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Juraj Gradoš
šéfredaktor 

časopisu SLOVO

Znovu predstupu
jem pred vás s akýmsi 
programovým prehlá
sením redakcie vášho 
časopisu. Je  na čase 
zhodnotiť minulý rok 
a dať si predsavzatia. 
A to nielen v osobnej, 
rodinnej či spoločen
skej oblasti, ale aj 
v duchovnej. Verím, že 

Slovo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou vášho 
osobného i duchovného rastu, že vám pomáha 
byť lepšími a múdrejšími.

Takčosmeza minulý rok dosiahli z toho, čo 
sme si predsavzali? Mali sme iba jedno jediné 
predsavzatie-jedinú túžbu: spolu na stránkach 
tohto časopisu privítať rok 2004. Tak vítaj, rok 
plný nádejí, odvahy a zmien. Rok 2004 je  pre 
nás výzvou k neustálemu zlepšovaniu sa. Slovo 
zvýšilo svoju periodicitu, a tak by sme mali byť 
aspoň trochu aktuálnejší. Zmenili sme papier 
na biely, čo, dúfam, ocenia všetci, ktorým sa 
zle čítalo z doteraz používaného papiera. 
Zmenšili sme síce počet strán, ale tie najžiada
nejšie rubriky sme ponechali v tej či onej 
podobe.

Tak čo vám prinášame v roku 2004? Dovoľte 
mi, aby som vás previedol jednotlivými strán
kami tohto čísla. Po tomto prvom úvodníku 
budú nasledovať ďalšie. Mali by ich písať reno
movaní úvodnikárí, ktorí vás už oslovovali 
v minulosti, ale načreli sme aj k novým tváram. 
Na vedľajšej stránke si budete môcť prečítať 
rozhovor s krátkym predstavením osoby s kto
rou je  robený. Radi uvítame vaše návrhy na 
osobnosti vášho života vo farnostiach.

Domáce í svetové spravodajstvo sme mierne 
zredukovali, čo však vyváži jeho dvojnásobná 
periodicita. Chceme uverejniť každú správu, 
ktorú nám zašlete. Ak ich bude veľa a nebude 
možné ich uverejniť v plnom rozsahu, trochu 
ich upravíme a skrátime. Po spravodajstve 
bude nasledovať už zažitá stránka venovaná 
novému pohľadu na našu vieru: Kresťanstvo 
nanovo objavené. Vedľa nej si budete môcť 
prečítať životopis ďalšieho nášho svätca. Mnohí 
z nich sú nám neznámi, lebo žili vo vzdialených 
krajinách a hlbokej minulosti. Ich odkazje však 
určený práve nám, ktorí neraz strácame pevnú 
pôdu viery pod nohami. K tejto istote by nás 
mali poučiť aj otcovia púšte, ktorí sa nám budú 
na tejto stránke prihovárať svojím jazykom 
a budú nám hovoriť o modlitbe.

Znovu sme zaviedli tému čísla, ktorá by mala 
byť spolu s anketou stredobodom každého vy
dania. Téma, rozhovor i úvodník by mali mať 
jednu obsahovú niť. Tá bude súčasťou pevného 
lana, ktorým vás chceme viesť po celý nasledu
júci rok.

Pre mladých, a to nielen telom, ale i du
chom, sme pripravili rubriku Nová evanjeli- 
zácia, kde sa dozvedia o modernom spôsobe 
ohlasovania a žitia Krista. Vedľa sa pokúsime 
znovu ukázať mladým krásu života a nový, 
kresťanský spôsob žitia. Byť kresťanom je vo 
svete znovu in. A myslím si, že my môžeme byť

in v každom smere. Vo svetle nových výskumov 
a názorov vám priblížime slová Biblie.

Duchovné články, zamyslenia ísvedectvo, 
či príbeh zo života poukazujú na reálnu prítom
nosť Boha v živote človeka. Boh nie je  iba 
výplod fantázie a nedostatku reality nejakých 
kňazov, aleje skutočný, tak ako život sám. Nežiť 
život znamená byť mŕtvy. Nežiť Boha znamená 
byť nešťastný opustený a smutný. Boh je náde
jou mnohých a dáva každému všetko naj celou 
príehršťou, štedro a každý deň. Len treba nasta
viť ruky a prijímať jeho dary.

Ďalšia stránka vám prináša aktuality z kniž
ného a mediálneho trhu. Túto rubriku už ocenili 
mnohí, ktorí si objednali zaujímavé knihy, čo 
zmenili ich život k lepšiemu. Nájdete tu prehľad 
činnosti Spolku sv. Cyrila a Metoda, ako aj 
jubilantov spomedzi jeho členov. Krátkymi 
vysvetleniami vás budeme nadálej sprevádzať 
vo svete liturgie a počas Stredoeurópskych 
katolíckych dní vám ponúkneme aktuálny 
program na každé dva týždne.

Pre detíje pripravená ďalšia stránka. Pripra
vujeme ju v novej koncepcii. Nájdu si tu vystri
hovačky maľovanky, komíx, ale aj poučné 
slovo. Pred prázdninami a Vianocami im na 
zadnej strane prinesieme zaujímavé hry, ktoré 
vycibria ich vedomosti. Tým, ktorí si chcú od
dýchnuť, sú venované vtipy, osemsmerovky 
a krížovky. Prinášame aj akúsi paródiu na 
populárnu súčasť svetských časopisov - horo
skop. Náš horoskop vám pripomenie to, čo vás 
čaká v nasledujúcich týždňoch. Nebudeme 
lúštiť a veštiť z gule, ale nazrieme do kalendára 
a humornou formou vás upozorníme na blížiace 
sa udalosti. Pre tých, ktorí pozerajú televíziu 
alebo počúvajú rozhlas, sa budeme snažiť pri
niesť informácie o pripravovaných reláciách.

Predposledná stránka je venovaná liturgic
kému kalendáru a vašej inzercií, jubilantom, 
oznamom i spomienkam na blízkych. A na zá
verečnej stránke si nájdete malé prekvapenie: 
rôzne náboženské obrázky alebo hry pre deti. 
Radí uvítame vaše názory, ako využiť túto plno- 
farebnú stránku.

To je naša koncepcia, ktorú chceme zachovať 
počas celého roka. Dúfame, že aktuálny stav 
počtu predplatiteľov stúpne a že nebudeme 
prežíva ť skľučujúce pocity nad stále znižujúcim 
sa záujmom o náš časopis. Pred rokom som 
prejavil túžbu a nádej, že nebudem z ambónov 
počuť oznam: „Slovo ukončilo svoju činnosť. 
Ale to závisí len od vás. Hovorte známym o Slo
ve a ponúknite im ho. Boli by sme radi, keby 
Slovo bolo v každej rodine, zvlášť mladej. Pred
platné Slova by mohlo byť zaujímavým darom 
mladomanželom alebo mládeži mimo domova, 
aby nestratila kontakt so svojou cirkvou.

Vykročme spoločne na túto novú cestu. 
Krokom rezkým a plným odvahy Verím, že sme 
sa poučili z chýb minulosti a že naša budúcnosť 
je  v Božích rukách istá a svetlá.

S úctou a vďakou 
za modlitby a pomoc
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Január
Aby všetci ľudia uznali, že sú členmi 

jednej Božej rodiny a aby sa skončili vojny 
nespravodlivosť a vzájomná diskriminácia.

Aby sa mladé misijné cirkví venovali 
formácii osôb pre pastoračnú činnosť.

Za ochotu ducha. Aby sme na príhovor 
nových blažených, Vasiľa Hopká a sestry 
Zdenky Schelingovej, rástli v čností a moh
li tak obetavo slúžiť Bohu a blížnemu.
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Vzácny dar 
gréckohatolíhom
Rozhovor s Mons. Giuseppe Ghibertím.
Dňa 17. novembra 2003 sa prešovská katedrála obohatila o vzácnu 
vernú kópiu Turínskeho plátna.

1. Čím je pre vás Turínske plátno?
Čímsi veľkým a silným, pretože dojíma moje 

srdce, pomáha mi vo viere a neustále ma 
pozýva k pokániu nad mojimi hriechmi.

2. Čo dáva veriacemu kresťanovi uctie
vanie takýchto relikvií?

Veľmi veľa. Ten, kto sa pozerá na Turínske 
plátno, cíti, že ono ho odkazuje priamo na 
utrpenie Ježiša Krista.

Evanjeliá nám hovoria o umučení Ježiša 
Krista: o fackách a úderoch do tváre, o nespo
četných zásahoch korbáčom pri bičovaní o tŕ
ňovej korune na jeho hlave, o klincoch prerá
žajúcich ruky a nohy, o pribití na kríži, o hroznej 
agónií, o smrti, o posmrtnom prerazení boku 
kopijou. Hovoria nám aj o tom, kto je ukrižo
vaný a prečo bol odsúdený na túto smrť.

Turínske plátno ukazuje presne tie isté mu
ky: opuchnutú tvár, plnú krvi, tŕňovú korunu 
na hlave, telo posiate nespočetným množstvom 
úderov korbáčom, zápästia a chodidlá preraze
né klincami, obrovské úsilie vynaložené pri 
dýchaní (viditeľné na rozopätom hrudnom 
koši), posmrtnú strnulosť mŕtveho tela, ranu 
v boku s krvavou škvrnou, ktorej zafarbenie 
nesie znaky krvi už mŕtveho človeka (toto zafar
benie sa líši od krvi na iných miestach pora
nenia - zápästia, chodidlá, bičovanie, tŕňová 
koruna). Nehovorí nám, kto je tento ukrižovaný, 
ale až extrémne surovým spôsobom ukazuje 
všetky muky (až po potupenie ľudskosti člove
ka, ktorý bol súdený úplne nahý).

Žiadny dokument sa tak dokonale neodzr
kadľuje v Turínskom plátne ako evanjeliá, do
konca ešte aj v najmenších zvláštnostiach, ktoré 
nebolí bežné pri ukrižovaní, ako je tŕňová koru
na alebo prerazenie boku kopijou po smrtí ukri
žovaného.

Kto má aspoň trochu srdca a trochu viery 
a hľadí na Turínske plátno, musí zvolať: „Pane, 
nemohol sí ma viacej milovať!“, ale potom musí 
dodať: „Pane, ty, ktorý sí nevinný, odpusť mi 
moje hriechy, ktoré spôsobili toto tvoje utrpenie. 
Pane, urob zo mňa odvážneho svedka tvojej 
lásky".

3. Táto relikvia prešla (odborným) 
vedeckým skúmaním so súhlasom Cirkvi. 
Ako vnímate v tomto kontexte vzájomný 
vplyv vedy a viery?

Turínske plátno hovorí srdcu človeka a jeho 
inteligencií. Srdce sa cíti povzbudené viacej 
milovať Ježiša. Inteligencia si kladie niektoré 
otázky: Kedy bolo zhotovené toto plátno a ako 
sa na ňom utvoril obraz? Čo sa týka dátumu, 
sú argumenty, ktoré svedčia v prospech 
starobylosti plátna.

Je pravdou, že človek viery sa zaujíma aj 
o výsledky vedeckého bádania, ale nedopustí, 
aby od nich závisela jeho úcta a viera. Obraz 
na Turínskom plátne je veľmi „silným hlasom" 
a „echom" evanjelia na to, aby sme sa pred 
ním zastavili a oslavovali Boha, plačúc nad 
svojimi hriechmi.

4. Kde sa nachádza 
verná kópia tohto plát
na a prečo?

Je známe, že maľo
vané kópie tohto plátna sa 
robili už v dávnejšej his
tórii: pravdepodobne už 
v Byzancií, potom v Cham- 
béiy, a predovšetkým v Tu
ríne v roku 1600.

Posledná fotografia 
bola zhotovená v priebe
hu odstraňovania záplat

Mons. Giuseppe Ghiberti 
vyučuje Sväté písmo (Nový 
zákon) na teologickej fakul
te v Turíne a na Katolíckej 
univerzite vMiláne. Turín
sky arcibiskup mu dal na 
zodpovednosť všetko, čo 
súviselo s vystavením Tu
rínskeho plátna (v rokoch 
1998, 2000), ako aj záleži
tosti spojené s predstave
ním Turínskeho plátna širo
kej verejností.

z Turínskeho plátna, našitých v roku 1534, 
v snahe opraviť škody po požiari z roku 1532. 
Musím povedať, že Turínske plátno je bez týchto 
záplat oveľa krajšie. Z tejto poslednej fotografie 
je urobená aj kópia, ktorá bola prinesená do 
Prešova.

5. Prečo ste sa rozhodli darovať vernú 
kópiu tohto plátna práve Prešovu?

Diecézna komisia pre Turínske plátno má 
úzke a vrúcne priateľstvo s Prešovskou epar- 
chĺou od chvíle, keď niekoľko veriacich na čele 
s vtedajším sídelným biskupom Mons. Jánom 
Hírkom prišlo v Jubilejnom roku 2000 na púť 
do Turína. Bolo to pri príležitosti vystavenia 
Turínskeho plátna širokej verejnosti. Po nie
koľkých vzájomných priateľských návštevách, 
vzájomných modlitbách a výmene darovTurín- 
čania nemohli nemyslieť na podarovanie z ich 
strany najkrajšieho daru, a síce kópie Turín
skeho plátna.

0 niekoľko mesiacov chceme odovzdať ďal
šiu z týchto kópií aj Jeruzalemu. Bude umiest
nená v priestoroch jeruzalemskej Baziliky Bo
žieho hrobu.

6. Akou technológiou bola táto kópia 
vyrobená a čím sa líši od originálu?

Fotografia Turínskeho plátna bola najprv 
elektronicky spracovaná, aby sa dosiahol har
monický obraz čo najbližší originálu. Elek
tronicky spracovaná kópia plátna bola realizo
vaná na fotografickú blanu, a táto bola špe
ciálnou technikou nalepená na plátno. Predtým 
sme sa pokúšali urobiť kópie aplikáciou atra
mentovej čierne priamo na plátno, ale výsledky 
bolí neuspokojivé.

7. Čo prináša nám gréckokatolíkom 
prítomnosť kópie tejto vzácnej relikvie 
a k čomu nás vyzýva?

Svätý Otec, ktorý putoval do Turína 24. mája
1998, ponúkol níekolko myšlienok, zamyslení 
sa o poslaní a úlohe Turínskeho plátna. Turínske 
plátno, svedok Svätej soboty, nás pozýva za
mýšľať sa nad zmyslom utrpenia a smrtí, nad 
plodnosťou ticha, nad hodnotou očakávania 
života, ktorý vychádza z hrobu.

Vaša komunita v Prešove prežívala túto skú
senosť v nedávnej minulostí a teraz konštatuje 
ovocie viery, uskutočňovanej v priebehu niekoľ
kých desaťročí života v podzemí. Nesmie však 
zabudnúť na to, že hodiny hrobu sa ešte ne
skončili, aj keď zdanie môže hovoriť o opaku.
V uplynulých rokoch ste vedeli, kto je „nepria
teľ", aby ste zaujali proti nemu postoj viery, dnes 
to ale nie je také jednoznačné. Vzkriesenie sa 

ešte neudialo, ale my všetci sme po
zvaní pripraviť ho v nás a okolo nás.

Gréckokatolícka komunita je vlast
níckou úžasných pokladov: vaša litur
gia, vaša tradícia verností, váš neus
tály dialóg, vaša chudoba a pokora...
V Božej svätej Cirkvi tieto drahokamy, 
ponúknuté do spoločného vlastníctva, 
môžu pomôcť mnohým ľuďom na ich 
neľahkej ceste.

Za rozhovor ďakujú 
Jozef Maxím a Juraj Gradoš 

Snímka: Mária Žarnayová
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JÁN PAVOL II. PROTI TRESTU SMRTI 
A NÁSILIU V MENE BOHA

Pápež Ján Pavol 11. zdvihol svoj hlas na 
podporu medzinárodnej kampane proti trestu 
smrti. V nedeľu 30. novembra po modlitbe 
Anjel Pána privítal na Námestí sv. Petra aj 
rímske spoločenstvo Sant Egidío, ktoré sa roky 
zasadzuje za zrušenie trestu smrtí.

Z iniciatívy tohto spoločenstva slávilo asi 
300 miest na celom svete v Prvú adventnú 
nedeľu „Deň proti trestu smrtí". V 122 kraji
nách sveta, ako napríklad v Amsterdame, New 
Yorku, Buenos Aires, Berlíne, Hírošíme, Santía- 
gu de Chĺle, Barcelone, Paríži a vo Viední, sa 
rozžiarili rôzne budovy na protest proti trestu 
smrti,.

Hovorca spoločenstva Mário Marazzítí 
vyhlásil, že trest smrtí bol v 112 krajinách de 
facto alebo de íure zrušený, kým v 83 
krajinách ešte existuje.

Pápež Ján Pavol 11. prijal na audiencii osem 
predstaviteľov kultúry z Iránu. Do Ríma prišli 
na podujatie s názvom Pravda, spravodlivosť, 
láska a sloboda - piliere pokoja, ktoré zorga
nizovala Pápežská rada pre medzináboženský 
dialóg spoločne s Inštitútom pre islamskú 
kultúru a komunikáciu.

Svätý Otec pozdravil vedúceho organizácie 
Ajatollaha Mahmuda Muhammadího Araqího 
a potom v anglickom jazyku povedal: „Dnes

je mimoriadne potrebný dialóg, ale aj poro
zumenie a spolupráca medzí veľkými sveto
vými náboženstvami, najmä medzi kresťan
stvom a islamom. Náboženstvo je skutočne 
povolané budovať mosty medzí jednotlivcami, 
národmi a kultúrami - byť znamením nádeje 
pre ľudstvo. Apelujem na vás a na všetkých 
ľudí dobrej vôle, aby ste pripojili svoje hlasy 
k môjmu, keď stále opakujem, že sväté Božie 
meno sa nesmie nikdy zneužívať na výzvy k 
násiliu alebo k terorizmu, a tak podnecovať 
nenávisť a diskrimináciu. Som si istý, že váš 
neustály dialóg a vaša neprestajná spoluprá
ca, ktorej výrečným príkladom je aj toto stret
nutie, bude veľkou mierou napomáhať kresťa
nom a moslimom, aby bolí stále účinnejšími 
nástrojmi pokoja v našom svete.Nech všemo
húci Boh požehná vašu ínícíatívu a nech dá 
celému ľudstvu odvahu a silu prijímať pravdu, 
spravodlivosť, lásku a slobodu ako pravé 
piliere pokoja."

Stretnutie iránskeho kultúrneho inštitútu s 
pápežskou radou je pokračovaním série 
sympózií, ktoré sa pravidelne konajú od roku
1999. V minulých rokoch boli na programe 
témy ako náboženský pluralizmus alebo 
identita a náboženská výchova mládeže.

ZE / -zg-TK KBS

NOVÝ GRÉCKOKAT. BISKUP V BRAZÍLII

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

RÍM: 11. 12. 2003 sa v Ríme konala 
vernisáž fotografickej výstavy s názvom Svätý 
Otec na Slovensku: tri návštevy Jána Pavla 11. 
očami slovenských fotografov. Na výstave sa 
prezentovali tri fotografické celky, týkajúce sa 
jednotlivých návštev Svätého Otca na Slo
vensku, spolu 100 fotografií desiatich reno
movaných slovenských autorov. (ND/TASR) 

TR1ERI: Kardinál Joseph Ratzinger, prefekt 
Kongreg. pre náuku viery, varoval pred bana- 
lízovaním liturgie. Povedal, že bohoslužby sa 
stále rušia prílišnou podnikavosťou niektorých 
ľudí, že kresťanská viera sa nehlučne stráca a 
Cirkev sa už zdá byť niečím z minulosti. Zdô
raznil však, že Cirkev je Boží dom a nebude 
nikdy zničená. Kresťanov vyzval, aby vo svete 
presadzovali moc pravdy a lásky. (KP/-zg- TK 
KBS)

VATIKÁN: Pápež Ján Pavol 11. prijal 28.11. 
2003 na audiencií moldavského prezidenta 
Vladimíra Voronína. Bolo to po prvý raz 
v histórií, čo vysoký moldavský predstaviteľ 
navštívil Vatikán. (KP/-zg- TK KBS)

IZRAEL: Počet katolíckych pútnikov do 
Svätej zeme sa od apríla opäť zreteľne zvýšil. 
Minister pre cestovný ruch Benny Elon očaká
va, že počet pútnikov dosiahne do konca roka 
jeden milión. V najhojnejšom roku v tejto ob
lastí - v roku 2000 - pricestovali do Izraela tri 
milióny pútnikov a turistov. (KP/-zg- TK KBS) 

PARÍŽ: Špeciálna komisia vyzvala francúz
sku vládu, aby prijala zákon zakazujúci nose
nie náboženských symbolov (moslimských 
šatiek na hlave, veľkých krížov a židovských 
čiapočiek) vo verejnom školstve. V prípade ne
uposlúchnutia hrozí žiakovi či študentovi vylú
čenie zo školy. Zástupcovia katolíckej, protes
tantskej a pravoslávnej cirkvi v krajine v uvied
li, že sú proti prijatiu zákona. (TASR/TK KBS) 

RÍM: Pápež Ján Pavol 11. vyzval vo štvrtok 
Európanov, aby nezabudli na svoju kresťan
skú minulosť, keď sa predstavitelia EÚ stretnú 
na summite únie v Bruseli, aby sa dohodli na 
konečnom znení ústavy. „Je nutné, aby Európa 
dneška strážila svoje dedičstvo a pochopila, 
že kresťanstvo má schopnosť podporovať, 
uzmierovať a zjednocovať,“ povedal Svätý 
Otec. (SITA/Reuters)

VATIKÁN: Hlad v mnohých častiach sveta 
predstavuje podľa názoru pápeža Jána Pavla 
11. vážne ohrozenie pokoja vo svete: „Hlad 
a podvýživa ešte sťažované rastúcou chudo
bou tvoria vážne ohrozenie pokojného spolu
nažívania medzí národmi," povedal Svätý 
Otec 5.12. na audiencii pre účastníkov 32. kon
ferencie Svetovej organizácie pre výživu FAO 
a zdôraznil: „FAO svojim bojom proti hladu 
v mnohých častiach sveta poskytuje podstat
ný prínos k pokoju vo svete." {KP/-zg-TK KBS) 

BUDAPEŠŤ: Budapeštiansky arcibiskup 
kardinál Péter Erdó (51), známy odborník pre 
cirkevné právo v strednej Európe, vyjadril 
obavy maďarských veriacich v súvislostí so 
vstupom Maďarska do EÚ. Medzi veriacimi 
existujú silné obavy, pretože obraz EÚ spájajú 
s popíeraním kresťanských hodnôt, euta
náziou, krízou inštitúcie manželstva atd. Bez 
kresťanstva chýba Európe srdce. (ZE/-zg-TK 
KBS)

10. decembra 2003 Svätý Otec vymenoval 
baziliána o. VALDOM1RA KOUBETCHA [Vla
dimíra Kubiča], OSBM, doterajšieho profesora 
teológie v Curítibe v Brazílii za biskupa - 
coadjutora (s právom nástupníctva) pre Epar- 
chĺu Sao Joao Batísta v Curítibe pre Ukrajin
cov. V eparchii žije 161 500 gréckokatolíkov,

67 kňazov a 2 stály diakoni. Rehoľníkov 
a rehoľnícje spolu 547.

Novovymenovaný biskup vladyka Valdo- 
míro sa narodil v roku 1953 v Mandaquacu 
v Brazílíí a kňazskú vysviacku prijal v roku 
1981.

Podľa V.l.S. (Vatican Information Service) 
031210 spracoval Vladimír Míroššay

PRVÝ APOŠTOLSKÝ EXARCHA 
VEĽKEJ BRITÁNIE VO VEČNOSTI

16. novembra 2003 zomrel v Londýne vo 
veku 84 rokov preosvíetený vladyka AU
GUSTÍN EUGEN HORNYAK, OSBM, emeritný
- prvý apoštolský exarcha pre ukrajinských 
gréckokatolíkov vo Veľkej Británii.

Narodil sa 7. októbra 1919 v Kocure (v tom 
čase Križevacká eparchia) na území terajšieho 
novozriadeného Apoštolského exarchátu pre 
gréckokatolíkov v Srbsku a Čiernej Hore, kde 
doteraz žijú potomkovia prisťahovalcov z vý
chodoslovenského Zemplína. Kňazské sväte
nie prijal o. Eugen 25. marca 1945 v Ríme 
z rúk vladyku Ivana Bučka. Ako kňaz pôsobil 
od roku 1947 v USA v štátoch Ohío a Pennsyl- 
vánía, bol špírituálom v Seminári sv. Cyrila 
a Metoda v Pittsburgu, prednášal morálku 
a kanonické právo. V roku 1956 vstúpil do 
noviciátu otcov bazilíánov v Kanade, ktorý 
ukončil v roku 1957 a prijal rehoľné meno 
Augustín. Ako rehoľný kňaz pôsobil v Uníon- 
towne, bol špírituálom v malom seminári ba-

zilíánov v Stamforde a v Kláštore sv. Jozafáta 
neďaleko New Yorku, kde sa neskoršie stal 
ígumenom - predstaveným.

Svätý Otec bl. Ján XX111. ho v roku 1961 
vymenoval za biskupa pre službu v Anglicku 
a 26. októbra 1961 v americkej Filadelfií prijal 
biskupské svätenia z rúk metropolitu Ambró
zia Seníšína, OSBM. Ako pomocný biskup 
pomáhal kardinálovi Godfreyoví a po jeho 
smrtí v roku 1963 ho Svätý stolec menoval 
apoštolským exarchom pre Anglicko. V roku 
1968 Svätý stolec rozšíril jeho právomoci pre 
ukrajinských katolíkov v celej Veľkej Británii. 
Túto službu vykonával 26 rokov až do roku 
1987. Odvtedy žíl ako emeritný biskup - exar
cha v Londýne. Telesné pozostatky vladyku 
Augustína HORNYAKA, OSBM, boli podľa jeho 
poslednej vôle prevezené do rodnej zemí 
v Srbsku, kde očakávajú druhý a slávny 
príchod Spasiteľa.

Podľa UGCC News 
spracoval Vladimír Míroššay
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Z Humenného do Emauz

Dar svätého Mikuláša
V sobotu 6. decembra t. r. na sviatok svä

tého Mikuláša, divotvorcu, arcibiskupa Lykij- 
skej Myry, sa udiali dve významné udalosti v 
živote bohoslovcov Kňazského seminára bla
ženého biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM, 
v Prešove,

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
udelil preosvíetený vladyka Ján Babjak, SJ,

obliečku bohoslovcom druhého ročníka a pos- 
tríženije - nižšie svätenie - bohoslovcom piate
ho ročníka Matejovi Fečkovi, Rastislavovi Fír- 
mentovi, Jozefovi Harvilkoví a bohoslovcom 
šiesteho ročníka Mariánovi Bajusovi, Radkovi 
Blíchároví a Tomášovi Porhinčákoví.

Obliečkou - oblečením do podríasníka - 
kandidát naznačuje, že sa vydal na cestu ku 
kňazstvu a navonok prejavuje odumieranie 
tomuto svetu. Podstrihnutie na svíečkonosiča,

čitateľa a kantora sa v prvotnej Cirkvi udeľo
valo ako svätenie tým, ktorí mali byť chrámo
vými sviečkonosičmi, spevákmi (kantormí) 
alebo čítali na bohoslužbe zo Svätého písma, 
a pritom nebolí kňazmi ani diakonmi.

V súčasností sa podstrihnutie chápe ako 
začlenenie bohoslovca do klerického stavu. 
Ostrihanie vlasov kandidáta do tvaru kríža 

znamená, že dotyčný sa zrieka a od
pútava od všetkého, čo mu ponúka 
tento hmotný svet a obracía sa k Bo
hu, aby sa každým dňom snažil pri
blížiť k nemu, duchovne rástol 
v čnostiach a nestaral sa o márností 
sveta. Pekne to vyjadruje poučné 
slovo, ktoré po vykonaní obradu 
hovorí vladyka postríženému: „Sy
nu, služba čteca je prvým stupňom 
kňazstva. Preto je potrebné, keď 
budeš čítať Božie písma, aby tí, ktorí 
ťa budú počúvať a hľadieť na teba, 
konali to isté. Nijako nepoškvrň túto 
službu,- ktorá ti bola zverená, oča

kávajúc vyšší stupeň. Ak budeš žiť pokojne v 
spravodlivostí a svätosti, budeš mať Božiu 
milosť a zverí sa ti väčšia služba..."

Po obrade obliečky a postríženíja nasledo
vala archíjerejská svätá liturgia.

-tp-
K nižšiemu sväteniu želáme všetkým 

bohoslovcom veľa síl do napĺňania svojej 
služby Kristovej Cirkvi.

redakcia

SPRÁVY Z DOMOVA

KOŠICE - V nedeľu 19.10.2003 sa v mod
litební Bratskej jednoty babtistov konala 
ďakovná ekumenická bohoslužba za úrodu.

Toto tradičné jesenné podujatie deviatich 
kresťanských cirkví, židovskej náboženskej 
obce a teologickej fakulty zorganizovalo 
ekumenické spoločenstvo cirkví. Jeho mottom 
bol biblický citát: Na teba sa upierajú oči 
všetkých a ty im dávaš pokrm v pravý čas. 
Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo 
žije... Vo svojom príhovore biskup cirkvi čes
koslovenskej husitskej na Slovensku Ján 
Hradil uviedol: „Chlieb a víno, za ktoré dnes 
ďakujeme, sú materiálnej povahy, ale neza
búdajme prosiť a ďakovať aj za dary Ducha."

Svojím spevom sa predstavil aj katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom 
chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach 
pod vedením dirigentky zboru Lucie Lova- 
šovej.

Účastníci bohoslužby poďakovali Pánovi 
za plody zeme modlitbami, piesňami, čítaním 
z Evanjelia a Starého zákona a tradičným 
Áronovským požehnaním. (Mária Tomášova)

PREŠOV - Prešovský starosloviensky ka
tedrálny zbor pod vedením dirigenta p. Fran
tiška Šestáka vystúpil na sviatok sv. Dimítríja 
v nedeľu 26. 10. pri sv. liturgií v Monastyre 
otcov bazílíánov na Vajanského ul. v Prešove. 
Sv. liturgiu slúžil o. Gorazd Tímkovíč, ČSVV, 
ktorý vo svojej kázni priblížil veriacim život 
sv. Dimítríja, jeho mučenícku smrť. ale aj 
významné miesto, ktoré mu patrí medzi 
svätými východnej cirkvi a úctu, ktorú po 
stáročia požíva aj v našej gréckokatolíckej 
cirkvi. Veď sv. Dimítríja malí vo veľkej úcte 
a šírilí na Veľkej Morave jeho sväté meno aj 
naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod. Veľa 
našich chrámov a drevených cerkví bolo za
svätených práve sv. Dimítríjovi, zdôraznil o. 
Gorazd. Vystúpenie katedrálneho zboru pris
pelo nielen k skrášleniu obradov sv. liturgie, 
ale aj k peknému umeleckému zážitku a du
chovnému povzbudeniu prítomných veria
cich. (-Kraj-)

PREŠOV - V sobotu 8.11. 2003 o 18. hod. 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove udelil prešovský eparcha Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, nižšie svätenia postri- 
ženíje a subdiakonát kandidátovi Kniežaťu 
Frá Mítr. PhDr. Maxímilíanoví Peterovi Ami- 
lachvary Sozanskému, OSU, profesnému ry
tierovi Rádu sv. Lazára z Jeruzalema.

STROPKOV - Pri príležitosti druhého 
výročia beatífíkácíe mučeníka Metoda Domi
nika Trčku, CSsR, sa v dvadsiatu druhú nede
ľu po Päťdesiatnici (9.11.2003) v Stropkove 
uskutočnila slávnosť posviacky obnovenej 
zvonice, ktorá prešla rozsiahlou rekonštruk
ciou. Hlavným svätiteľom a celebrantom bol 
Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský epar
cha. Vo svojej homílíi povzbudzoval veriacich, 
aby nasledovali hrdinsky život blaženého 
mučeníka M. D. Trčku, ktorý počas svojho 
života pôsobil aj v Stropkove. Tento svätec 
miestnej cirkví je pre nás vzorom, lebo sa 
postaral nielen o výstavbu tunajšieho chrá
mu, ale aj o budovanie chrámu živého Boha 
v nás.

V popoludňajších hodinách slávnosť po
kračovala v Chráme sv. Cyrila a Metoda, kde 
sa uskutočnil stropkovský Metodov memoriál, 
v ktorom vystúpili spevácke zbory: Chrámový

15. novembra 2003 dvanásť mladých ľudí 
z farností Humenné - mesto vzalo na chrbát 
batoh svojich problémov a vydali sa na cestu 
zo svojho Jeruzalema (Humenné) do „dediny 
zvanej Emauzy" (alebo areál Nechválova 
Polianka). Svoje neveľké stádo sprevádzal o. 
Patrik Székely, ktorý to vlastne celé 
spískal.

Tak, ako k emauzským učení
kom, i k nám sa „priblížil Ježíš 
a išiel s nami". Vykladal nám nielen 
to, čo bolo o ňom napísané, ale 
ukázal nám živé slovo, ktoré hovorí 
do našich konkrétnych situácii.
Cesta bola namáhavá, preto sa našli 
aj takí, čo sa nad Svätým písmom 
modlili ako apoštoli v Getsemanskej 
záhrade. Zbadali sme aj nový 
rozmer obety na kríži. Kríž je nielen 
miestom smrtí a výkupnou obetou 
z lásky. On dáva život. A keď sme 
už pri obete, nemožno nespomenúť, že pri hre, 
ktorou nám chcel o. Patrik ukázať, čo je to 
obetovať sa pre najlepšieho priateľa, napokon 
sám spadol do jamy, ktorú nám vykopal. Pre 
jednu z ovečiek, ktorá doň vkladala dôveru, 
sa nechal obliať lavórom vody.

Naučili sme sa, že Boh nás požehnáva cez 
naše starostí a situácie, ktoré sme doteraz

prijať nechceli. Preto sme každý zo svojho 
Jeruzalema (miesta vlastných problémov) 
utekali, teraz aj symbolicky, do Emauz, aby 
sme sa posilnení Božím slovom doň opäť 
vrátili - s novým svetlom a novým srdcom, 
ktoré nám horelo pri lámaní slova, teraz

s túžbou prijať Boží plán. Lebo: „BOH PRE 
SVOJ LUD ŽEHNÁ CELÚ ZEM, POKOJ NECH 
MÁ JERUZALEM."

P. S. Pán Boh zaplať za ochotu o. Patrikovi 
Székelyoví a našej kantorke Lucke i jej rodin
ke, že sme mohli toto požehnané trojdníe so 
Svätým písmom prežiť v ich dome.

Mládež farností Humenné - mesto

z>z>z>
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SPRÁVY Z DOMOVA

zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, Zbor 
sv. Jozefa pri kláštore otcov redemptorístov 
v Michalovciach, Gréckokatolícky spevácky 
zbor pri chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove, 
spevácky zbor bohoslovcov zo seminára 
redemptoristov v Tuchowe (Poľsko) a spevác
ky zbor Cantate z Iwonicza Zdroj (Poľsko).

VRANOV N/T - V týchto dňoch usporiadala 
Katolícka komunita Ján Krstiteľ vo Vranove 
nad Topľou v spolupráci s Gréckokatolíckou 
cirkvou v poradí už siedme slávenie svätej 
božskej liturgie spojenej s modlitbou za vnú
torné uzdravenie a oslobodenie, ktorú celeb
roval o. Anton Pariľák s ďalšími štyrmi kňazmi 
Prešovskej eparchie.

Na úvod privítal všetkých kňazov a viac 
ako 500 veriacich okresný dekan o. Ľubomír 
Novák. Po ukončení liturgie mali možnosť prí
tomní veriaci svedčiť, ako sa ich Pán Boh dot
kol na predošlých podobných liturgiách. Sve
dectvá boli zamerané na to, ako si nás Pán 
Ježíš touto cestou priťahuje bližšie k sebe, ako 
nás požehnáva, uzdravuje, miluje a aké veľké 
veci a zázraky robí v nás, lebo len on je jedi
ným našim Pánom a Spasiteľom. (Marián 
Jakubek)

TRNAVA - V stredu 19.11. 2003 v Dóme 
sv. Mikuláša v Trnave v rámci Trnavskej 
novény predniesol počas bohoslužby Mons. 
ThDr. Ján Babjak SJ, prešovský eparcha, 
homíliu na tému OLTÁRNA SVIATOSŤ.

BAJEROVCE - V Nedeľu Krista Kráľa 23. 
11. 2003 o 10.00 hod. sa v Bajerovcíach 
uskutočnila slávnosť posviacky obnoveného 
Chrámu sv. archanjela Michala, ktorý prešiel 
rozsiahlou rekonštrukciou. Spolu s chrámom 
bol konsekrovaný aj nový oltár a posvätený 
bohostánok, lavice a ostatné zariadenie 
chrámu. Rekonštrukcia chrámu sa začala v 
roku 2002. Veriaci spolu so svojím bývalým 
správcom o. Vladimírom Hríňákom za veľmi 
krátku dobu dali chrámu úplne nový šat. 
Hlavným svätiteľom a celebrantom bol v 
zastúpení prešovského eparchu generálny 
vikár Prešovskej eparchie o. Mgr. Vladimír 
Skyba.

BARDEJOV - V Nedeľu Krista Kráľa 23.11. 
2003 o 10.00 hod. slávil prešovský eparcha 
Mons. Ján Babjak, SJ, archíjerejskú sv. litur
giu vo farnosti Bardejov pri príležitosti storoč
nice Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla. Túto 
slávnosť svojím spevom sprevádzal chrámový 
Zbor sv. apoštolov Petra a Pavla.

PETKOVCE - V utorok 25.11. 2003 zavítal 
vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, 
na pastoračnú návštevu farností Petkovce, 
kde o 17.30 hod. v chráme sv. Kozmu a 
Damíána slávil archíjerejskú sv. liturgiu. Po 
jej skončení sa stretol s kurátorským zborom 
a veriacimi farností patriacej do vranovského 
protopresbyterátu.

KOŠICE - Už po štrnásty rok zorganizovalo 
mesto Košice Festival sakrálneho umenia, 
ktorý sa tento rok konal v dňoch 16. - 23.11. 
2003.

V nedeľu 16.11.2003 sa v úvode festivalu 
konala slávnostná sv. liturgia v cirkevno
slovanskom jazyku v gréckokatolíckej Kated
rále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Koši
ciach. Hlavným celebrantom a kazateľom bol 
vladyka Milan Chautur, CSsR, košický apoš
tolský exarcha. Liturgiu sprevádzal kated-

Detské stretko
„Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta, Mária ťa 

volá: Poď moje dieťa!" Touto nádhernou 
piesňou o Márii a o nás, jej deťoch, 24. ok
tóbra 2003 odštartovalo ďalšie detské stretko 
vo farností Klokočov.

Ako to býva u nás zvykom, každé stretko, 
či detí, alebo mladých, sa otvára sv. liturgiou 
v piatok večer. A tak to bolo aj tentoraz. Celá 
sv. liturgia sa niesla vo veselom duchu 
ukazovačíek a otázok, ktoré nám vŕtali v 
hlavách od poslednej sv. liturgie. Po nej sme 
si my detí do desiatich rokov, zbalili spacáky, 
karimatky, deky a v našich veľkých vakoch 
nesmela chýbať ani hŕba jedla. Prečo práve 
jedla? Preto, aby 1.) nás počas celého pobytu 
na fare neboleli brušká a 2.) aby sa ušlo aj 
nášmu milému o. Slavoví -BIG BOSSOVI!

Keď sme konečne o 19.00 hod. dorazili na 
bígbossácku faru, vybalili sa a zjedli dobroty, 
ktoré nám pripravili staršie dievčatá, nastal 
čas krátkej modlitby. Kedže sme boli neďaleko 
chrámu, modlitba prebiehala tam. Na úvod 
nemohli chýbať mariánske pesničky za 
sprievodu gitár. Potom nasledovala - modlitba 
Ruženca svetla. Pokľakali sme si pred obraz 
Panny Márie klokočovskej a modlitba sa 
mohla začať. Vystriedali sa všetci, jeden 
desiatok sa modlili chlapci a ďalší zase 
dievčatá. Tak sa to striedalo až do konca, keď 
znovu zazneli gitary a spev. Počas spievania

starší chlapci pre nás pripravili tajničku. Ozaj, 
viete kto bol bratom Ábela alebo kde bol 
pokrstený Ježíš Kristus? Na podobné otázky 
sme hravo odpovedali a určíte by ste ich 
zvládli aj vy. Po 16,-tej otázke sa nám odhalilo 
tajomstvo tajničky:

„Mária je moja matka!" Táto tajnička nám 
mala pomôcť uvedomiť si, že Mária nie je len 
matkou Ježiša Krista, aleje aj mojou mamkou, 
na ktorú sa môžem obrátiť a ona ma zoberie 
pod svoj ochranný plášť. Ani sme sa nenazdali 
a nastal čas na večerný odpočinok.

Ráno nám nedali spať lúče už zubatého 
slniečka. A tak sme museli vstávať. Hneď 
potom nasledovali raňajky a ranná modlitba. 
Osemsmerovky, krížovky a iné zábavné hry 
nám vypĺňali dopoludnie. Ako vždy, nesmeli 
pri tom chýbať gitary so spevom. Stretko sa 
pomaličky chýlilo ku koncu a my sme bolí 
smutní, že o chvíľku musíme ísť preč. V 
poslednej chvíľke nás BIG BOSS prekvapil 
otázkou: „Kto z vás by sa chcel povoziť na 
motokárach?“ Nemusel čakať dlho. Všetci sme 
zborovo odpovedali: „Jááá..." O chvíľu sme 
už boli na parkovisku a prevážali sa na 
motokárach.

Ale nič netrvá večne a aj nášmu stretku 
musel byť raz koniec. Bolo výborné a my len 
dúfame, že nebude trvať dlho a náš BIG BOSS 
usporiada ďalšie!

Miriama Stariatová, Kaluža

Deň modlitby
- púť do Litmanovej naozaj pre všetkých

Áno, 26.október 2003 bol naozaj dňom 
modlitby pre všetkých pútnikov z farností 
Klokočov (s filiálkami Kusín a Kaluža), Stráž
ske a Jovsa, ktorí sa spoločne vybrali do Lítma- 
novej. Už cesta autobusmi potvrdzuje správ
nosť názvu tohto článku, využili sme ju 
k modlitbe nádherných ružencov, do ktorých 
sme vplietali piesne sprevádzané gitarou.

V Litmanovej sme využili krásne zastavenia 
krížovej cesty, aby sme si spestrili výstup k 
miestu zjavovania sa Panny Márie. Tam nám 
vyslúžili sv. liturgiu kňazi, ktorí nás sprevá
dzali z našich farností: o. Slavomír Gereg,
o. Marek Paľo, o. Patrik Jurko, o. Marek Maďar 
a o. Kamil Dráb, ktorého sme pozvali ako 
slávnostného slúžiteľa a kazateľa.

Aj cestou späť sme ostali verní ružencu a 
kedže kto spieva, dvakrát sa modlí, tak ani 
teraz nechýbali mládežnícke a pútnické pies
ne.

Spestrením spiatočnej cesty bola zastávka 
v prešovskej katedrále, kde sme sa pomodlili 
pri ostatkoch bl. o. biskupa P. P. Gojdiča a bl.
o. biskupa V. Hopku. Až tu sme si uvedomili, 
koľkí z nás sa vlastne púte zúčastnili - keď 
sme zaplnili celú katedrálu (bolo nás asi 180).

Naozaj, táto nedeľa bola obetovaná mod
litbe, a čo bolo úžasné, zúčastnili sa jej mnohí 
starí a chorí, ktorí by sa inak zo zdravotných 
dôvodov takejto púte zúčastniť nemohli.

Eva Čuchranová, Kaluža

Uzávierky spravodajstva pre ročník 2004
(1) - 8.12.2003: (2) - 22.12.2003; (3) - 14.1.2004;
(4) - 28.1.2004; (5) - 11.2.2004; (6) - 25.2.2004;
(7) - 10.3.2004; (8-9) - 20.3.2004; (10) - 21.4.2004;
(11) - 5.5.2004; (12) - 19.5.2004; (13) - 2.6.2004;
(14-15) - 15.6.2004; (16-17) - 13.7.2004; (18) - 11.8.2004;
(19) - 24.8.2004; (20) - 7.9.2004; (21) - 22.9.2004;
(22) - 6.10.2004; (23) - 18.10.2004; (24) - 3.11.2004;
(25-26) - 15.11.2004.
Správy zaslané po termíne uverejníme v najbližšom nasledujúcom čísle. Správy staršie

ako 3 mesiace neuverejňujeme. Ďakujeme za pochopenie.
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Disputationes quodlibetales 2003 na GBF PU
Tak ako každoročne pri príležitosti Dňa 

študentstva, aj v tomto roku sa 18. novembra 
na GBF PU uskutočnil odborný seminár Dis- 
putiatíones quodlibetales. Seminár bol veno
vaný 25. výročiu pontifikátu pápeža Jána 
Pavla 11. a jeho organizátormi boli katedra

kresťanskej filozofie a etiky a katedra kresťan
skej edukácíe a spoločenskej komunikácie.

V prvej časti seminára vedúci katedry cir
kevných dejín Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD., 
priblížil účastníkom pohľad na vývoj beatifi- 
kačných káuz prešovských biskupov Pavla 
a Vasiľa, ktorých blahorečil pápež Ján Pavol
11. Predseda AS GBF a vicerektor kňazského 
seminára ThDr. Miroslav Dancák predstavil 
Jána Pavla 11. ako ochrancu pravoverností uče
nia Cirkvi. ThDr. Andrej Slodička, PhD., z ka
tedry systematickej teológie priblžíl myšlienky 
Jána Pavla II. o východnom kresťanskom

mníšstve. Prodekan fakulty ThDr. PaedDr. 
Marek Príbula, PhD., sa zaoberal problemati
kou spoločenských komunikačných prostried
kov v náuke Jána Pavla 11. a vedúci katedry 
systematickej teológie ThLic. Marek Petro ho
voril o bioetických problémoch vo vybraných 

dokumentoch Svätého Otca.
V úvode druhej časí seminára sa 

účastníkom prihovoril Mons. Prof. Dr. 
Giuseppe Ghĺberty, profesor Nového 
zákona na Katolíckej uníverite 
v Míláne a Teologickej fakulte v Tu
ríne. Vo svojej prednáške priblížil 
poslucháčom vzťah Svätého Otca 
k Biblii a Turínskemu plátnu, ktorého 
verná kópia (ako jedna zo štyroch na 
svete) je od 17. novembra 2003 ulo
žená aj v prešovskej Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa. Dekan fakulty Doc. 
ThDr. Vojtech Boháč, PhD., sa vo 
svojom príspevku venoval vzťahu 

Jána Pavla 11. k východným cirkvám. ThLic. 
Leander Tadeusz Píetras, OSPPE, z rehole 
paulínov vo Vranove nad Topľou priblížil 
pontifikáty pápežov prestupujúcich hranice 
dvoch míléníí a troch tisícročí. Záverečnú 
prednášku predniesol prodekan PhDr. Pavol 
Dancák, PhD., na tému Človek ako ústredná 
otázka filozofie Karola Wojtylu.

Seminár bol ukončený diskusiou, do ktorej 
sa okrem študentov a prednášajúcich zapojil 
aj prorektor PU Doc. PhDr. Michal Varchola, 
CSc. Príspevky, ktoré odzneli, budú do konca 
roka publikované v zborníku.

Marek Príbula

Vyše 150 tisíc Slovákov podporuje zmienku 
o Bohu v Ústavnej zmluve Európskej únie

V minulých týždňoch sa na Slovensku 
uskutočnila petícia za spomenutie Boha a 
kresťanstva v Ústavnej zmluve EÚ, ako reakcia 
na výzvu 11 poslancov Európskeho parlamen
tu. Pre uvedený cieľ je potrebné nazbierať 
jeden milión podpisov a participujú na tom 
viaceré členské í pristupujúce krajiny.

Petícíu na Slovensku zorganizovalo Fórum 
kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou Kon
ferencie biskupov Slovenska (KBS). Ako infor
moval Pavol Kossey z FKI, ktoré združuje 40 
kresťanských inštitúcií, zozbieralo sa 154 660 
podpisov. Petíciu podporilo aj osem kresťan
ských nekatolíckych cirkví. Informácia o vý
sledkoch petície bola zaslaná predsedovi Eu
rópskej rady Silvíoví Berlusconímu, predse
dovi Európskej komisie Romanovi Prodímu, 
predsedovi Európskeho parlamentu Patrickoví 
Coxoví, predsedovi EPP-ED v EP Hansoví - 
Gertoví Póteríngoví, ako aj slovenským ústav
ným činiteľom.

Predseda KBS a spišský diecézny biskup 
Mons. František Tondra zdôraznil, že Európa 
vyrástla na kresťanskej kultúre: „Zabudnúť na 
minulosť alebo ju vygumovaťby bolo necitlivé 
a nedôstojné!" Zároveň poukázal na list KBS

premiérom európskych štátov, ktorým sa bis
kupská konferencia pripojila k apelu pápeža 
Jána Pavla II. nevynechať historickú minulosť 
a súčasnosť Európy v Ústavnej zmluve EÚ.

Petícia je neformálnou súčasťou iniciatívy 
skupiny poslancov Európskeho parlamentu, 
ktorých cieľom je dosiahnuť, aby bola 
v preambule Ústavnej zmluvy EÚ uvedená 
zmienka o kresťanských koreňoch Európy 
Patria medzi nich Paolo Bartalozzí (Taliansko), 
Concepcio Ferrer (Španielsko), Francesco Fríorí 
(Taliansko), Marie-Thérése Hermange (Fran
cúzsko), Gíorgo Lisi (Taliansko), Maria Martens 
(Holandsko), Elizabeth Montfort (Francúzsko), 
Mário Mauro (Taliansko) a na tento úmysel 
chceli vyzbierať aspoň 1 000 000 podpisov.

Návrh o zmienke o Bohu a kresťanstve stále 
naráža na silný odpor predovšetkým zo strany 
Francúzska a Belgicka. Talianske predsedníc
tvo má úmysel popri kresťanských koreňoch 
Európy súčasne zdôrazniť zachovanie sekulár
neho charakteru inštitúcií členských štátov EÚ. 
O Ústavnej zmluve EÚ sa neúspešne rokovalo 
na summite Európskej únie 12.-13. decembra 
v Bruseli.

-zo-

SPRÁVY Z DOMOVA

rálny Zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením 
dirigentky Lucie Lovašovej. Vladyka Milan 
privítal o. Jána Lemeša, ktorý sa po 5 - roč
nom pôsobení vo farností Ternovo na Ukraji
ne vrátil a bude pôsobiť ako výpomocný 
duchovný vo farnosti Košice - Staré mesto.

V rámci Festivalu sakrálneho umenia sa 
celý týždeň konali koncerty, bohoslužby, 
pobožnosti a sv. liturgie.

Na záver festivalu sa v nedeľu podvečer 
23.11. 21003 v Dome umenia konal ekume
nický koncert za účasti zboru Scholycanto- 
rum zo Spišskej Kapituly, Zboru sv. Romana 
Sladkopevca, pôsobiaceho pri Gréckokato
líckom kňazskom seminári blaženého P. P. 
Gojdíča v Prešove, Zboru Pravoslávnej boho
sloveckej fakulty v Prešove, zboru Scholycan- 
torum Cassovíensís z Košíc a Evy Oserovej zo 
židovskej náboženskej obce. (Mária Tomá- 
šová)

PREŠOV - V 27. nedeľu po Päťdesiatnici 
14. 12. 2003 o 11.45 hod. v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávil 
archijerejskú sv. liturgiu prešovský eparcha 
Mons. Ján Babjak, SJ, pri ktorej požehnal 
a vyslal koledníkov, aby ohlasovali dobrú 
novinu. Po archíjerejskej sv. liturgií sa prešov
ský eparcha stretol s koledníkmi v priestoroch 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove, kde predsta
vili svoj evanjelizačný program. Organizá
torom tejto každoročnej akcie, ktorou pomá
hajú pri financovaní charitatívnych cieľov pre 
rozvojové krajiny, je hnutie eRko. (ISPB)

ŽILINA - Betlehemy z nití, drôtu, šúpolia, 
dreva, kovu, cesta, medovníka a hliny pred
stavovala výstava prác IV. ročníka bienále 
regionálnej súťažnej výstavy Betlehemy, 
ktorú pripravilo Regionálne osvetové stredis
ko (ROS) Žilina v priestoroch Makovického 
domu v Žiline.

Hlavnú cenu výstavy v kategórii dospe
lých udelili Žilinčanovi Jozefovi Práznov- 
skému za betlehem z hliny, kameňa, slamy 
a machu. Porota ocenila zvolený prapôvodný 
materiál, kompozíciu a výtvarné dotvorenie 
diela. Podľa predsedníčky poroty, etnografky 
a folklorístky Moniky Barabášovej, doplňu
júce ptvky vyváženej a pôsobivej práce pozý
vajú nahliadnuť do maštaľky, ktorá je akoby 
kaplnkou, čo sa podarilo práve vďaka charak
teru hliny ako materiálu. Tvorbe betlehemov 
sa Práznovský venuje už viac ako štyri roky. 
Betlehem by mal byť podľa jeho názoru sku
točný ako pri narodení Ježiška, preto pri tvor
be využil ako materiál kameň. „V židovských 
štátoch sú kamenné stavby, nevidel som tam 
drevenice a my tradične robíme betlehemy 
z dreva. Tak som sa trocha pohral s materiá
lom a vyvážil som kompozíciu s pastierikom, 
ku ktorému som dal kozičku, mysliac na to, 
aby pastierik lákal ľudí nahliadnuť, že sa 
narodil Mesiáš," povedal o víťaznom ldiele 
jeho autor.

V kategórií detských tvorcov získal hlavnú 
cenu detský rezbársky krúžok zo Štiavnika. 
Figúrky sú nevyumelkované, deti zobrazili 
postavy, ktoré poznajú z dedinského spôsobu 
života. „Ich sila a pôsobivosť spočíva v tom, 
že nie sú perfektne vypracované do detailov. 
Neprezrádzajú všetko, naznačujú a nechajú 
zvyšok na divákov," konštatovala Barabá- 
šová. (tasr)
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KR ESŤA NSTV O NA NOVO OBJ AVENÉ Ž IV O T  KR ESŤA NA V KO N FRO NT ÁCI I  S PO LIT ICKO U MOCOU

Čo je u ľudí vznešené, 
pred Bohom je ohavné
Boh stvoril človeka slobodným a túto jeho 

slobodu berie veľmi vážne. Preto nič 
s nami nerobí bez nášho slobodného súhlasu 
a spolupráce. Takisto realizácia nášho druhé
ho narodenia v krste a rozvoj Božieho života, 
ktorý sme vtedy dostali, nemôže sa uskutočniť 
bez našej spoluúčastí. Čo je touto spoluúčas
ťou? Odpoveďje krátka: naša viera! „Myslíme 
si, píše sv. Pavol Rimanom, že človek je  
ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podía 
zákona“ (Rím 3,28). V Liste Efezanom zasa 
čítame: „Spaseníste milosťou skrze vieru; a to 
nie je  z vás, je  to Boží dar" (Ef 2,8). A ešte 
jeden citát z Listu Fílípanom: „(Pavol túži) aby 
sa našiel v (Kristovi) bez vlastnej spravod
livosti, ktorá je  zo zákona, ale s tou, ktorá je  
skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, 
založenou na viere“ (Flp 3,9).

Výpovedí tohto typu, ktoré uvádzajú nut
nosť a prvenstvo viery v procese našej postup
nej premeny na kresťana, je v Pavlových lis
toch veľmi veľa. Napriek tomu predpokladám, 
že pre mnohých to môže znieť cudzo a podoz
rivo. A to najmä vtedy, keď sa to konfrontuje 
s našou každodennou skúsenosťou. „Veď my 
sme predsa veriaci." hovoríme si. Všetci verí
me vo všetky cirkevné dogmy Ale táto viera 
nemá žiaden vplyv na náš život, nezazname
náva žiadnu zmenu. Tvárou v tvár tomuto 
zisteniu musíme sí najprv položiť otázku, čí

to, čo my považujeme za vieru, je ňou aj v sku
točnosti? Veríťv katolícke dogmy je nepochyb
ne súčasťou viery, jednako Písmo hovorí, že 
viera je niečo oveľa širšie a obsahuje ďalšie 
faktory, o ktorých možno ani nevieme.

Nedostatočným je napríklad predmet našej 
viery. Možno je to divné, ale niektoré vážne 
pravdy prijímame len s veľkou ťažkosťou. 
Jednako od nich závisí, čí Boh v nás bude 
konať. Musím teda začať tým, aby som najprv 
vymenoval tieto zabudnuté pravdy.

1. Naša stupnica hodnôt nie je tá istá, akú 
má Boh. V Lukášovom evanjeliu nachádzame 
Ježišov výrok adresovaný slušným a pobož
ným farizejom: „Vy sa robíte pred ľuďmi spra
vodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo 
je  u ľudí vznešené, pred Bohom je  ohavné" 
(Lk 16,15).

V očiach ľudí, povedzme to otvorene, v na
šich, má cenu a je hodné úsilia: mať peniaze, 
urobiť dobrú kariéru, mať postavenie, zožať 
potlesk a uznanie, byť prvým, najlepším a ne
omylným, mať úspech, žiť v pohodlí. Boh má 
iný názor. V jeho očiach je to ohavnosť!

Bohatstvo? - Jeho Syn sa narodil v mašta
li, lebo nedostal ani len nocľah v hostinci.

Kariéra a úspech? - Pozrime sa na kríž 
Ježiša Krista. Akú kariéru urobil, aký úspech 
dosiahol?

Uznanie a potlesk? - U mocných sveta 
a aj pre mnohých v národe mal povesť blázna 
alebo posadnutého, ktorý nemá čo robiť medzi 
ľuďmi.

Pohodlie a prvé miesto? - Posledné 
a najnepohodlnejšie: visieť na kríži.

Ako vidíme, znakom rozdielnych kritérií 
Boha a nás je kríž a náš spôsob zmýšľania o 
ňom. V kríží sa zjavila skutočnosť, ktorej Boh 
pripisuje najdôležitejšiu hodnotu: láska 
k hriešnikom, láska k nepriateľom! Keď Krista 
pribíjali na kríž, on sa nebránil, nepreklínal, 
ale zastával sa ich a pred Otcom ospravedl
ňoval. Neodsúdil, ale odpustil a každému 
poskytol novú šancu na život. Tým, že vstal 
z mŕtvych, priznal sa k tejto láske, stotožnil 
sa s ňou a vyhlásil ju za jedinú pravdu. Na
opak, ak my počujeme, že máme milovať tých, 
ktorí nás ničia, neodporovať ich nespravod
livosti, ale dovoliť, aby nás na kríž pribili, so 
zdesením cúvneme. Takáto láska je v našich 
očiach bláznovstvom, absurditou, a preto od 
nej so strachom utekáme. Lenže ak my 
považujeme za „ohavnosť" to, čo má cenu 
v očiach Božích, potom je naša viera veľmi 
vážne chorá a pokrivená. Ako nás Boh môže 
priviesť k zrelému kresťanstvu, ak odmietame 
práve to, čím bije jeho srdce?! Veď tým sa sami 
vylučujeme z jeho spoločenstva.

2. Ďalšou, v našom živote zabudnutou 
pravdou viery je dogma, že všetci sme hrieš
nici a, smelo povedzme, vrahovia Ježiša Kris
ta. Teoreticky to vieme, ale v praxi túto dogmu 
nebezpečne zúžime a jej hĺbku sploštíme. Vo 
svojej slepote delíme svet aj ľudí na dobrých 
a zlých. Zlí sú zlodeji, vrahovia, podvodníci, 
prostitútky. Zlých ľudí nachádzame na všet
kých priečkach politického života. Zvyšok, to 
znamená ľudia, ktorí nám v ničom nepodlie
hajú, to je „zväz dobiých“ a v ňom sme na 
prvom mieste, samozrejme, my! Veď my 
páchame nanajvýš „ľahké hriechy", ale ináč 
máme dobrú vôľu, dobré úmysly, dožičíme aj 
druhým a väčšinou sme úctiví a slušní. A ak 
sa porovnáme s tými zlými, naše srdce opantá 
príjemný pocit spokojností. Čí nám už niekedy 
napadlo, že tie isté myšlienky mali aj farizeji? 
Tiež ale vieme, ako ich tieto myšlienky 
blokovali, aby prijali Ježišovo posolstvo. Keď 
to Ježiš videl, povedal: „Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravod
livých, ale hriešnikov, aby sa kajali" {lk  5,31). 
Ak sa považujeme za dobrých, zdravých 
a spravodlivých, odtíname tým korene našej 
viery. Ježiš Kristus nás nemá z čoho vykúpiť.
V podstate ho nepotrebujeme. Kresťanstvo má 
zmysel iba pre človeka, ktorý sa stotožní 
s Pavlom: „Toto slovo je  spoľahlivé a úplne 
vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet 
zachrániť hriešnikov; a ja  som prvý z nich" 
(ITim 1,15).

Teraz už končíme, ale k téme našej viery 
sa vrátime nabudúce.

Alfréd Cholewínski, SJ 
Peter Rusnák 

Ilustračná snímka: archív redakcie
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MODLITBA OTCOV PÚŠTE

Svätí mučeníci Teopemt a Teonas
Počas prvých rokov svojej vlády cisár 

Dioklecián (284 - 305) kresťanov tole
roval, ba dokonca dovolil, aby si v maloázij
skej Nikomédíi, kam preniesol hlavné mesto 
Rímskej ríše, postavili nádhernú katedrálu. 
Ale v roku 303 z dôvodov, ktoré doposiaľ nie 
sú celkom objasnené, došlo v jeho postojoch 
k nečakanému obratu. Katedrálu dal zbúrať

a postupne vydával edikty, ktorých dôsledkom 
bolo azda najkrvavejšie prenasledovanie 
Cirkvi v celých jej dejinách.

Ako prvý bol predvedený na vypočúvanie 
níkomédijský biskup Teopempt, ktorý na 
cisárovu žiadosť obetovať pohanským bohom 
povedal: „Títo strieborní, zlatí, drevení a 
kamenní bohovia vôbec nie sú Bohovia, veď 
nedokážu ani dýchať, ani rozprávať, ani robiť 
čokoľvek dobré alebo zlé. Nebo, zem a more í 
všetko, čo je v nich, stvoril všemohúci Boh ne
beský." Cisár mu s hnevom odvetil: „Nepred- 
volal som ťa preto, aby si mudroval, ale preto, 
aby si bez rečí priniesol obetu bohu Apolóno
vi," teda grécko-rímskemu božstvu osvietenia 
mysle a Slnka. Teopempt to rozhodne odmie
tol, a tak cisár vydal rozkaz rozpáliť pec a bis
kupa do nej vrhnúť. Teopempt vyhlásil: „Poč
kajte trocha a ja vám ukážem moc Pána, 
svojho Boha, kvôli ktorého svätému menu sa 
táto pec pre mňa roztápa.“ A sám sa do nej 
vrhol. Keď na druhý deň Dioklecián vstal 
a prišiel k rozpálenej pecí, našiel Teopempta 
stáť uprostred plameňov a oslavovať Boha. 
Udivený prikázal vrhnúť do plameňov psa,

aby zistil, čí tiež zostane nedotknutý. Ten však 
okamžite zhorel.

Vtedy cisár povedal biskupovi: „Ako bez
božníka ťa vydám na mučenia, ktoré budú 
ešte krutejšie, lebo som sa presvedčil, že si 
podvodník a mág." A dal Teopempta zavrieť 
do malej temnice, kde ho nechal bez jedla 
a bez nápoja. Po dvadsiatich dvoch dňoch dal 
temnicu otvoriť a keď našiel biskupa nažive, 
tleskol rukami a povedal: „Pozrite, aká mocná 
je kresťanská mágia!" Teopempt mu odvetil: 
„Nešťastník, dokedy budeš zaslepený a doke
dy nebudeš uznávať pravého Boha, v ktorého 
verím?! Veď to on mi dal moc a silu, aby som 
nad tebou zvíťazil, aby som bol vyvýšený nad 
všetky mučenia, ktoré pre mňa vymyslíš, 
a aby som si ich nevšímal."

Keď biskup urobil aj ďalšie nevysvetliteľné 
vecí, Dioklecián vyhlásil: „Prísahám na rím
skeho Apolóna, že si neoddýchnem dovtedy, 
kým nenájdem mága, ktorý bude silnejší ako 
ty a dokáže všetky tvoje podvody a magické 
praktiky rozvrátiť.“ A začal sa zháňať po neja
kom vhodnom mágovi. Napokon si vybral 
Teóna, ktorý pred jeho očami pošepol niečo 
do uší privedeného býka a ten sa vzápätí roz
padol na dve častí.

Keď to cisár uvidel, dal Teopempta pred
viesť a povedal mu: „Viem, že sí podvodník 
a mág. Hľa, tento mág prišiel z Egypta a teraz 
chcem vedieť, kto z vás dvoch je v mágii sil
nejší." Teónas pripravil z múky dva otrávené 
posúchy a podal ich biskupovi. Teopempt ich 
zjedol a nijako mu neublížili. Nato užasnutý 
Teónas zobral čašu s vodou, vložil do nej jedo
vaté byliny a vzýval nečistých démonov, aby 
účinok nápoja ešte posilnili. Keď to biskup vy
pil a neuškodilo mu to, Teónas mu padol 
k nohám a zvolal: „Niet iného Boha, v ktorého 
by bolo možné dúfať, okrem jediného, Ježiša!" 
A cisárovi povedal: „Odteraz som kresťan 
a klaniam sa Ukrižovanému!" Cisár rozkázal 
odviesť obidvoch mužov do väzenia, kde bis
kup Teóna poučil o základných pravdách 
kresťanskej viery, dal mu meno Synesíos, čo 
v preklade z gréčtiny znamená Chápavý, 
a pokrstil ho.

Na druhý deň si dal cisár predviesť najprv 
Teopempta a znova sa usiloval presvedčiť ho 
o potrebe prijať pohanské náboženstvo. Keď 
nepomohli ani mučenia, vyniesol nad ním 
rozsudok smrti, na ktorý biskup zvolal: „Nech 
je zvelebený Boh, Otec môjho Pána Ježiša 
Krista, že ma uznal za hodného dožiť sa tohto 
dňa, po ktorého príchode som vždy túžil. A tak 
ťa prosím, Pane, pamätaj na mňa naveky aj v 
tejto hodine!" Nato si kľakol a bol sťatý. Potom 
si dal cisár predviesťTeóna a keď ani jeho ne
dokázal priviesť k prineseniu obety božstvám, 
prikázal ho hodiť do hlbokej jamy, zasypať 
zemou a vodiť po nej divoké kone, aby ju 
dupali. Takto odišiel k Pánovi aj Teónas.

Marcel Gajdoš 
Snímka: archív redakcie

PODMIENKY MODLITBY 

M odlite  sa neustále (3. diel)
Ďalším darom, ktorý je spojený s pokorou, 

je dar slz. Plač zmýva viny, obnovuje nevin
nosť krstu, nabáda k modlitbe a otvára srdce 
pre návštevu Pána, Jeden brat sa spýtal otca 
Poemena: „Čo môžem robiť so svojimi hriech
mi?" Povedal mu: „Kto sa chce zbaviť hrie
chov, zbaví sa ich plačom: a kto chce získať 
cností, získa ich plačom. Práve plač je cestou, 
ktorou nás vedie Písmo i Otcovia, ktorí vravia: 
»Plačte!« (porov. Jak 4,9), Aby sme lepšie 
pochopili, o aký plač ide, uveďme niekoľko 
veršov z Listu sv, apoštola Jakuba: „Poďte 
bližšie k Bohu, a (Boh) príde bližšie k vám. 
Umyte si svoje ruky, hriešnici, a očistite 
srdcia, (ľudia) obojakí! Uvedomte si svoju 
úbohosť, nariekajte a plačte. Váš smiech nech 
sa obráti na nárek a vaša radosť na smútok. 
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši" (Jak 
4,8-10).

Slzy ľútosti nad vlastnou skazenosťou sú 
však naozaj Božím darom a nedajú sa 
vynútiť. Spýtali sme sa starca na slzy: „Ako 
to, že raz prídu samy od seba a druhýkrát 
neprídu, ani keď sa človek snaží?" A starec 
odpovedal: „Slzy pripomínajú dážď mních 
je roľník. Keď prídu, je treba bojovať, aby nič 
z dažďa nevyšlo nazmar, ale aby celý spadol 
na záhradu a zavlažil ju. Synáčikovia, ak je 
požehnaný hoci jeden daždivý deň na 
začiatku roka, zachová všetko ovocie. Preto 
musíme byť pozorní a keď zistíme, že slzy 
prichádzajú, snažme sa chrániť sami seba, 
zaoberajme sa len tým, že budeme bez 
prestania prosiť Boha, lebo nevieme, či tento 
dážď príde ešte i na ďalší deň." Znova sme 
sa ho spýtali: „A ako sa dá uchovať skrúšenosť 
srdca, keď príde?" A starec odpovedal: „ Je 
treba sa chrániť, aby v ten deň či okamžik, 
o ktorý sa jedná, nikoho nenavštevovali. 
A tiež je treba bdieť nad svojím hrdlom i nad 
svojím srdcom, aby sme si nepredstavovali, 
že naozaj plačeme, a aby sme nikoho neod
sudzovali: aleje treba oddať sa len modlitbe 
a čítaniu. Napokon, keď príde smútok, on 
sám nás naučí, čo nám prospieva a čo nás 
chráni. Viem o jednom bratovi, ktorý sedel 
vo svojej kelii a splietal povraz. Náhle naňho 
padol smútok. Keď prišli slzy, vstal k modlitbe 
a slzy prestali. Sadol si, znova sa pustil do 
splietania povrazu, jeho duch sa utiahol 
a slzy sa znovu dostavili. To isté sa mu stalo, 
keď čítal: pri čítaní sa ho zmocnila skrúšenosť 
srdca, ale keď sa postavil k modlitbe, už 
nebolo sĺz. Ale stačilo, aby sa len pozrel na 
knihu a znova začal plakať. Vtedy brat 
pochopil príčinu tohto rozdielu a povedal si: 
Otcovia to správne povedali, že smútok je 
majster, pretože učí človeka všetkému, čo mu 
prospieva.

Upravil: Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté. Matice
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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ANKETA
V decembri sme sa štyroch náhodných chod
cov v uliciach mesta Prešov opýtali: “Má 
zmysel úcta relikvií?” Prinášame ich odpo
vede.

Anna Gomulcová, 
dôchodkyňa
Áno. Osobne som poznala 
blaženého biskupa-muče- 
níka Pavla Petra Gojdíča. 
Chodievala som k nemu na 
spovede. Nie som z Prešova, 
ale keď tu prídem, stále záj
dem do katedrálneho chrá
mu pomodliť sa k relikviám 
našich blažených. Modlím 
sa k našim blaženým. Mys
lím si, že ak si to u Pána 
Boha zaslúžim, tak majú 
moc vyprosiť mi milosti.

Dauta Grušková, 
študentka
Myslím si, že to má zmysel. 
Som veriaca a podporujem 
to. Je to dobré, pretože keď 
Svätý Otec vyhlási niekoho 
za blaženého, určíte nám 
môže pomôcť vymodliť si 
mnohé naše prosby.

Veronika Šulíková, 
študentka
Som študentkou na Gym
náziu sv. Moniky a myslím 
si, že uctievanie relikvií má 
veľký význam. Aj my v škole 
máme relikvie sv. Augustína 
a sv. Moniky. Mnohí študenti 
sa tam zastavia a v tichu sa 
pomodlia. Modlitby k blaže
ným ním sú dôležité.

Matúš Kipikaša, 
študent GBF
Uctievanie relikví má zmy
sel, lebo keď Boh preukazuje 
priazeň svojím svätým, tak 
je dôležitá úcta k ich telu 
a aj k ich pozostatkom.

Legenda k obrázku_______________

1. Línia spálenia
2. Znaky po vode, použitej na uhasenie požiaru
3. Rana po klinci na ľavom zápästí
4. Rana na pravom boku
5. Tvár
6. Krvavé škvrny na čele
7. Krvavé škvrny na záhlaví
8. Znaky po bičovaní
9. Kúsky plátna prišitého na plátno po požiari
10. Pravé chodidlo

Kópia slávneho Turínskeho 
plátna v našej katedrále
Pondelok 17. novembra 2003 sa gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove stala 

miestom jedinečnej a historickej udalosti. Bola do nej slávnostne prenesená a navždy uložené 
verná kópia Turínskeho plátna, v ktorom bolo podľa tradície zabalené mŕtve telo Ježiša Krista po 
tom, ako ho sňali z kríža.

Takáto verná kópia, zhotovená najnovšou fotografickou metódou, na plátne s rozmermi 4,37m 
x 1,11m presne podľa originálu, sa zatiaľ nachádza iba v Turínskej katedrále, kde sa uchováva aj 
originál, ktorý však nie je bežne prístupný pútnikom a turistom. Druhá takáto kópia sa od pondelka 
nachádza aj v Prešove. Ďalšia bude v roku 2004 prenesená do Svätej zeme a uložená v Bazilike 
svätého hrobu v Jeruzaleme a vo Vilniuse.

Vo večerných hodinách bola kópia vzácneho plátna slávnostne prenesená z Gréckokatolíckej 
biskupskej rezidencie do katedrály, kde bola archíjerejská svätá liturgia, ktorú spolu s emeritným 
prešovským biskupom Mons. Jánom Hírkom, asi stovkou zídených kňazov a množstvom veriacich 
slávil prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ.

Po svätej liturgii bola katechéza o Turínskom plátne, ktorú predniesol Mons. Ghiberty. Vladyka 
Ján sa prostredníctvom vzácnych hostí z Turína poďakoval turínskemu kardinálovi Severinovi 
Polettimu za nesmierne cenný dar nielen pre prešovskú katedrálu, ale aj pre celé Slovensko. (1SPB)

Turínske plátno - Sindon (z neskoro la t. s- 
ndone (m) ‘mussolína’, z gr. sindôn, genít. 
sindónos, semitského pôvodu; XIV. str.; u ži
dov to bolo ľanové plátno, do ktorého zavinuli 
mŕtvych) je dlhé 4,37 m a široké 1,11 m. Je to 
ľanové plátno tkané na spôsob rybej kosti.

Podľa tradície je Turínske plátno pohrebná 
plachta, do ktorej bol zavinutý Ježiš po tom, 
ako ho sňali z kríža. Táto tradícia je založená 
na textoch z evanjelií, podľa ktorých Jozef z Ari- 
maťey vzal Ježišovo telo, zavinul ho do čistého 
plátna a uložil do nového hrobu (pornv. Mt 27, 
59-60; Mk 15, 46; lk  23, 53; Jn 19, 40-42).

Istá a na faktoch založená história Turínske
ho plátna, bez nejakých pochybností, sa začí
na až začiatkom polovice XIV. storočia. Čo sa 
týka skoršieho obdobia, t. j. do polovice XIV. 
storočia, niektoré zhodné poznatky histo
rických, vedeckých, ikonografických a arche
ologických výskumov dovoľujú zostrojiť s uspo
kojujúcou vierohodnosťou možné pohyby tohto 
plátna.

Stručný náčrt histórie
(pred rokom 1353 iba hypotetický)
544 V Edesse (dnes Urfa, Turecko) sa uchová
va vzácny obraz, „nevytvorený rukou človeka", 
uložený takým spôsobom, aby pre pozorovateľa 
prezentoval iba tvár, a ktorý je mnohými 
vedcami identifikovaný s Turínskym plátnom 
(Sindon).
944 Edesský obraz je premiestnený do Kon- 
štantínopolu, kde si ho príde v roku 1147 uctiť 
Ľudovít VIL, kráľ Francúzska.
1204 Existuje svedectvo jedného z križiakov, 
ktorý hovorí, že videl „Pánovo plátno".
1353 Je zjavné, že je vo vlastníctve Goffreda 
z Charny, v Lirey (Francúzsko).
1453 Margherita z Charny prenecháva plátno
- Sindon vojvodovi Ľudovítovi 1. Savojskému, 
ktorý ho uchováva v Chambéry.
1506 Pápež Július II. dáva súhlas k litur
gickému kultu Sindonu a k jeho verejnej úcte. 
1532 (4. december). V kaplnke vChambery 
vypukne požiar. Jeden bok striebornej truhlice,
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Už celé storočie trvajúce štúdie a vedecké 
výskumy, zaoberajúce sa Turínskym plátnom, 
prichádzajú k týmto nepopierateľným faktom:

- obraz postavy na plátne nie je maľovaný;
- nie je to falzifikát, pretože obraz postavy 

má charakter negatívu už niekoľko storočí 
predtým, než sa vie o rozdiele medzí negatí
vom a pozitívom;

- hoci odtlačok ľudskej postavy má všetky 
vlastností negatívneho obrazu, krvavé škvr
ny na plátne sa nachádzajú tak, ako vyzerajú 
v reáli, t. j. v pozitíve, pretože krv zafarbila 
plátno priamym kontaktom;

- odtlačok bol zanechaný mŕtvym telom, hoci 
toto mŕtve telo nezanechalo na plátne žiadnu 
stopu po rozklade: telo zostalo zavinuté do plát
na počas doby nevyhnutnej na vytvorenie obra
zu, ale nie až do času, keď by bolo zazname
nalo efekt rozkladu mŕtveho tela;

- rana rúk nekorešponduje s ranou v dlaní 
(prípadný falšovateľ by sa nebol pomýlil a na
maľoval by zranenie na ruke podľa ikonogra
fickej tradície), ale s ranou na zápästí, jediné 
adekvátne miesto na udržanie váhy tela,

- na rukách vidno iba štyri prsty, pretože pal
ce sa následkom zranenia zápästia silne ohý- 
najú smerom pod dlaň;

- krv (spoločne s tekutinou, pripomínajúcou 
vodu), ktorá vyšla z boku, istotne vytryskla z ra
ny spôsobenej po smrtí ukrižovaného, a Kristus, 
ako čítame v evanjeliu podľa Jána (19, 33-34), 
bol naozaj mŕtvy, keď mu kopijou prebodli bok;

- hematologická analýza s istotou dokáza
la, že na plátne sú stopy po ľudskej krvi;

- moderné analýzy uskutočnené elektronic
kou formou ukázali, že fotografie plátna, na roz
diel od malieb a obyčajných fotografií, v sebe 
obsahujú informácie s treťou dimenziou, vdaka 
ktorým je možné zrealizovať úžasný trojroz
merný pohľad, v ktorom sa dajú zistiť a odhaliť 
podrobností, ktoré sú ináč nepostrehnuteľné;

- výsledky testov peľových zrniek, prítom
ných na plátne, sú priaznivé a favorizujú hypo
tézu o tom, že plátno bolo prítomné v oblasti 
Strednej Ázie a Palestíny;

Zdroj: Gréckokatolícke biskupstvo

v ktorej sa uchovava zlozene plátno, sa v dô
sledku vysokej teploty zapríčinenej požiarom 
rozpáli a kvapka tekutého kovu vrchnáka 
truhlice prejde cez poskladané plátno.
1534 (15, apríl - 2. máj). Miestne sestry 
klarisky v Chambery opravujú obhorené časti 
plátna a prešívajú ich trojuholníkovými kúska
mi látky, ktoré sú ešte aj dnes viditeľné.
1578 Emanuel Filíberto Savojský premiestňuje 
plátno do Turína.
1694 (1. jún). Plátno je umiestnené v nádhernej 
kaplnke, postavenej podľa návrhu opáta 
Guarina Guariniho.
1898 (25. - 28. máj). Plátno je prvýkrát v his
tórii fotografované advokátom Secondom Piom. 
1973 (23. november). Prvé televízne ukázanie 
plátna.
1978 (26. august - 8. október). Verejné 
ukázanie plátna pri príležitosti štyrístého výro
čia jeho prenesenia z Chambery do Turína. 
1983 Smrťou Umberta II Savojského (18. 
marec), vdaka jeho poslednej vôli, prechádza 
plátno do vlastníctva Svätej stolice.
1988 Odobratie vzoriek plátna na rádío-uhlí- 
kovú skúšku. Spôsob odberu vzorky, metóda 
datácie a výsledky skúšky, vyhotovené tromi 
inštitútmi, sú však mnohými odborníkmi 
pokladané za nedostačujúce.
1993 (24. február). Kvôli reštaurátorským prá
cam na Guariniho kaplnke je plátno dočasne 
premiestnené za hlavný oltár turínskeho dómu. 
1997 (11.- 12. apríl). Niekoľko dní pred 
ukončením reštaurátorských prác je Guariniho 
kaplnka zničená obrovským požiarom. Plátno 
je zachránené turínskymi požiarnikmi.
1997 (14. apríl). Komisia pre uchovanie plátna 
konštatuje, že sväté plátno nebolo poškodené.
1998 (18. apríl - 14. jún). Verejné ukázanie 
plátna pri spomienke na sté výročie zhotovenia 
jeho prvej fotografie.
2000 (12. august - 22. október). Pri príležitosti 
Veľkého Jubilea Jeho Svätosť Ján Pavol II. 
súhlasí s verejným ukázaním plátna.

Vysvetlivky k Turínskemu plátnu

Počas verejného ukázania plátna v roku 
1898 získal advokát Secondo Pío práva na 
vyhotovenie prvej fotografie plátna, pri ktorom 
objavil neočakávaný a o to silnejší emotívny 
zážitok, keď na fotografickom negatíve 
zhotovenej fotografie uvidel vytvorený po
zitívny (t. j. ako sme zvyknutí vidieť v realite) 
obraz postavy s výraznou pôsobivou a majes
tátnou tvárou muža. Odtlačky na plátne sa teda 
správajú ako obraz v prirodzenom negatíve. 
Výnimkou sú krvavé škvrny a odtlačky rán.

Na plátne sú štyri druhy zanechaných stôp:
1. Znaky po obhorení plátna: plátno ok

rem maličkých prepálených otvorčekov obsa
huje dve tmavé, paralelné pozdĺžne líníe popre- 
tínané 29 kúskami plátna trojuholníkového 
tvaru rôznej kvality. Tieto záplaty pokrývajú 
diery spôsobené kvapkou tekutého striebra 
z truhlice, v ktorej bolo uchovávané niekoľko- 
vrstvovo zložené plátno, vzniknutej počas 
požiaru v roku 1532 v kaplnke v Chambéry.

2. Škvrny po vode: zanechala ich voda, 
ktorá bola použitá pri hasení požiaru v roku 
1532.

3. Obraz ľudskej postavy: v prostrednej 
časti, pozdĺžne celým plátnom, je evidentný 
dvojitý odtlačok (čelný a chrbtový) človeka. 
Obraz sa zdá akoby reliéfnym, a to vďaka rôz
ností intenzity tmavo jasného zafarbenia (za
farbenie je intenzívnejšie na vyčnievajúcich 
častiach postavy - čelo, nos, brada, hruď, atd.
- a menej Intenzívna, skoro až do stratenia sa, 
v ostatných partiách); osoba, ktorá zanechala 
tento odtlačok, presahuje výšku 170 cm.

4. Obtlače: na detailných miestach (ako je 
čelo, zátylok, zápästie, chodidlá a pravý bok), 
sú forma a zafarbenie škvŕn rozdielne v porov
naní s ostatnými časťami tela. Naberajú kar
mínový odtieň, sú hladké, bez reliéfu a na okra
joch zreteľné, t. j. nemení sa ich odtieň smerom 
von; zdá sa, že patričná hmota sa „obrysovala“, 
zanechajúc jednu svoju časť na plátne.
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Keď som bol školák, práve prichádzali do módy americké vecí. 
Zháňali sme sa za americkými tričkami, ale prím hrali rifle. Táto 
naša túžba bola však ohrozovaná hneď na počiatku. Mať rifle nebolo 
vtedy lacnou záležitosťou a navyše sa nemohli nosiť do školy 
Pamätám si, že som ich nosil veľmi dlho, a tak boli vyšúchané od 
nosenia. Nebolo to pekné. Neskôr sa zodrali. Takéto rifle som 
nemohol nosiť nikde.

Ľudia sú v dnešnom svete „kŕmení" množ
stvom informácií, ktoré nie sú schopní 
v dostatočnej miere triediť. Z toho plynie nie
koľko ponaučení. Jedným z nich je potreba 
informovať aj o pozitívach, ktorých je vo svete 
taktiež dostatok, len sa o nich menej hovorí. 
Priestor, kde je možnosť toto praktizovať je 
v súčasnosti aj internet. K takejto službe sa 
v roku L995 odhodlalo niekoľko nadšencov
- priekopníkov kresťanského webu v USA. 
Vytvorili www stránky Catholic Information 
Center on the Internet (CICI) (Katolícke 
informačné centrum na internete), ktorých 
nástupcom sa stal informačný katolícky ser- 
ver www.cathoIic.net.

Pri návšteve stránok informačného serve- 
ra sa návštevník určíte nadchne prehľadným 
dizajnom a moderným spôsobom prezen
tovaným informáciám. Tento server, ktorý je 
denne aktualizovaný, informuje o najnovších 
novinkách v globálnom katolíckom svete, 
prináša spravodajstvo zo života cirkvi v USA, 
informuje o kultúrnych novinkách a pod. 
Aktívne redaktori využívajú domáci infor
mačný servis, ale aj vatikánsky servis Zenit 
News Service. Na požiadanie - registráciu 
zasielajú svojim í-net klientom formou elek
tronickej pošty týždenný spravodajský servis, 
ktorý obsahuje nielen najnovšie správy, ale 
taktiež knižné, elektronické a iné audiovizu
álne novinky z kresťanského sveta.

Základné menu ponúka okrem informácii
o pôvode týchto stránok (about Catholic.net) 
aj možnosť otázok a odpovedi odborníkom 
v teologických discíplínách (ask an expert), 
ďalej denné meditácie (daily medítatíons), 
elektronické pohľadnice (e-greetings), novi
ny. Veľmi pozitívnym zdrojom je zoznam bo
hoslužieb a liturgických slávení v USA (find 
a Mass). V tejto ponuke je možné nájsť časy 
bohoslužieb vo väčšina katolíckych chrámov 
v USA, taktiež adresy a kontakty na rôzne 
farské spoločenstvá. Je to jedno z najväčších 
pozitív týchto stránok.

Nadstavbové menu obsahuje tieto polož
ky: shoppíng mali- nákupné centrum - v tej
to sekcii sú odkazy na sieť predajní aj On
line predajní s rôznym zameraním od ponúk 
náboženskej literatúry až po predmety a služ
by: book store - predajňa kníh; magazíne 
rack- odkazy na časopisy; vocatíons-odka
zy na povolania, díakonie, biskupské konfe
rencie; support a cause - formy pomoci 
a podpory rôznych programov a projektov; 
newspapers - odkazy na ĽOsservatore Ro- 
mano a iné registrované národné katolícke 
noviny; travel - ponuky na cestovanie po 
pamätihodnostiach; church documents-cir- 
kevné, pápežské, liturgické alebo biblické 
dokumenty a pod.

Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

ol som in. 0 pár rokov neskôr bolí in tí, 
čo nosili predraté rifle, a to hneď na 

viacerých miestach. Neskôr k tomu pribudli 
krátke rifle - stačilo predsa odtrhnúť spodnú 
časť a bol si in. Dnes sa nosia „ošúchané", a to 
na milión spôsobov.

To je len krátka epizóda ríflí z môjho života. 
Byť in dnes neznamená byť in zajtra. Navyše 
sa to, čo bolo včera módou, pokladá dnes za 
brak. A čo bolo včera nevkusné, sa dnes nosí. 
Tak ako byť in včera, dnes í zajtra? Je vôbec 
správne chcieť byť in?

Skúsim odpovedať najprv na tú druhú 
otázku. Áno, je správne chcieť byť in. A od
poveď na prvú tkvie v to, čo „byť in" znamená. 
In je anglická predložka - v slovenčine by sme 
ju nahradili predložkou „v“. Tak byť in zna
mená byť v obraze, vedieť, čo je správne, 
vedieť, ako na to. Znamená to byť správnym 
človekom, mať aktuálne zmýšľanie a seriózne 
správanie. Znamená to byť charakterný, pria
teľský a vedieť pomôcť.

Ak si dáte všetky tieto atribúty dohromady 
a budete hľadať jedno slovo, ktorým by ste 
ich nazvali dohromady, ponúknem vám slovo 
„kresťan". Podľa mňa „byť iď  znamená byť 
kresťanom. Nie kresťanom strnulým a zahľa
deným do seba, ale živým obrazom Boha. 
Človekom, ktorý žije svoj život naplno, ktorý 
si ho užíva plnými dúškami a vie si ho 
vychutnať. Človekom, ktorý dokáže okrem

seba vnímať aj potreby tých druhých, nikdy 
nie je sebecký, ale dokáže sa deliť a pomáhať. 
Človekom, ktorý je šťastný a ktorému máločo 
zotrie úsmev z tváre. „Byť in" znamená byť 
Božím dieťaťom, byť vyvoleným a povolaným.

A čo móda? Tá nerobí človeka /n? Ako sa 
to vezme. Dôležitejšie než ošúchané rifle je 
otázka: „Cítim sa v tom 0K a pristanú mi?” 
Mohol by si mať aj to najošúchanejšie a najštý- 
lovejšíe oblečenie, ak by ti nepristalo, ak by 
neladilo s tvojimi vlasmi, očami, tvárou a pos
tavou. A tak je to aj s kresťanom a módou. 
Zovňajšok nerobí kresťana kresťanom, nerobí 
ho in. Ak si in vo vnútri, vonkajšok je len 
obalom, ktorý skrýva to pravé v tebe.

Je jedna vianočná pieseň, v ktorej sa 
spieva: „Už sa nám pozlátko ligoce, čo však 
ukrýva - kamienok čí sladkú salónku?" Ak by 
ste si rozbalili darček zabalený do krásneho 
papiera, veľký a previazaný nádhernou maš
ľou, a zistili, že neobsahuje to, čo ste čakali, 
nebolí by ste natešení. Radšej by ste si priali, 
aby ste dostali to, po čom túžite, hoci aj 
zabalené do obyčajného papiera alebo aj bez 
obalu. Obsah, nie obal robí „in“ darček. Ak si 
in vo vnútri, v svojej podstate, tak to móda 
dokáže zvýrazniť, ale ani tá najlepšia móda 
nedokáže nadlho zakryť tvoje skazené vnútro.

Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Na počiatku stvoril Boh
Na tejto stránke vám chceme ponúknuť alternatívu chápania Biblie 
v kontexte nových vedeckých poznatkov Dnes sme akoby rozpoltení 
- na jednej strane tu máme Bibliu, knihu kníh, zjavené Božie slovo 
a na druhej školu, ktorá vyučuje vedu. Tieto dva svety, do ktorých 
sme ponorení, si navzájom odporujú. Ale kde je pravda? Veda sa 
vyvíja, hranice sa posúvajú a to, čo bolo včera neodškriepiteľným 
faktom, je dnes zastaraným názorom a včerajšia domnienka má 
dnes realitu faktu.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 
Zem však bola pustá a prázdna, tma 

bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal 
nad vodami. Tu povedal Boh: „Buď svetlo!" 
a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; 
í oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo 
„dňom" a tmu nazval „nocou". A nastal večer 
a nastalo ráno, deň prvý" (Gn 1,1-5).

Tu sa začína naše veľké trápenie a neraz 
aj nepochopenie všetkého, čo sa nachádza 
v Biblii. Musíme si však povedaťjednu zásad
nú vec: Ak dieťaťu ukážete Monu Lisu, najzná
mejší obraz, a poprosíte ho, aby vám ho zre
produkovalo, kvalita reprodukcie závisí od 
jeho schopností. Inú kvalitu môžete očakávať 
od trojročného dieťaťa, inú od pätnásťročného 
a inú od absolventa umeleckého konzerva
tória. Preto je potrebné čítať toto slovo, akoby 
sme žili pred pár tisíc rokmi, a tak sa znovu 
zahľadieť na Bohom ponúknuté zjavenie. 
Dnes by sme to napísali asi takto:

Na počiatku času stvoril Boh 
duchovný i viditeľný svet._________

Táto veta sa nedá dokázať. Ani dnešná 
vyspelá technika nevie vstúpiť na bod NULA. 
Nevie dôjsť k počiatku času. Zatiaľ sme došli 
k 1043 sekundy od jeho vzniku Veľkým tres
kom. Aby som to povedal ináč, je to menej 
než milióntina milióntiny sekundy. Podstatne

Ryby________________________
Ako dieťa som v nedeľu okrem sv. liturgie 

mala ešte jednu vášeň, a tou bolo pozoro
vanie rybolovu pri rieke. Hneď po chutnom 
nedeľnom obede som sa vybrala k rieke, kde 
som dokázala stráviť pozorovaním rybárov 
niekoľko hodín. A čo ma na týchto ľuďoch 
udivovalo? Bola to trpezlivosť. Rybári sú 
úžasne trpezliví ľudia. Majú svoj slang, svoje 
typické oblečenie, svoj humor, svoju kultúru. 
A vedia hodiny čakať. Je to remeslo, ktoré 
sa dedí.

Ako dieťa som pozorovala, že s udicou 
v ruke sedí na malej platenej stoličke 
postarší pán. Po "niekoľkých rokoch s ním 
začal chodievať aj jeho dospievajúci syn 
a dnes, keď prechádzam okolo, už chodia 
s udicou malí šarvanci - dedovi vnuci.

Rybári - trpezliví ľudia do každého 
počasia. Je to taká dobrá vášeň, že jej

menej. A vtedy vznikol aj čas. S časom vznikol 
aj vesmír, ako ho poznáme my. A čo bolo pred
tým, to sa nikdy nedozvieme, nakoľko tam 
nikto z nás nebol a neexistujú žiadne stopy 
ktoré by nás mohli priviesť k poznaniu histórie 
hlbšie než teraz. Vedci určili veľkosť vesmíru.

teda priestoru, kde niečo bolo pred Veľkým 
treskom. Je to neuveriteľné číslo: 1032 cm, teda 
niečo omnoho menšie než milióntina zrniečka 
prachu, ba je to menej ako veľkosť najmenšej 
častice hmoty, akú dnes poznáme.

F E J T Ó N

podľahol aj Ježíš. Bol tiež rybárom. Najprv 
lovil sám, ale neskôr zavolal aj učeníkov. 
„Poďte, urobím z vás rybárov ľudí“ (porov. 
Mt 4,19; Mk 1,17). Ježíš vedel čakať, vedel 
bdieť, bol trpezlivý.

Ak máš za sebou „rýchly deň", ak sa ti 
zdá, že žiješ rýchlo, že nič nestíhaš, postoj 
chvíľu, pomodlí sa. Všímaj si rybárov.

Ježiš ťa zavolá: „Poď za mnou". Do 
vedierka vedľa seba odlož starosti, svoju 
preťaženú myseľ, zoslabnuté telo a spustí 
siete do nebeského kráľovstva!

Kurčatá!______________________

Pri nákupe nad 500 Sk - kurča s ryžou 
zdarma! Choď do Poľska, sú tam lacné 
kurčatá a kuracie výrobky atď...

Keď ma priateľka zavolala na nákup do 
supermarketu, ale len vo štvrtok, lebo vtedy 
dávajú kurčatá, tak som povedala - dosť!

Vesmír bol však pustý a prázdny, 
všade bola tma._________________

Túto domnienku všetci astronómovia pokla
dajú za pravdivú. Pred vznikom hmoty a svet
la naozaj vo vesmíre nemohlo byť nič, žiadna 
hmota a žiadne svetlo. Len, ako píše Biblia, 
Boží Duch sa vznášal a napĺňal túto prázd
notu.

Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ 
a oddelil svetlo od tmy.___________

Dnes sa vznik vesmíru chápe ako následok 
Veľkého tresku. Ten nastal približne pred 10- 
20 miliardami rokov. A práve vtedy vzniklo 
svetlo, ktoré sa začalo šíriť prázdnotou a šíri 
sa dodnes. Svetlo nie je totiž nič iné, ako veľmi 
rýchlo sa pohybujúce maličké častice - fotóny. 
Kým takýto fotón doletí zo Slnka na Zem, uply
nie 8 minút. Sú oveľa menšie ako najmenšie 
atómy. Je zákonité, že potom existuje hranica,

pokiaľ je svetlo a odkiaľ je ešte stále prázd
nota. Tento jav sa dá nazvať deň a noc. Vedci 
ho nazývajú hranica vesmíru. A keďže sa 
svetlo z Veľkého tresku neustále šíri, tak sa aj 
vesmír rozpína.

Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie

Čo majú všetci ľudia s tými kurčatamí?!
„Kurománía" ako som tento zvláštny jav 

posledných dní nazvala, sa značne rozvinu
la. Poznám ľudí, ktorí jedia kuracie mäso 
každý druhý deň, pretože ho kúpili veľmi 
lacno a doma v mrazničke ho majú ešte zo 
tri kartóny.

Čim viac som počula o „kurománii", tým 
viac mi do srdca znelí slová Písma: „Nezhro
mažďujte sí poklady na zemi, kde ich moľ 
a hrdza ničia..." (Mt 6,19), „Hľadajte najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť..." (Mt 
6,33).

Veľmi jasne som si v srdci kládla otázku: 
„Čo je pre mňa viac ako Božie kráľovstvo?" 
Na to si odpovedz sama, znela odpoveď. 
Skúmam svoje srdce, ale akosi som už 
vyhladla. Čo sí dám na večeru? Žeby kurča?

Erika
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Odpúšťanie I.
Skôr, ako začneme bližšie hovoriť o odpustení, musíme si povedať 
niečo o láske, lebo nemôžeme naozaj odpustiť, ak nevieme skutočne 
milovať. A je si dôležité uvedomiť, že „neschopnosť odpúšťať je vždy 
veľkou prekážkou modlitby."

Z A M Y S L E N I E

„ V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlá
sal v judejskej púšti: «Robte pokánie, lebo 
sa priblížilo nebeské kráľovstvo»... Prinášaj
te teda ovocie hodné pokánia!" (Mt 3,1-2; 
8 ).

Všetci sme prijali sviatosť krstu. V tejto 
sviatosti sme pokračovali, keď sme sa vzde
lávali v náuke Cirkví. Svoju vieru sme doká
zali vyznať aj pri prvom stretnutí s eucharis
tickým Kristom - pri prvom sv. prijímaní. 
Svätý Duch nás posilnil svojimi darmi, a my 
sme na to čoskoro zabudli. Neuverili sme 
Jánovým slovám. Zo strachu, slabosti a mož
no aj zo zbabelosti sme často mnoho pokazi
li, a nevieme sa z toho dostať.

Rodičia prišli za kňazom s očiami plnými
slz:

„Všetko sme jej dali. Vyštudovala, mala 
už aj vlastné auto, dom. Čo z toho, keď dnes 
je ruina!"

„Chodíte do chrámu? Viem, že ste ve
riaci."

„Nie. Veď kvôli nej sme prestali chodiť 
do chrámu, aby jej to neuškodilo."

„Otec, matka, nečudujte sa. Vy ste uhý
bali zo strachu, ale ten váš strach zabil dcé
ru!"

Rodičia prestali chodiť do chrámu, pre
stali sa modliť pred svojimi deťmi. Prestali 
sa modliť so svojimi deťmi a deti stratili 
dobrý príklad. Ktorý otec alebo matka si 
dnes pokľakne pred spánkom so svojimi 
deťmi a modlí sa: Otče náš, ktorý si na 
nebesiach...?

„Ján vydal svedectvo..." On 1, 32).
Do jedného mesta prišiel turista a cestou 

z auta obdivoval, koľko krásnych chrámov 
videl po meste. „Obyvatelia tohto mesta iste 
milujú svojho Boha", povedal šoférovi.

„Či milujú Boha, to neviem, ale viem, že 
sa nemajú radí", odpovedal taxikár.

Čo asi vidia ľudia, keď sa pozrú do našich 
rodín, na naše pracoviská - na nás, ktorí sa 
voláme kresťania? Aké vydávame sve
dectvo?

„ Od tejto chvíle začal Ježíš hlásať: «Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľov
stvo»" (M  4,17).

Bruno Ferrero vo svojich malých príbe
hoch na potešenie duše s názvom Tajomstvo 
červených rybiek, uvádza aj tento príbeh:

Ktosi sa sťažoval lekárovi: „Pán doktor, 
všetko ma bolí. Keď sa dotknem hlavy, bolí 
ma to. Keď sa dotknem brucha, zabolí ma 
to. Ak si prejdem rukou po kolene, aj to ma 
bolí a presne tak ma bolí aj noha. Čo mám 
robiť? Ako sa zbaviť tej bolestí?"

Lekár pacienta dôkladne prezrel a po
vedal mu: „Vaše telo je v úplnom poriadku. 
Máte zlomený iba prst na ruke.”

Keď chceme zmeniť iných, musíme vždy 
začať od seba. Kristova výzva k obráteniu 
sa netýka len toho druhého, ale všetkých. 
Obrátenie, pokánie musíme začať od seba. 
Najprv musíme byť v poriadku my, a len 
potom ho môžeme žiadať aj od iného.

-fd-

U sv. evanjelistu Marka čítame: „Preto vám 
hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe 
prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď 
vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo 
proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je  
na nebesiach, odpustil vaše hriechy" (Mk
11,24-25). Teda pán Ježiš hovorí: Skôr, ako sa 
začneš modliť, odpusti. Kedykoľvek je v na
šom srdci neodpustenie, je to prekážka mod

litby. Ak sa za niekoho modlím a v mojom 
srdci je neodpustenie, ktoré sa týka iného 
človeka, nie toho, za koho sa modlím, moja 
modlitba je neúčinná, je blokovaná. Dôvod 
neúčinnosti modlitby môže byť, samozrejme, 
rôzny. Ale jedným z dôvodov môže byť aj to, 
že v srdci jedného človeka, ktorý sa modlí, je 
neodpustenie. A neodpustenie jedného člo
veka blokuje modlitbu celej skupiny.

V našom duchovnom živote často podceňu
jeme dôležitosť odpúšťania. Ak sa chceme 
dozvedieť, kam sme dospelí v duchovnom 
živote, musíme sa zamyslieť, ktorý človek stojí 
v našom živote najďalej. Pretože sme natoľko 
blízko k Bohu, nakoľko blízko máme k tomuto 
človeku. Nie sme blízko Bohu preto, že 
milujeme každého, ale máme k nemu blízko 
natoľko, nakoľko máme blízko k osobe, ktorá 
je v našom živote najvzdialenejšia. Ježíš nám 
potvrdzuje tieto slová: „Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste 
sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval 
vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 
učenící, ak sa budete navzájom milovať" (Jn 
13,34-35). A tak nejestvuje žiadna iná charak
teristika kresťana, okrem lásky. Charakteristi
kou kresťana nie je čítanie Svätého písma, 
lebo aj moslim číta svoj Korán a hinduista 
svoje védy. Nie je ňou modlitba, lebo budhista 
sa modlí viac ako kresťan. Nie je evanjeli- 
zovaníe, lebo Svedkovia Jehovovi sú vtom 
horlívejší. Charakteristikou kresťanov je vzá
jomná láska. To je naše. Ak sa stretneme

s človekom, ktorý miluje iného človeka, potom 
si môžeme byť istí, že ide o kresťana.

V láske sú dve kritéria, ktoré nám dal Boh. 
Prvé kritérium vyjadrujú slová: „M iluj svojho 
blížneho, ako seba saméhoi" (Lv 19,18). Ak 
nemáš rád seba, nemôžeš naplno milovať 
svojho blížneho. Musíš prijať seba samého. Ak 
sa odmietaš, odsudzuješ, ak si neodpúšťaš, 
ak sa odťahuješ nabok, ak v sebe nespoznávaš 

svoje charízmy, ak nemiluješ 
sám seba, nemôžeš milovať 
ani iných. Milovať môžeš len 
do takej miery, do akej mi
luješ seba. Ak neakceptuješ 
seba, nemôžeš prijaťani dru
hých. Ak nevieš odpustiť se
be, neodpustíš ani iným.

Ale v Novom zákone nám 
Ježiš dáva druhé kritérium, 
keď hovorí: „Novéprikázanie 
vám dávam, aby ste sa milo
vali navzájom. Aby ste sa aj 
vy vzájomne milovali, ako 
som ja  miloval vás" (Jn 13, 
34). Novela tohto prikázania 
nie je v príkaze „milujte sa 
navzájom" - to už nachádza

me v Starom zákone. Novela je v slovách - 
„ako som ja miloval vás." Kritérium milovať 
„ako seba samého" už nestačí. Kritériom sa 
stalo „ako som ja miloval vás". A ako nás Ježíš 
miloval? Nepodmienečne.

o. Elías Velia, OFM conv., spracoval -Ipo- 
Snímka: Pápež Ján Pavol 11. s atentátnikom 

Mehmedom Alim Agcom dva roky potom, čo
mu verejne odpustil (Fotografia 20. storo

čia). archív redakcie

Kto je o. Elías Velia?______________
Člen Maltskej provincie rehole menších bra

tov františkánov konventuálov, je kňaz s veľmi 
dobrou povesťou, pravoverný v doktríne, 
poslušný učeniu katolíckej Cirkvi. Má široké 
pastoračné skúseností. V roku 1995 ho arcibis
kup z Malty menoval za jedného z exorcístov 
arcidiecézy. Je aj prezidentom diecéznej komisie 
pre okultizmus a satanízmus.

Anneto Depasquale, 
pomocný biskup, generálny vikár

Prednášal dogmatickú teológiu, katechetíku 
a pastorálnu teológiu. Je autorom asi 15 kníh
o duchovnom živote a rodinných problémoch, 
veľa cestuje a vedie semináre a duchovné 
cvičenia na rozličných miestach sveta, ako India, 
Austrália, Ghana, Taliansko, Poľsko, Nemecko, 
Česká a Slovenská republika. Je členom Združe
nia kresťanských terapeutov a rozličných 
výborov a komisii v arcibiskupskej kúrií.

Alfréd Calleja OFM conv., 
provinciálny predstavený
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Svedectvo rieky Jordán
V skalných vrchoch Hermonu pramení rieka Jordán. Steká po chlad
ných skalách, nad ktorými sa čnejú zasnežené vrcholky hôr. Preteká 
polopúšťou, aby prinášala život všade tam, kde vstúpi jej voda. Na 
svojej ceste vytvorila dve jazerá. Ľudia jedno z nich premenili na 
úrodnú nížinu a druhé dáva živú vodu dvom národom. Kedysi 
v okolí tejto rieky žilo oveľa menej ľudí. Rieka je už stará a jej tiché 
vody spomínajú na dávne časy.

Nebolo to tak dávno, spomína Jordán, keď 
moje pokojné vody prekročil čudný človek. Bol 
iný, ako všetci, čo do nich vstupovali. Volal sa 
Abram. Prišiel do mojej krajiny odniekiaľ 
z východu, kde sú rieky mohutnejšie a dlhšie. 
A neprišiel sám - boli tu s ním aj jeho slu
hovia. V jeho stane však bolo ticho, lebo jeho 
žena Sára nemala dieťa, a už nebola najmlad
šia. Bolo mi ich ľúto, a tak som s väčšou rados
ťou zavlažoval ich polia a napájal ich statky. 
Raz, po mnohých rokoch, som však z jeho 
stanú začul plač. Nebol to plač dospelého mu
ža, ale plač dieťaťa, ktoré sa práve narodilo.

Moje srdce zaplesalo, keď počulo zo vzdia
lených kopcov hlas Sáry: „Radostný smiech 
mi spôsobil Boh." Odvtedy sa pokolenie tohto 
muža rozrástlo. Ale onedlho zmizli z môjho 
dohľadu. Nevedel som, čo sa s nimi stalo.

Prešlo ďalších štyrístotrídsať rokov a nejakí 
cudzinci sa v tichostí prechádzali po mojich 
brehoch. Zbierali kúsky úrody ku ktorej som 
ľudom pomohol. Niesli aj veľký strapec 
hrozna. Bol naozaj veľký, lebo ho museli niesť 
dvaja mužovia na tyčí. Potešil som sa, keď 
som videl tú nádheru, ktorá bola aj mojím 
dielom. Tí ľudia však už neprišli. V niečom mi 
pripomínal! toho Abrama, ktorému Boh 
zmenil meno na Abrahám, keď sa ho rozhodol 
urobiť otcom mnohých národov.

Prešlo ďalších štyridsať rokov a ja som 
uvidel na hore Nebo, ako si celú krajinu okolo

mňa obzerá muž, ktorý mal v očiach rovnaký 
pohľad ako Abrahám. A tam si ho Pán povolal 
k sebe. Tu som počul zo svojich východných 
brehov veľký plač a nárek po tridsať dní. Toho 
muža volali Mojžiš a on sa rozprával s Pánom 
z tváre do tváre.

Vtedy som pochopil, čo bolo čudné na 
Abrahámovi i na Mojžišovi - videli svojho 
Pána. Tri dní nato sa do mojich vôd chystali 
vstúpiť kňazi toho ľudu. Niesli nejakú truhlicu, 
celú okovanú zlatom a na jej veku trónili dvaja 
cherubíni. Volali ju Pánova archa. Všetci sa 
tlačili na brehu a kňazi vstúpili do mojich vôd. 
Tu sa stalo niečo, čo som nechápal, niečo, čo 
sa mi ešte nikdy nestalo predtým ani potom. 
Moje vody zastali, prestali tiecť. Všetky čo bolí 
hore po prúde, sa zastavili na jednej hromade 
pri meste Adam. Ostatné odtiekli do Mŕtveho 
mora, ako ho dnes ľudia volajú. A oní prešli 
suchou nohou po mojom dne.

Potom som počul Pánov hlas, ako káže 
Jozuemu, ktorý viedol ľud, aby z môjho dna 
vybrali dvanásť kameňov a postavili ich ako 
pamätník. A oní tak urobili. Odvtedy som videl 
pád veľkého mesta Jerícha i mnohých miest, 
ktoré ten ľud dobil na západe od mojich vôd.
1 usadil sa tam a napĺňal celú krajinu. Videl 
som, ako mu proroci pomazali veľkých kráľov, 
ako vystaval Pánovi nádherný chrám.

No videl som í jeho skazu, zástupy dospe
lých, žien i detí, ktoré smerovali na východ,

odkiaľ prišiel Abrahám. Ale aj ich návrat, hoci 
mnohí zostali pri dvoch veľkých riekach. Videl 
som nových kráľov a ich hrdinské Číny í po
slednú obnovu chrámu.

Tu začali do mojich vôd vstupovať ľudia 
naplnení tým istým duchom ako Abrahám 
a Mojžiš a hovorili okolo stojacemu ľudu o po
kání, o náprave života, o plnení Pánovho zá
kona. I počul som silný hlas. Bol to ako hlas 
prichádzajúci z ďalekej púšte, ktorý kričal: 
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo." A mnohí počúvlí jeho hlas, vyzná
vali svoje hriechy a vstupovali do mojich vôd, 
aby sa tak očistili. Iní sa s ním hádali.

Vtedy som zbadal muža. Navonok nevyni
kal níčím zvláštnym. Jeho odev bol odevom 
chudobného človeka z ľudu. Kráčal istým 
krokom k Jánovi, ktorý hovoril o Mesiášovi: 
„On vás bude krstiť Svätým Duchom a oh
ňom." A Ján po prvýkrát, čo som ho videl, 
odporoval tomuto mužovi. Nechcel ho pokrstiť 
a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, 
a ty prichádzaš ku mne?"

Vtedy mu ten muž povedal: „Len to nechaj, 
lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spra: 
vodlívé."

A Ján mu už neodporoval. Keď bol krst 
ukončený, ten muž hneď vystúpil z vody. Vtom 
sa mu otvorilo nebo a ja som uvidel Božieho 
Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a pri
chádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto 
je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľú
benie."

Vtedy som pochopil a žblnkot mojich vôd 
sa zmenil. Zastavil som sa na chvíľu, aby som 
sí vychutnal tento okamih. Spoznal som toho, 
o ktorom rozprával Ján. Spoznal som toho, 
ktorého očakávali proroci - potomka veľkých 
kráľov národa, ktorý pred vyše tisíc rokmi 
prešiel suchou nohou po mojom dne. Spoznal 
som Abrahámovho dediča, nádej jeho dní 
í dní nás všetkých. A uvidel som Boha. Dovte
dy som vyhľadával rôzne malé potešenia, ale 
o tomto sa mi ani nesnívalo. Boh vstúpil do 
mojich vôd vlastnou nohou, nepozorovaný, 
skrytý. Nevnucoval sa, ale prišiel ako jedno
duchý pocestný a vnoril sa celý do mňa, aby 
ma sebou samým naplnil a posvätil. Moje 
vody sa stali liečivými jeho milosťou a počul 
som prísľub, aký dal kedysi Abrahámovi: Dám 
sa tí rozrásť prenáramne a rozmnožím ťa po 
celom svete. Tvoje vody budú všetkým ľudom 
pomáhať a uzdravovať ich, kedykoľvek ich 
použijú na dobrú vec s pevnou vierou. Už 
nebudeš prinášaťživot len tu, v tejto zemí, ale 
staneš sa symbolom vody ktorá prúdi do 
večného života pre všetkých Abrahámových 
potomkov na celej zemí.

A ja som šťastný. Odvtedy na mojich bre
hoch prehrmeli vojnové vozy a do mojich vôd 
vtĺeklo veľa krvi z premárnených ľudských 
životov. Ja som toto všetko zlo odniesol ďaleko 
do vôd Mŕtveho mora, aby som si zachoval 
život, ktorý mi dal Pán. Život rieky ktorá ako 
jediná na svete videla Boha, do ktorej sa on 
ponoril a ktorú posvätil.

otec Jeremiáš
Snímka: Miesto na rieke Jordán, kde bol 

podľa tradícíe Ježíš pokrstený.
archív redakcie
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SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

Naši jubilanti
V januári 2004 sí okrúhle životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Paulina Novická z Vyšnej Olšavy, Veronika 

Dolíničová z Čelovíec, Helena Drábová z Chme
ľová, Ján Gavula z Baškoviec, Eva Godová z Rad- 
vane N. Laborcom, Anna Purmová z Humenného, 
Anna Barančíková z Humenného, Anna Bere- 
šová zo Sečovskej Polianky, Júlia Dobranská zo 
Sobraniec, o, Vasíľ Dovhun z Michaloviec, Ing, 
Štefan Fedorčo z Prešova, Anna Fiková zo Sob
raniec, Jozef Janákz Košic-Šace, Mária Kolesá- 
rová z Veľkej Tŕne, Mikuláš Rešetár z Čerhova, 
Mária Senková zo Sečovskej Polianky, Alžbeta 
Andrejčinová z Cabova, Mária Džubínská z Pre
šova, JUDr. Elemír Erby z Košíc, Andrej Fedor zo 
Šamudovíec, MUDr. Alexander Juhász z Košíc, 
Ján Kaššai z Humenného, Anna Kubíšová z Bar
dejova, Helena Krajňáková z Abranovíec, Anna 
Olšakovská z Vojčíc, Anna Vrabelová z Trebíšova, 
Mária Prepiorová z Michaloviec, Anna Tomášová 
z Jastrabia, Helena Jalčoviková zo Žbiniec, Anna 
Jendželovská z Horoviec, Ján Kmec zo Sečoviec, 
o, Michal Maslej z Košíc, Štefan Pinkovský z Le- 
károvíec, Ivan Toronský z Košíc, Helena Hrabčá- 
ková z Vranova N, Topľou, Júlia Drobňáková zo 
Sečoviec

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Darovanie z dane________________
Spolok sv. Cyrila a Metoda, Hollého 2, 071 

01 Michalovce, bol dňom 12.12,2002 zaregis
trovaný v Notárskom centrálnom registri 
právnických osôb (NCR 2575/2002) ako pri
jímateľ 1% zaplatenej dane z príjmu obyvateľstva 
podľa § 48 zákona o daniach z príjmu.

Pokiaľ chcete prispieť 1% zo svojich daní na 
činnosť spolku, uveďte do vyhlásenia o po
ukázaní sumy zodpovedajúcej 1% zaplatenej 
dane v častí Údaje o prijímateľovi nasledovné:

Spolok sv. Cyrila a Metoda
Hollého 2, 071 01 Michalovce
IČO: 17078024
účet: OTP Banka Slovensko, pob. Michalovce
Číslo Účtu: 569 7345/5200

Platby za členské podiely__________
Po prevzatí členských podielov vo farností 

prosíme spolkového dôverníka alebo kňaza, aby 
čím skôr uhradili sumu za členské príspevky 
vyzbierané vo farností na účet spolku v OTP ban
ke. Najlepšie je osobne zložiť finančnú hotovosť 
v ktorejkoľvek pobočke OTP banky s uvedením 
mena zložíteľa a farského úradu. V prípade, že 
úhrada bude prevedená poukážkou cez poštu, 
do ústredia spolku v Michalovciach zašlite okrem 
zoznamu (protokolu o prevzatí podielov) aj ínfor- 
máciu-kópíu o zaplatení členského, nakoľko 
pošta od 1.10.2003 neuvádza mená z poštových 
poukážok. V prípade, že v zoznamoch členov 
nastala zmena adresy, úmrtie ap., prosíme, aby 
ste ju viditeľne vyznačili a poslali obyčajnou 
poštou (nemusí doporučene) do ústredia spolku 
v Michalovciach. Farnosť, ktorá nemá vyrovnané 
úhrady členského za rok 2003, nech ich urých
lene vyrovná. (Výbor spolku)

KNIHY
Henri J. Nouwen:
Má ma niekto rád
Dobrá kniha, Trnava 
2003; s. 112. Cena: 119,- 
Sk.

Stať sa milovaným - to je veľká duchovná 
cesta, ktorou musíme prejsť. Augustínove 
slová: „Nespokojná je moja duša, kým nespo- 
číníe v tebe, Bože", dobre vystihujú túto púť.

Úlohou autora knihy bolo napísať o tom, 
ako sa stať milovaným, aby sme to mohli 
aplikovať na konkrétne dni nášho života. 
Opisuje príbeh mladého neveriaceho Žida 
Freda - newyorského novinára, ktorý ako 
mnohí jeho súčasníci na celom svete, je pre
svedčený, že jeho zamestnanie, životný štýl 
a existenčné starosti mu nedovoľujú starať sa 
o čokoľvek duchovné. Autor knihy Henri Nou
wen sa stal jeho priateľom a rozhodol sa napí
sať pre Freda a pre ľudí jemu podobných 
knihu. O tom, akí sú vzácni, jedineční, ako ich 
má niekto rád. Ak chcete dopriať príjemné 
pohladenie svojej duši, prečítajte si túto knihu.

Anton Hrabovštiak:
Srdcia, čo našli lásku
Vydavateľstvo Motýľ,
Bratislava 1999, s.186.
Cena: 189,- Sk.

V pozoruhodnej zbierke poviedok o ľuďoch, 
ktorí zišli z cesty pri hľadaní zmyslu života 
i lásky k Bohu, autor zachytil ich osudy ne
smierne citlivým perom a nádherne vystihuje 
hĺbku ľudského charakteru.

Opísané príbehy sa týkajú ľudí rozmani
tých spoločenských vrstiev, profesií i vekových 
kategórií. Poukazujú na to, že na svete majú 
osobitnú hodnotu medziľudské vzťahy a činy, 
ktorých základom sú zásady kresťanskej 
morálky Viaceré príbehy sú názornou ilus
tráciou tajomstva utrpenia ľudí, ale aj lásky 
Božej ku každému človeku. Z celej knihy vanie 
vrúcny pocit poznania, že ani v nešťastí človek 
nie je sám, lebo na blízku je vždy milujúci 
Boh a jeho láskavá náruč.

-ao-

LITURGICKÝ SLOVNÍK

Oktoich, oktoechos - osemhlasný 
spevník. Je to liturgická kniha, ktorá obsahuje 
menlivé časti bohoslužieb podľa ôsmich hla
sov na nedele aj všedné dní týždňa. Je rozde
lený na osem nápevov - hlasov. Jednotlivé 
hlasy sa začínajú spevmi malej večíerne 
v sobotu, pokračujú na veľkej večierni, na 
povečerí, polnočnící, utierní a menlivými 
časťami svätej liturgie alebo obednice. 
Oktoich obsahuje menlivé častí z hlasov na 
tie isté bohoslužby na každý deň týždňa až 
do ukončenia hlasu v piatok večer, resp. 
v sobotu na liturgii. Po ôsmich týždňoch sa 
znova začína prvým hlasom. Plné využitie 
všetkých spevov oktoicha je od Nedele 
všetkých svätých do predpôstneho obdobia.
V malej miere sa uplatňuje aj v pôstnom 
a veľkonočnom období spolu sTriodou. Veľké 
sviatky a sviatky svätých obmedzujú jeho 
používanie a príležitostne ho aj celkom 
vylúčia. Oktoich sa nazýva aj parakletikon 
(Kniha útechy).

Oltár - stôl, ktorý stojí uprostred svätyne, 
pri ktorom sa slúži sv. liturgia. Obyčajne má 
tvar kocky. Môže sa zhotoviť z dreva alebo 
z kameňa. Môže byť s baldachýnom alebo 
bez neho. Oltár posvíaca biskup a následne 
ho prikrýva troma príkiývkamí. Na oltári je 
bohostánok (kivot) s Najsvätejšou Eucha- 
ristíou, evanjeliár, antímenzíon, sviečníky, 
kríž. V jednom chráme má byť len jeden oltár.
V niektorých krajinách sa oltárom nazýva 
celý priestor za ikonostasom a samotný oltár 
sa volá prestol.

Spracovali: Anna Ondovčíková 
Vojtech Boháč

Na SLOVO darovali:_______________
M. Hrehorčáková, Michalovce -1000 Sk; Ve

riaci z Hromoša - 500 Sk; Spolok sv. ruženca,
Baškovce - 500 Sk; Farnosť Slovínky - 340 Sk; 
Spolok sv. ruženca, Zemplínske Hradíšte- 300 
Sk; Mária Dávidova, Zemplínska Teplica - 200 
Sk; Andrej Dandár, Ružomberok-150 Sk; Anna 
Panoňková, Vola -150 Sk; Bohuznáma, Košice 
-150 Sk; Michal Zubko, Dávidov -150 Sk; Jo 
lana Vícová, Sukov-150 Sk; Mária Dorčáková, 
Košice - 150 Sk; Júlia Šujanská, Margecany - 
150 Sk; Mgr. Mária Čurmová, Dúbravka -100 
Sk; JUDr. Miroslav Duda, Prešov - 100 Sk; 
Magdaléna Horváthova, Koškovce - 100 Sk, 
Jozef Kraus, Ruskovce -100 Sk; Mária Sovová, 
Hromoš -100 Sk; Božena Hudáková, Radatíce
- 100 Sk; Mikuláš Sysák, Hromoš - 100 Sk; 
Zuzana Čabínová, Michalovce - 100 Sk; 
Helena Hnatová, Hromoš - 100 Sk; Peter 
Arendáč, Hromoš -100 Sk; Mikuláš Arendáč, 
Hromoš -100 Sk; Farnosť Rokytov pri Humen- 
nom - 100 Sk; Farský úrad Helcmanovce - 60 
Sk; Helena Dudová, Tichý Potok - 60 Sk; Mária 
Michalčíková, Veľaty - 50 Sk; Margita šupšá- 
ková, Svidník- 50 Sk; Terézia Fernačíková, 
Nová Polianka - 50 Sk; Ladislav Lazúr, Belža - 
50 Sk; Irena Míklošová, Jastrabie nad Topľou - 
50 Sk; Juraj' Kľoc, Spišské Podhradie - 50 Sk; 
Mária Stenčíková, Stropkov - 50 Sk; Štefan 
Bobík, Veľaty - 50 Sk; Milan Voščínár, Trnava
- 50 Sk; Anna Jakabová, Hrčeľ - 50 Sk; 
Stanislav Petríčko, Veľaty - 50 Sk; Helena Vra- 
beľová, Korunková - 50 Sk; Mgr. Tatiana Vílče- 
ková, Ružomberok - 50 Sk; Peter Hnát, Prievi
dza - 50 Sk; Magdaléna Tímurová, Sabinov - 
50 Sk; Helena Šoltýsová, Lučívná - 50 Sk; Jozef 
Podhájecký, Bratislava - 50 Sk; Jozef Džama, 
Bystré - 50 Sk.

Úprimné Pán Boh zaplať!
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H / á -
Milé deti, prežívame čas, v ktorom sa staré končí a nové začína. Mnohí 
si dávajú rozličné predsavzatia, pretože túžia čosi vo svojom živote 
zmeniť. Aj naša stránka sa chystá ponúknuť niečo nové. Sú to dvaja 
noví kam aráti, ktorí vás budú sprevádzať na vzrušujúcej ceste 
objavovania rozličných podôb Božej lásky. Zoznámte sa, prosím!
Toto sú Mišo a Maša - dve nenápadné myšičky. Prečo práve myši?
Nuž práve preto, lebo sa podobajú deťom. Nič nevlastnia, sú nekonečne 
zvedavé a maškrtné. A beda, keď sa do čohosi zahryznú!

Vyber cestu!
Blížia sa Vianoce. Mišo a Maša sa vybrali do lesa hľadať 

vianočný stromček. Prekvapila ich však mačka, pred ktorou 
museli vziať nohy na plecia. Ktorou cestou sa vydajú, aby 
nepadli do pazúrov svojich dvoch nepriateľov?

S r A S IT E l ľ* -DAVIDOVOM

Pozor, hra o Detskú bibliu
Správnu cestu a text na stromčeku nám 

zasielajte do 14. januára. Na konci júna 
vyžrebujeme jedného šťastlivca, ktorý od 
nás dostane Detskú bibliu.

Vianočný strom ček s Božím slovom.
Na Mašinom Vianočnom stromčeku visia neobyčajné ozdoby.
Ak vylúštiš text, ktorý je v nich zašifrovaný, odhalíš Božie slovo, 
v ktorom anjel oznamuje Narodenie nášho Spasiteľa.

Oe t u t a k .
^fflCHO.AHApo- 

KONCATU MM lí/ 
A3 VIAM9CNV,

_________  ' S T& O M C K K?
NIEKEDY IBA MALÚ 

PREDSA XJE 3E0 ZVEDA-v ZAPASI STUZSCObYT 'ÄADE ť?-'- J. \  vr:ST\/Är.̂ l A Ato STRACH • EADA ÍA / 
MAFE1EK TOMU -3ETO POBRV KAHA-J 0&L1EK.A A PÁOčiA "3E3 é.
REKTOR? ÓALe^TA^ ĽAHKPHcJvSeTJD,fi05A í^TEcSSuUGO-?,
C.IG0HO MEZĽA K M E. ce. yz. ZASA, SNjíVA O SVOOOM VIANOCJ

*... —y . . C)0oH S T R O M Č E K

» K.ED“ ZJEDLI POSLEDNÍ KOSOtC. 
kSYRAiCAHU S\ ?0  0M0RNEO CESrt 
kte  A EŽTE ÚMOEME05oM_OTRA- 1 
iTOVAwf PO ÓVCOICH MOVYCtt TO-J  
; 6TIEĽÍ01Í A SLADKO ZASPALI •

DOBK.U NOC, IJ
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OSEMSMEROVKA

K L 0 M Š A R T S R K í
A Ž Á B E T S A 1 D A J
R R K S R E M 0 L A S L

CH N P A 1 Á P A S CH A Á
A E E A R M T K M l E R
L M I I T M I E Ú 0 E K
Č A A R K R E L N 0 N Ť
L M E A H 0 1 L 0 I D A
E S l A E 0 N A 1 S E V
T N M M 0 D L A R T T A
A 1 1 N í B U R E CH Á 1
Z F A R I Z E J I A A N
A N N Ň E H 0 E C R N B
K R A J 0 Z U E Š l J A
Ž 1 A L S P A S 1 T E L
K L A S A Ž í R K A L L

Legenda: AMEN, ANJEL, ARCHA BETSAIDA, CIEL, 
FARIZEJI, HRIECH, CHARITA, CHERUBÍNI, CHRÁM, 
IKONA, JOZUE, JUDEA, KAIN, KARMELITÁN, KAZATEĽ, 
KLAS, KRAJ, KRÁL, KRÍŽ, KRST, MAMONA, MIER, 
MILOSTI, MISÁL, MODLA, NAIM, OBRÁTENIE, OHEŇ, 
OMŠA, PASCHA, PATRIARCHA, REHOĽA, SALOME, 
SAMÁR1A, SIEŤ, SPASITEĽ, ŠIJA, TREST, ŤAVA, ZIMA, 
ŽIAL
Tajničku osemsmerovky tvorí 18 nevyškrtaných písmen.

Riešenie z novembrového čísla: A všetko je márnosť, 
čo nie je pre večnosť.

Výherca Detskej stránky: M. Kundrová, Svídník.
H O R O S K O P

Čo vás čaká a neminie?
Všetkým školopovinným 
musím s veľkou ľútosťou 
oznámiť, že aj tento rok sa 
vianočné prázníny skon
čia. No dúfam, že sneh 
nebudeme exportovať do 

Saudskej Arábíe, a že sa na ňom počas 
celej zimy budete môcť vyšantiť a „polá
mať, čo sa dá“.

Pre rodičov mám krátky 
oznam. Od 1. januára sa 
priblížime k ideálnemu 
stavu, keď na nákup ne
budeme potrebovať pe
niaze. Už sa zrušili dva 

druhy mincí. Zostáva ich ešte päť a sedem 
bankoviek, ale nezúfajte. Aj tie raz skončia.

Pre všetkých kňazov mám 
radostnú správu. Počet 
ľudí na spovedanie v prvý 
piatok podstatne klesne. 
No a tú zlú? Je potrebné 
zakúpiť si teplú vetrovku, 

prípadne kabát, poriadne teplé čižmy 
a rukavice. Čaká vás totiž prechádzka 
vašou dedinou a manipulácia s priam ži
votu nebezpečnou tekutinou v tomto mra
zivom čase - s vodou, (jége)

Pomôcky: 
Tron, Nta, 
TTO, Revo

Traja
speváci

Zvyšok

Kilokalória,
skratka

Obchodná
akadémia,

skratka

Slovník, 
po rusky

Podaktorý

Kontro
lovalo

Nórska
hora

Pádová
otázka

Dopravná
linka

2 .časť 
tajničky

Kód
Islandu

Roh 
vratiplachty

Produkt na 
predaj

Domácke
ženské
meno

Telocvičný
úkon

Okraj

Vták,
odborne

Kód
Tobaga

Úrad po 
nemecky

Talianske
mesto

Saudsko
-arabské

mesto

Spojka

Spojka

Daroval

1. časť 
tajničky

Mužský

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného. Riešenie krížoviek z novembrového čísla:
... ako som vás ja miloval." Boh dopúšťa no neopúšťa. Výherca: Adriana Novotňaková,
Matiaška, Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 14. januára 2004 
a môžete získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.

ROZHLAS A TELEVÍZIA

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 

Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo 
pre veriacich í 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 (náboženské spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán

Slovenská televízia:
1 .1 . io.50 hod. Duchovné slovo. Príhovor apoštolského 
nuncia H. J. Nowackého, R STV2.11.00 hod. - Novoročná 
sv. omša z Chrámu sv. Martina v Bratislave, Priamy prenos. 
STV2.19.07. hod. Duchovné slovo. Príhovor generálneho 
biskupa ECAV Prof. J. Fíla. R STV2.
4.1.13.00 hod. Dobrá zvesť. Rodinný kresťanský magazín. 
R STV1. 19.52 hod. Duchovné slovo. Príhovor gréckaka- 
tolíckeho kňaza Mgr. R Rusnáka. R STV2.
6.1.11.00 hod. Gréckokatolícka sv. liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. 
Priamy prenos. STV2
11.1.13.00 hod. Božie deti. R. STV2.19.50 hod. Duchovné 
slovo. R SVT2.
18.1. 10.30 hod. Ekumenická bohoslužba z farského 
kostola v Banskej Bystrici. Priamy prenos. SJV2. 13.00 
hod. Dobrá zvesť. Rodinný kresťanský magazín. P. STV1. 
19.50 hod. Duchovné slovo. R STV2.

RAD\0

mmw wm ictí m i \

BANSKÁ BYSTRICA 102,9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠICE 94,4

LUČENEC 106.3 
MICHALOVCE 103,3 
NÁMESTOV0105,8

PREŠOV 92,9 
PRIEVIDZA 98,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽILINA 89,8 

ČADCA 105,8
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Spomíname____________________
Dňa 23. decembra 

2003 uplynulo 5 rokov 
od chvíle, čo dotíklo mi
lované a milujúce srdce 
nášho drahého duchov
ného otca Mgr. Vasíla 
Kočembu. O tichú spo
mienku a modlitby za 
neho prosí rodina a zná
mi.

Vasíl Kočemba
A zase rok sa s rokom stretne

A zase rok sa s rokom stretne, 
pribudne v srdci ďalší letokruh, 
a s ním i nádej, túžba vzlietne: 
kiežby bol človek už človeku druh.

L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á R  1.

Pondelok 5.1. - Predvečer Osvietenia. Svätí 
mučeníci Teopent a Teonas. Prepodobná Syn- 
kletíka. Prísny pôst. Kráľovské hodinky. Rúcho 
pôstnej farby. Večiereň s liturgiou sv. Bažila 
Veľkého. Na večierní: prokímen dňa a Parameje:
1. Gn 1,1-13; 2. Ex 14,15-18; 21-23; 27-29; 3. Ex 
15,22-16,1; Tropáre s veršami; 4. Joz 3,7-8; 15- 
17; 5. 2 Kráľ 2,2-14; 6. 2 Kráľ 5,9-14; Tropáre 
s veršami; 7. Iz 1,16-20; 8. Gn 32,2-11; 9. Ex
2,5-10; 10. Sdc 6,36-40; 11.1 Kráľ 18,30-39; 12.
2 Kráľ 2,19-22; 13. Iz 49,8-15. (Súradnice čítaní

Na krídlach času, v jeho lone: 
budeme rodiť sa, neradi mrieť, 
budeme v činorodej zóne - 
gumovať nános prázdnych, holých viet.

Na Zamagurí vždy jak v úli: 
tu zavše vládne novoročný ruch, 
tu odjakživa človek čulý: 
presádza, štepí, dušou drží pluh.

Tu odjakživa vládne zákon: 
paragraf - mozoľ a novela - pot, 
tu nájdeš stopy boja s drakom 
na každom kroku, kde bol rod a plot.

A zase rok sa s rokom stretá: 
žičíme sebe - štedré dní a vzlet, 
í pokoj, zdravie - mnoga leta: 
kiež činy lásky zúrodňujú svet.

Piatok 9. 1. - Svätý mučeník Polyeukt. Jak
2,1-13, zač. 52; Mk 10,23b-32a, zač. 46.
Sobota 10.1. - Sobota po Osvietení. Náš otec 
svätý Gregor, nysský biskup. Ef 6,10-17, zač. 
233; Mt 4,1-11, zač. 7.
Nedeľa 11.1. - Nedeľa po Osvietení. Náš pre- 
podobný otec Teodóz, vodca mníchov spoloč
ného života. Rúcho svetlé. Radový hlas šiesty, 
evanjelium na utíerni deviate. Antifóny predobra- 
zujúce a Blaženstvá. Tropár: hlasu, Bohozjavenia

Blahoželáme___________________
17. decembra 2003 oslávil 30 rokov svojho 

života otec Mgr. Marián Buraľ z Mlynárovíec. 
Nech vás Pán Boh odmení za vašu obetavosť, 
starostlivosť, lásku a vieru, ktorú nám cez vás 
daroval. A my vám vyprosujeme od nebes
kého Otca veľa Božích milostí, ochranu Pre
svätej Bohorodičky, šťastia, zdravia a plnosť 
darov Svätého Ducha.

Vdáční veriaci z Mlynárovíec.

Oznam________________________
Žiadame všetkých, ktorí chcú na stránkach 

SLOVA si pripomenúť smutné í radostné chvíle 
života, alebo poďakovať svojím blízkym, aby 
svoje gratulácie a spomienky zaslíelalí aspoň 
dva mesiace pred výročím. Ak chcete uverej
nenú fotografiu vrátiť, zašlite nám aj oznám- 
kovanú obálku.

redakcia

a o Teodózoví. Kondák hlasu, Sláva: kondák o Teo- 
dózoví, 1 teraz: kondák Bohozjavenia. Prokímen, 
aleluja a pričasten z nedele po Osvietení' a o Teo- 
dózoví. Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvele
buj" a IX. irmos z utierne sviatku. Ef 4,7-13, zač. 
224b; Mt 4,12-17, zač. 8. Prepodobnému: 2 Kor
4,6-15, zač. 176; Mt 11,27-30, zač. 43.
Pondelok 12. 1. - Svätá mučenica Tatiana.
Hebr 11,17-23; 27-31, zač.329; Mk 9,42-50; 10,1, 
zač. 42.
Utorok 13.1. - Svätí mučeníci Hermyl a Stra- 
tonik Hebr 12,25-26; 13,22-25, zač. 333; Mk 10,2-
12, zač. 43.
Streda 14.1. - Zakončenie sviatku Bohozja- 
venía. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli 
zavraždení na vrchu Sinaj a na púští Raita.
Menlivé častí ako v poprazdenstve. Jak 1,1-18, 
zač. 50; Mk 10,11-16, zač. 44.
Štvrtok 15.1. - Naši prepodobní otcovia Pavol 
Tébsky a Ján Chatrčník. Rúcho svetlé. Menlivé 
časti zo štvrtka. Jak 1,19-27, zač. 51; Mk 10,17- 
27, zač. 45 (alebo prepodobným).
Piatok 16.1. - Poklona úctyhodným reťaziam 
svätého a všechválneho apoštola Petra. Rúcho 
svetlé. Tropár, Sláva: kondák o Petrovi, 1 teraz: 
podľa predpisu. Prokímen, aleluja a pričasten
0 Petrovi. Jak 2,1-13, zač. 52; Mk 10,23-32a, zač. 
46. Apoštolovi Petrovi: Sk 12,1-11, zač. 29; Jn 
21,15-25, zač. 67.
Sobota 17.1. - Náš prepodobný a bohonosi- 
teľský otec Anton VelKý. Rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce a Blaženstvá. Tropár, Sláva: 
kondák o svätom, 1 teraz: podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten o svätom. Kol 1,3-
6, zač. 249b; Lk 16,10-15, zač 81. Prepodobnému: 
Hebr 13,17-21, zač. 335; Lk 6,17-23a, zač. 24.
Nedeľa 18. 1. - Tridsiata prvá nedeľa po 
Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz 
a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Rúcho 
svetlé. Radový hlas siedmy, evanjelium na utíerni 
desiate. Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá. 
Tropár hlasu, Sláva: kondák hlasu, í teraz: podľa 
predpisu. Prokímen, aleluja a pričasten z hlasu.
1 Tim 1,15-17, zač. 280b; Lk 18,35-43, zač. 93.

Vojtech Boháč

Štvrtok 1. 1. - Obrezaníe podľa tela nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiat
ka nášho otca svätého Bažila Velkého, arci
biskupa kapadóckej Cézarey. Prikázaný sviatok. 
Rúcho svetlé. Liturgia sv. Bažila Velkého. Antifóny 
predobrazujúce a Blaženstvá. Tropár o Obrezaní 
a o sv. Bazilovi. Sláva: kondák o Bazílovi, 1 teraz:
o Obrezaní. Prokímen, aleluja a pričasten o Ob
rezaní a o Bazilovi. Namiesto „Dôstojné je" sa 
spieva „Milostiplná Matka". Myrovaníe. Kol 2,8-
12, zač. 254; Lk 2,20-21.40-52, zač. 6. Svätému: 
Hebr 7,26-28; 8,1-2, zač. 318. Lk 6,17-23a, zač. 
24.
Piatok 2. 1. - Predprazdenstvo Osvietenia. 
Náš sv. otec Silvester, rímsky pápež. Rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce a Blaženstvá. 
Tropár, Sláva i teraz: kondák predprazdenstva. 
Prokímen, aleluja a pričasten z piatka. Hebr 11,8-
16, zač. 327; Mk 9,33-41, zač. 41.
Sobota 3. 1. - Predprazdenstvo Osvietenia. 
Sobota pred Osvietením. Svätý prorok Mala- 
chiáš. Svätý mučeník Gordíos. Antifóny pred- 
obrazujúce a Blaženstvá. Tropár, Sláva i teraz: 
kondák z predprazdenstva. Prokímen, aleluja 
a pričasten zo soboty. 1 Tim 3,14-16; 4,1-5, zač. 
284; Mt 3,1-11, zač. 5.
Nedeľa 4.1. - Nedeľa pred Osvietením. Zbor 
svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš pre
podobný otec Teoktíst, ígumen zo sicílskeho 
Kukuma. Rúcho svetlé. Radový hlas piaty, radové 
evanjelium na utíerni ôsme. Antifóny predobra
zujúce a Blaženstvá. Tropár hlasu a predpraz- 
densíva, Sláva: kondák hlasu, 1 teraz kondák 
predprazdenstva. Prokimen a aleluja z Nedele 
pred Osvietením. Pričasten: „Chváľte Pána". 2 Tím
4,5-8, zač. 298; Mk 1,1-8, zač. 1.

platia pri používaní slovenského prekladu Svätého 
písma Starého i Nového zákona, SÚSCM, Rím, 
1995). Po skončení paramejí nasleduje malá 
ekténía s vozhlasom Trojsvätej piesne. Spieva sa 
„Svätý Bože". Ďalej pokračuje liturgia sv. Bažila 
Veľkého. Prokimen a aleluja z Predvečera. Na
miesto „Dôstojné je" sa spieva „Milostiplná Mat
ka“. Pričasten „Chváľte Pána". 1 Kor 9,19-27, zač. 
143a; Lk 3,1-18, zač. 9. Po zaambónnej modlitbe 
nasleduje svätenie vody.
Utorok 6.1. - Sväté Bohozjaveníe nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný 
sviatok. Rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. 
Menlivé časti z Bohozjavenia. Velké svätenie vody. 
Myrovanie. Tít 2,11-14; 3,4-7, zač. 302; Mt 3,13-
17, zač. 6. Poznámka: Na 5v liturgiách vo všedné 
dní v Poprazdenstve Bohozjavenia do 14. januára 
vrátane sa spievajú predobrazujúce antifóny 
a Blaženstvá. Po vchode: „Poďte pokloňme sa ... 
Ján tá pokrstil v Jordáne" Tropár, Sláva i teraz, 
kondák, prokimen, aleluja, pričasten, „Zvelebuj" 
a IX. irmos sa spieva z Bohozjavenia. Čítania sú 
radové. Rúcho je svetlé.
Streda 7. 1. - Zhromaždenie k svätému 
a slávnemu prorokovi. Pánovmu predchod
covi a krstiteľovi Jánovi. Rúcho svetlé. Menlivé 
časti ako v poprazdenstve. Poriadok tropárov: 
tropár z Bohozjavenia a o prorokovi (z utorka). 
Sláva: kondák o prorokovi, í teraz: kondák z Bo
hozjavenia. Prokímen, aleluja o prorokovi. Príčas- 
ten z Bohozjavenia a prorokovi. Sk 19,1-8, zač. 42; 
Jn 1,29-34, zač. 3.
Štvrtok 8. 1. - Náš prepodobný otec Juraj 
Chozebíta. Prepodobný Emílíán Vyznávač. 
Naša prepodobná matka Dominika. Jak 1,19- 
27, zač. 51; Mk 10,17-27, zač. 45.
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