity.

Veríme, že vaše srdce bude vnímavé na 
potreby núdznych aj v budúcom roku 2004.

pracovný tím GK diecéznej charity

Darovali na SLOVO___________________
Bohuznámy - 10.000 Sk; Ján Regenda,

Sobrance - 1000 Sk; Ľubomír Porhínčák, 
Bratislava - 650 Sk; Bohuznáma, Prešov - 
500 Sk; Veriaci z farnosti Vysoká nad 
Uhom - 500 Sk; Ján Rebej, Košice-Šaca - 
200 Sk; Viliam Popovíč, Sobrance -150 Sk; 
Mária Kovaľová, Pavlovce-150 Sk; Michal 
Hospodár, Bratislava - 150 Sk; Ľubica Ba
čova, Poprad -150 Sk; Bohuznámy, Prešov
- 150 Sk; Margita Kostovčíková, Michalovce
- 150 Sk; Oľga Puzová; Prešov - 150 Sk; 
Helena Hanuščinová, Spišská Nová Ves - 
100 Sk; Mária Berešová, Oreské - 100 Sk; 
Juraj Kaputa, Bogliarka - 100 Sk; Anna 
Vatraľová, Svídník - 100 Sk; Štefan Víros- 
tek, Helcmanovce - 80 Sk; Štefan Šustrík, 
Helsmanovce - 50 Sk; Lumíla Špontáková, 
Prešov - 50 Sk; Mária Cifraníčová, Trebišov
- 50 Sk; Rímskokatolícky farský úrad To
poľčianky- 50 Sk; o. Michal Maslej, Košice
- 50 Sk; Eva Tkáčová. Dúbravka - 50 Sk; 
Jozef Osavčuk, Prešov - 50 Sk; Anna Škvar- 
kovská, Albínov - 50 Sk; Mária Kocurová, 
Albínov - 50 Sk; Štefan Mihalo, Košice - 50 
Sk; Adolfína Jacevíčová, Humenné - 50 Sk; 
Terézia Kužmová, Sabinov - 50 Sk; Anna 
Šutáková, Sabinov - 50 Sk; Andrej Bajužík, 
Dúbravka - 40 Sk; Mária Urbanová, Stan- 
kovce - 40 Sk; Ing Juraj Hospodár, Lažňany
- <|0 Sk; Michal Hospodár, Trebišov - 40 Sk; 
Rímskokatolícka cirkev Prochot - 40 Sk; 
Konštantín Molčání, Košice - 40 Sk; Anna 
Ihnátová, Poruba pod Vihorlatom - 40 Sk.

Úprimné Pán Boh zaplať!

28. decembra 2003 
uplynie rok od úm rtia 
našej milovanej mamky, 
starej mamy Márie Že
ravej z Vranova nad 
Topľou.

S láskou a s bôľom 
v srdci na ňu v  m od
litbách spomínajú a ne
zabúdajú dcéra Maňa s rodinou, synovia  Ján, 
Jozef, Michal, Paľo a Peter s rod inam i.

Polročné predplatné : 1 9 5 , - Sk 
Celoročné predplatné : 39 0 ,- Sk

Neváhajte a predplaťte si ho čím skôr!
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Narodenie nášho Pána Ježiša Krista


