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ÚyODNÍK
Náš každodenný
život je plný rozhod
nutí, aj keď si to často
intenzívne neuvedo
mujeme. Istotne mi
však dáte za pravdu,
keď poviem, že nie je
Pavol Bardzák
rozhodnutie ako roz
farár farnosti
hodnutie. Závažnosť
Košice -Ťahanovce.
rozhodnutia, či si má
me kúpiť ovocný, alebo vanilkový jogurt,
určite nie je taká, ako keď sa napríklad
rozhodujeme pre voľbu svojho životného
partnera do manželstva. V živote sú teda
momenty, keď naše rozhodnutie sa, mohli by
sme tiež povedať voľba, ovplyvňuje kvalitu
nášho budúceho života. Je to čosi podobné,
ako keď človek stojí na rázcestí a rozhoduje
sa, po ktorej ceste pôjde, pričom si uvedomuje,
že iba jedna cesta ho privedie do vytúženého
cieľa. Tento úvodník je písaný vo vedomí, že
každý jeden z nás môže svojou vierou a kon
krétnymi krokmi učiniť vo svojom živote
správne rozhodnutia, pričom sa nevníma ako
pasívna hračka osudu, o ktorom často ho
voríme.
Dnes sa nám v tejto kultúre hypermarketov
ponúkajú nielen rôzne komerčné produkty, ale
aj rôzne štýly myslenia, náhľadu na človeka,
jeho šťastie ... . To, samozrejme, ovplyvňuje
v nemalej miere aj nás kresťanov. Ponúka sa
nám štýl myslenia, podľa ktorého nemusíme
príliš uvažovať o našich životných krokoch,
pretože nám šťastie a radosť prinesie dúšok
Coca - Coly, pričom si spievam s ostatnými „čí
vau vá ..."Alebo, veď to istotne poznáte, buď
si „easy" alebo nie. Je tu ešte jedno lákadlo,
ktoré súvisí s pseudoduchovnom, a to sú
známe televízne reklamy rôznych veštíc
a veštcov, ktorí nám „zabezpečia" peniaze,
šťastie a ... Faktom však ostáva, že dnes
napriek týmto lákavým „stopercentným"
receptom na šťastný život nefalšovane poci
ťujeme mnoho nešťastia a sklamania. Spomí
nané nešťastia a sklamania sú však v hojnej
miere dôsledkom našich nesprávnych rozhod
nutí sa v živote. Napokon je všetko vyhlaso
vané za pochybné. Aj Kristus.
Uprostred tejto situácie života by sme však
nemali zabúdať na to, že nie sme sami. Ak sa
teda v niektorých životných situáciách
úprimne pýtame, čo urobiť alebo ako sa
zachovať, malí by sme si uvedomiť, že máme
Krista, v ktorom nadobúdame istotu správne
ho rozhodnutia. Naša dôvera v neho by mala
byť veľká, veď on sa v živote vyzná. Ba pove
dal: „Ja som cesta, pravda a život" (J n 14, 6).
Bolo a je mnoho ľudí, ktorí v Kristovi spoznali
najväčšiu istotu svojho života. Títo ľudia ani
zďaleka nie sú sentimentálni blúznivci, ktorí
do svojho života uviedli akúsi patologickú
pokoru, ale uvedomujú si, že napriek svojim
schopnostiam by bez neho boli stratení. Istot
ne aj v tomto vedomí písal svoje vyznanie
Vladimír Sergejevíč Solovjov, ktorý napriek
svojej genialite intelektu hovorí: „Poviem vám
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o sebe, že aj ja som synom tohto storočia,
synom nevery a pochybovaní, dodnes a mož
no až po hrob... Napriek tomu mi Boh posiela
chvíle, v ktorých mije všetko jasné a sväté...
A v týchto chvíľach som zložil «credo»: veriť,
že nie je nič krásnejšie, hlbšie, milšie, rozum
nejšie a dokonalejšie než Kristus, a nielen že
nie je n ič- a hovorím to so žiarlivou láskou že človek ani nemôže nič také mať. Ba viac,
ak by mi niekto dokázal, že Kristus je mimo
pravdy, dal by som prednosťzostať s Kristom
než s pravdou". Tento človek, génius, pocho
pil, že najväčšou istotou jeho života a rozhodo
vania saje Kristus, život. Nechýba nám v na
šom živote práve takáto dôvera Bohu, takéto
príľnutie k nemu?
Napriek tejto našej viere v Krista a svedec
tvu mnohých ľudí však ostáva pravdou to, že
robiť správne rozhodnutia nie je ľahké. Preto
by som chcel zdôrazniť ešte jednu veľmi
dôležitú skutočnosť, ktorá patri k tajomstvu
Cirkvi od jej prvopočiatkov. Je to duchovné
otcovstvo či materstvo. Aj keď to znie trochu
archaicky, nie je to jalový prežitok, ale prax,
v ktorej človek prostredníctvom duchovnej
osoby nachádza pre seba konkrétnu pomoc.
Dnes, keď sa vďaka súčasnej kultúre dáva do
popredia individualizmus a subjektivizmus,
inými slovami iba ľudské „ja" so svojimi záuj
mami, predstavami, túžbami, plánmi, by sme
mali nanovo začať hľadať v Cirkvi ľudí, ktorí
majú Svätého Ducha, ktorí sa vďaka nemu
v živote vyznajú a sú pripravení pomôcť svo
jim duchovným deťom správne sa v živote
rozhodovať. Nie sú to ľudia, ktorí majú štýl
holywoodskych filmových hviezd, no predsa
sú hodní našej veľkej pozorností, pretože
prostredníctvom nich koná Boh. Ak nájdeme
takého človeka a vstúpime s ním do osobného
vzťahu, nájdeme sa vo vzťahu plnom lásky a
postupne spoznáme svoj životný príbeh, vzťah
s Bohom aj inými ľuďmi.
Dnes je takýchto ľudí ešte stále dosť. Ak sa
teda chceme naučiť dobre sa v živote rozhodo
vať a správne rozlišovať čo je dobré a čo zlé,
nemali by sme ostávať sami, ale s chuťou
prijať tajomstvo Cirkví, kde človek nikdy nie
je sám.
Aký životný štýl teda budeme preferovať?
Ten moderný, podľa ktorého je úspešný človek,
ktorý nikoho nepotrebuje a všetko zvládne
sám, alebo štýl života v Cirkvi, kde dodnes
a istotne až do skončenia jej pozemského
účinkovania budeme nachádzať duchovných
otcov a matky, ktorí nám vďaka pôsobeniu
Svätého Ducha poukážu na správne riešenie
našich životných problémov, a tak dopomôžu
robiť správne rozhodnutia podporujúce naše
životné šťastie? Porozhlíadnime sa teda vo
svojom okolí a nájdime takéhoto človeka.
Možno bude v najbližšom Božom chráme
alebo kdesi v blízkosti.
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Objať kríž a bez náreku ho doniesť až na kal
váriu - či to nie je väčšia radosť než akákoľvek
iná? Otče, oslávil som ťa na zemí... Dokonané
je! - Toje najväčší triumf a preto Veľká noc najväčšia radosť. / Josef Hlouch
Radosť je taká veľká a trvalá ako jej pra
meň. Je tým cennejšia, čím viac nás stála.
/ Josef Hlouch
Pre kresťana bolesť nie je dôvodom smútku,
ale radosti; táto radosť pramení z poznania,
že na Kristovom kríži má každé utrpenie
spásonosnú hodnotu./Ján Pavol H.

asi najviac mi v mysli zostanú situácie, keď
som sa pred Bohom pokoril a uznal, že som
tu na to, aby som plnil jeho vôľu a nie budoval
vlastné kráľovstvo. Vtedy Boh robí veľké vecí
v živote človeka.
Marek: Určite to boli duchovné cvičenia
s vladykom Hlíbom z Ukrajiny.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Marcel: Nemám nijaké špeciálne plány.
Chcem žiť každý deň naplno s Bohom a pre
ľudí. Ostatné je už na niekom inom.
Marek: Je to v Božích rukách. Chystám sa
teraz pôsobiť ako kňaz v zahraničí.

,

Pane urob ma
nástrojom tvojej vôle
Tentokrát sme pre vás pripravili rozhovor s budúcimi novokňazmi.
Prinášame vám rozhovor s dvoma z nich - s diakonom Marcelom
Písíom a Marekom Víšňovským z Prešovskej eparchíe. V budúcom
čísle si môžete prečítať rozhovor s budúcimi novokňazmi Košického
apoštolského exarchátu.
Skočilo sa vám šesťročné obdobie prí
pravy na kňazstvo. Čo sa odohráva vo va
šom vnútri?
Marce/; Žijem vo veľkom očakávaní. Sú
predo mnou udalosti, ktoré človek zažije len
raz v živote a kňazská vysviacka zanecháva
nezmazateľný znak. Určíte však koniec
formácie v seminári neznamená definitívny
koniec. Chcem aj nadálej žiť v odovzdaní sa
do Božích rúk, on je totiž najlepší vychová
vateľ.
Marek: Končí sa etapa formácie v kňaz
skom seminári, ale formácia pokračuje aj
dalej, i ked v trocha inej podobe. Tak to
pociťujem aj vo svojom vnútri.
Pamätáte sa na deň, keď vo vás prvý
krát nastal zlom a pocítili ste Božie vo
lanie stať sa kňazom?
Marcel: Nepamätám si presne deň. Božie
volanie somvšak počul veľmi často a jasne, a
napokon to dopadlo takto - rozhodnutím ísť
do seminára a stať sa kňazom.
Marek: Pre kňazstvo som sa rozhodoval už
dávnejšie, ale zlom nastal, keď som študoval
na vysokej škole v Bratislave.
Nebol niekedy pre vás život v seminári
ťažký? Čo vám pomáhalo rásť a kráčať
s Kristom?
Marcel: Život v seminári je ťažký, ked si
človek chce žiť sám po svojom. Myslím si, že
to platí aj o živote mimo seminára. Keď človek
naplno spolupracuje s Bohom, vtedy je všetko

iné, vtedy má život význam. V seminári je
stále dosť ľudí, ktorí vedia povzbudiť a pomôcť

Čo sa chystáte urobiť ako prvé po kňaz
skej vysviacke?
Marcel: Väčšinou sú to primície, nie? Možno
mi nejakú chvíľu potrvá, kým si to všetko
uvedomím.
Marek: Ako prvé chcem po kňazskej vy
sviacke poďakovať za tento veľký dar a milosť
Bohu slávením primičnej sv. liturgie.
Máte predstavu, akým spôsobom bude
te privádzať ludí k svätosti?
Marcel: Určíte najlepším spôsobom bude
môj vlastný príklad. To, čo človek sám nemá,
nemôže dať ani druhým.
Marek: V prvom rade chcem spolupracovať
s Bohom na posväcovaní seba a veriacich
privádzať k svätostí ohlasovaním Božieho
slova a modlitbami za nich.

Dnešná doba je, dá sa povedať, veľmi
ťažká. Nebojíte sa budúcnosti? Alebo má
vôbec kresťan myslieť na budúcnosť?
Marcel: Budúcnosti sa nebojím. Boh má
s každým svoj plán, nikomu nepripravil nič
rásť v duchovnom živote, ale bez osobného zlé a nejako si musí vyskúšať aj mňa.
Marek: Moja mama mi raz povedala: „Keď
kontaktu s tým, ktorý si povoláva ľudí do
si s Ježišom, nemusíš sa ničoho báť.“ Teda bu
svojej služby, by to nešlo.
dúcnosti sa nemám prečo
Marek: Zo začiatku to
Marcel Pisio sa narodil 30. januára
báť.
bolo trošku ťažšie, ale v se
1979 v Trebišove. Stredoškolské
minári je mnoho chlapcov,
vzdelanie ukončil na SOU služieb
Čo som sa neopýtala
ktorí vás dokážu povzbudiť
v Michalovciach a vysokoškolské na
a chceli by ste pove
a podržať. Rásť a kráčať
GBF vPrešove. 14. júna 2003 ho
dať?
s Kristom mi veľmi pomáhal
vladyka Ján Babjak, SJ, vysvätil za
Marcel: Chcem popro
špirituál o. Marek Pulščák
diakona.
siť
každého, kto bude čí
a o. Jozef Maxim. Veľmi ma
Marek Višňovský sa narodil 24.
oslovovala ich jednoduchosť januára 1977 vo Vranove nad tať tieto riadky, o modlit
by za všetkých kňazov,
a otvorenosť pre Krista.
Topľou. Stredoškolské vzdelanie
ukončil na SOU papierenskom vo a zvlášť za nás novokňaVáš najhlbší zážitok zo
Vranove nad Topľou. Absolvoval 2 zov.
Za rozhovor ďakuje
semínárskych čias?
roky štúdia na Vysokej škole CheAnna Ondovčíková
Marcel: Zážitkov je veľa.
micko-technologickej v Bratislave.
Snímky: M. Diheneščík,
Vysokoškolské vzdelanie získal na
Veľmi ma oslovilo perfektné
GBF v Prešove.
M. Roman
spoločenstvo, modlitby, no
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
VATIKÁN: V kalendári Svätého Otca na
tohoročný máj a jún, ktorý bol oficiálne zve
rejnený vo Vatikáne, j e na 29. júna, na sviatok
svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí sú aj
patrónmi rímskej diecézy, pripravované po
zoruhodné stretnutie vo večnom meste.
Rímsky pápež Ján Pavol 11. - patriarcha
Západu sa má osobne stretnúť s patriarchom
Východu - pravoslávnym konštantinopolským ekumenickým patriarchom - Bartolo
mejom L, ktorý sa má zúčastniť na slávnost
ných bohoslužbách. Na svätopeterskom
námestí sa pripravuje slávnostná bohoslužba
s požehnaním a odovzdaním pálíi - znakov
arcibiskupskej, metropolitnej hodnosti, ktorej
bude predsedať sám Svätý Otec. Bude to
významný krok pre ekumenizmus, pretože
v nedávnej minulosti pri takýchto príleži
tostiach bola z Konštantinopola posielaná iba
delegácia, namiesto osobnej účasti patriar
chu.
V
minulých rokoch Najvyšší rímsky veľ
kňaz oplatil reprezentačné návštevy Konštantinopolského pravoslávneho patriarchátu
v Ríme tým, že vyslal osobitnú delegáciu do
sídla patriarchu na 30. novembra, na oslavy
sviatku svätého apoštola Andreja, zaklada
teľa Cirkvi v Konštantinopole a rodného brata
svätého Petra. (Podľa zahr. zdrojov- V. I. S,
Zenit spracoval Vladimír Miroššay).
TURECKO: Americkí a tureckí archeoló
govia sa rozhodli nájsť Noemovu archu na
vrchu Ararat. „Satelitné zábery po rozpustení
snehu minulé leto zobrazili objekt tvaru lode
135 metrov dlhý a 22,5 metra široký," vyhlásil
organizátor akcie Daniel McGívern noviná
rom vo Washingtone. Preto sa vedci v júli
plánujú vydať na mesačnú expedíciu na tento
vrch vysoký 5346 metrov. Už v minulosti sa
na základe leteckých snímok viackrát objavi
la nádej nájsť Noemovu archu, na ktorej Noe
s rodinou unikli potope. (KP/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Svätý Otec Ján Pavol 11. sa
vyslovil za nové rozšírenie Európskej únie. Na
audiencii pre európskych kardinálov a
biskupov vo Vatikáne 14. mája povedal: „Ka
tolícka cirkev si želá, aby proces rozširovania
EÚ pokračoval až po hranice nášho svetadie
lu. Musí obsiahnuť všetky národy, pretože
okrem historických prepojení majú spoločné
aj rovnaké kultúrne a náboženské hodnoty."
Svätý Otec už pri rôznych predchádzajúcich
príležitostiach sa vyslovil za členstvo v EÚ
pre dälšie krajiny východnej a juhovýchodnej
Európy ako Bulharsko, Rumunsko alebo
Chorvátsko. (KP/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: „Vyznanie vlastných hriechov
najmä vo sviatosti zmierenia je cesta k radosti
skrze nevyčerpateľnú Božiu milosť," povedal
Svätý Otec Ján Pavol 11. na generálnej
audiencii na Námestí sv. Petra 19. mája 2004.
Sústredil sa na 32. žalm o blaženom človeku,
ktorému Pán odpustil neprávosť. Nestačí byť
však očistený. Potom musíme kráčať po ceste
spravodlivých. Vo sviatosti zmierenia si
uvedomíme hriech, ktorý je dnes často
zahmlievaný a súčasne dosiahneme radosť
z odpustenia. (ZE/-zg-TK KBS).
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ČESKÍ GRÉCKOKATOLÍCI
MAJÚ TRETIEHO BISKUPA
V
poradí tretím gréckokatolíckym bisku
pom v Českej republike sa dňa 15.mája 2004
stal pápežský prelát Ján Eugen Kočiš. Sláv
nostná biskupská chĺrotónia prebehla v Ka
tedrálnom chráme sv. Klímenta v Prahe. Hlav
ným svätíteľom bol exarcha Srbska a Čiernej
Hoiy Djura Džudžar.
Mons. Kočiš sa narodil v roku 1926
v Pozdišovcíach. Sviatosť kňazstva prijal tajne
v roku 1951 v Rožňave. Viac ako tri roky strávil
v pracovnom tábore PTP neskôr ďalšie dva
roky vo väzení. Od roku 1969 pôsobil ako
ceremoniár a aktuár na Prešovskom biskup
stve. Po rozpade Československa v roku 1993
ho prešovský biskup Ján Hirka menoval za
kancelára pražského Biskupského vikariátu.
Po tom, čo pápež Ján Pavol 11. erigoval v Prahe
exarchát, stal sa v roku 1996 o. Kočiš jeho
prvým generálnym vikárom. Za pápežského
preláta bol menovaný pred dvoma rokmi.
Českí veriaci poznajú novovymenovaného
biskupa ako optimistického a neúnavného
duchovného otca, ktorý vďaka skúsenostiam
z totalitného obdobia dokáže zvládnuť aj na publíke. Biskupský exarchát v Prahe spravuje
oko neprekonateľné prekážky.
25 farností v siedmich dekanátoch po celej
J. E. Kočiš je po Ivanovi Ljavincoví a La Českej republike, kde kňazskú službu pre
dislavovi Hučkoví v poradí tretím gréckoka 8000 veriacich vykonáva 35 kňazov.
tolíckym biskupom pre veriacich v Českej reMária Pešeková

UKRAJINA - MOST MEDZI
NÁRODMI A KULTÚRAMI
7. mája 2004 Svätý Otec Ján Pavol 11. prijal discíplínu. Na dôvažok dúfam, že navzájom
nového veľvyslanca Ukrajiny pri Sv. stolci, dosiahnutá zhoda v riešení chúlostivej otázky
Hríhorija Choružija, ktorý mu odovzdal reštitúcií cirkevného majetku je určitým upo
poverovacie listiny.
kojením pri navrátení majetku skonfiškované
Pri tejto príležitosti Svätý Otec povedal, že ho počas komunistickej diktatúry."
ľud Ukrajiny „svojou tradíciou a kultúrou,
Arcibiskup Leonardo Sandri, zástupca pre
ktorá ho charakterizuje, tvorí súčasť Európy, všeobecné záležitosti na Štátnom sekretariáte
potrebuje vytvoriť intenzívnejšie vzťahy Sv. stolca, bol 5. mája 2004 prítomný vo Lvove
s ostatnými národmi na kontinente, pritom si na Ukrajine, keď štát úradne vrátil Rímsko
však má uchovať vlastné politické a kultúrne katolíckej cirkví budovu, ktorá predtým, ako
vlastnosti... Ukrajina", pokračoval Svätý Otec, bola skonfiškovaná komunistickým režimom,
„bude schopná lepšie rozvíjať svoje poslanie bola sídlom rímskokatolíckeho biskupa vo
ako most medzi odlišnými národmi a kultúra Lvove.
V
rozhovore o náboženskej atmosfére na
mi, pokiaľ si uchová svoju vlastnú, jedinečnú
identitu. Nepretržitou prácou v duchovnej, Ukrajine Ján Pavol 11. poukázal na to, že
spoločenskej, politickej a ekonomickej oblastí „Kristovi nasledovníci sú, bohužiaľ, stále roz
bude schopná stať sa významným laborató delení a ukrajinská spoločnosť si to uvedomuje
riom dialógu, rozvoja a spolupráce pre všet s poľutovaním. Ale predsa len ekumenický
kých. Zdôraznil, že evanjelium dáva tvár živo dialóg pokračuje a uvádza presnejšie pravidlá
tu, kultúre a inštitúciám, a tak má aj Ukrajina vo vzájomnom rešpekte a v neustálom hľadaní
veľkú zodpovednosť porozumieť, obhajovať a jednoty, ktorú chce Kristus. Nech tento úprim
uvádzať do života zreteľnú črtu národa -svoje ný a ďalekosiahly dialóg umocní poďakovania
kresťanské dedičstvo, ktoré ostalo nepoško všetkým, ktorí k tomu prispievajú!"
dené napriek nešťastnému útlaku diktatúry
Na záver audiencie nového veľvyslanca
komunizmu.“
Ukrajiny Svätý Otec zdôraznil, že Katolícka
Po jasnom záujme vlády o náboženskú cirkev na Ukrajine „je vo svojej samostatnosti,
slobodu na Ukrajine vyslovil pápež želanie, v dnešných dňoch chápaná ako nádejný jarný
aby „bolo skoro rozhodnuté o právnom posta čas a nech je každá jej časť vedená túžbou
vení Cirkvi, založenom na účinnej rovnosti pre dosiahnuť plnú jednotu so všetkými kresťan
všetkých, a aby bolí čoskoro dosiahnuté mi."
dohody o vyučovaní náboženstva a štát uznal
Podľa V. 1. S.- Vatican Infíormation Service
spracoval Vladimír Mirossay
teologické štúdium ako riadnu univerzitnú

Radosť prvoprijímajúcich v Bratislave

V Bratislave sa v prvú májovú nedeľu
konala pre sedem prvoprijímajúcich detí veľká
slávnosť. Prvýkrát mohli po sobotnej svätej

spovedi a po náuke, ktorú ím s láskou dával
otec Miroslav Mrug, prijať do svojich duší naj
vzácnejšieho hosťa Pána Ježiša a to pod spô
sobom chleba a vína. Otec Miroslav a prvopríjímajúcí sa dohodli, že budú pokračovať
vo vyučovaní a v spoznávaní Božích právd aj
naďalej. Radosť prvoprijímajúcich detí zná
sobil aj vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský
eparcha, ktorý bol v tom čase prítomný v Bra
tislave a na spoločnom agapé ich všetkých
pozdravil a požehnal.
Na zábere ich vidíme spolu o. Škovierom
a o. Čarným ako aj s miništrantami. Nechýba
ani budúci nádejný kandidát na túto sviatosť.
-IpSnímka: Jan Cepa

Vedecká konferencia „BI. Vasiľ Hopko”
Na pôde Prešovskej univerzity Gréckoka
tolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove sa dňa
21. apríla 2004 konala vedecká konferencia
venovaná stému výročiu narodenia blahosla
veného biskupa Vasíľa Hopká. Toto podujatie
sa uskutočnilo pod záštitou Mons. ThDr. Jána
Babjaka, SJ, prešovského eparchu. V rámci
programu vedeckej konferencie odzneli pred
nášky, ktoré napomohli hlbšiemu poznaniu
tejto významnej osobnosti Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.

Po privítaní účastníkov konferencie pozdra
vil prítomných dekan fakulty Doc. ThDr. Voj
tech Boháč, PhD. V úvodnej prednáške Doc.
ThDr. Peter Šturák, PhD., vedúci katedry cir
kevných dejín GBF PU, ktorá bola spoluorganizátorom konferencie, priblížil spoločenskonáboženskú situáciu v Československu a ná
sledne likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi tota
litným systémom v 50-tých rokoch.
Čo nám chce Cirkev povedať cez blahosla
vených a svätých, to bola téma prednášky o.
biskupa Mons. Jána Babjaka, SJ. Vo svojej
meditácii zdôraznil, aby sme viac komuniko
vali s našimi blahoslavenými, a tak rozvíjali
ich kult v živote miestnej cirkvi.
Blahoslavený Vasiľ Hopko počas svojho
života pôsobil ako špirituál v kňazskom semi
nári a zároveň ako profesor na Vysokej boho
sloveckej škole v Prešove. ThLic. Peter Borza
vo svojej prednáške poukázal práve na vzťah
biskupa k týmto eparchiálnym inštitúciám.
Život blahoslaveného bol naplnený mnohý
mi aktivitami, ktoré prispievali k zveľaďovaniu
našej cirkvi. Jednou z nich bola aj systemati-

zácia gréckokatolíckej farností v Prahe. Práve
podiel Vasiľa Hopká na jej zriadení vyzdvihol
Mgr. Jaroslav Coranič, odborný asistent na
katedre cirkevných dejín GBF PU.

Pôsobenie ThDr. Vasiľa Hopká ako pomoc
ného prešovského biskupa bolo hlavnou
témou prednášky o. Mgr. Juraja Voroňáka.
Prednášajúci poukázal na jeho horlivú čin
nosť, vzťah k východnému byzantskému obra
du, vernosť Svätému Otcovi a pod.
K naplneniu zámeru konferencie prispel
nemalou mierou aj o. PaedDr. František Dancák, odborný asistent GBF PU, svojimi osob
nými spomienkami na blahoslaveného bisku
pa Vasíľa Hopká, vychádzajúc z osobnej koreš
pondencie s biskupom Vasííom.
Myšlienky prednášky s názvom Duchovný
odkaz blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopká
od p. Milana Hromníka, SJ, boli výzvou, aby
sme tohto hrdinského syna našej cirkvi nielen
poznali, ale aby sme jeho duchovný odkaz
prijali do svojho života.
Na záver odzneli diskusné príspevky emeritného biskupa Mons. Jána Hirku, ThDr. Mar
cela Mojzeša, Mgr. Andreja Kaputu a Mons.
Jána Gajdoša, ktoré prítomných upútali odbor
nými znalosťami z jeho života a svojimi osob
nými spomienkami na neho.
Vedecká konferencia bola ukončená Molebenom k blahoslavenému biskupovi Vasiľoví
Hopkovi v kaplnke pri jeho relikviách v pre
šovskej katedrále.
Peter Šturák

SPRÁVY Z DOMOVA
HRABSKÉ: Predsedníčka Rusínskej obrody
v Košiciach pani Bicková iniciovala účasť na
sv. liturgii pri príležitosti 100. výročia na
rodenia blahoslaveného biskupa-mučeníka
Vasiľa Hopká (21.4.1904) v jeho rodnej obci
Hrabské.
V
sobotu 24.4.2004 sa vybrali veriaci
autobusom do Hrabského neďaleko Barde
jova. Farnosť Hrabské bola v roku 2001
povýšená ako rodná obec Božieho sluhu ThDr.
Vasiľa Hopká, svätiaceho prešovského bis
kupa, na miesto každoročných eparchiálnych
slávností.
Svätú liturgiu slúžil o. Mgr. Pavel Peter
Haľko, OSBM, ktorý v homílíi vyzdvihol po
koru biskupa-mučeníka Vasiľa. Vo svojom
svedectve si spomína na časy, keď sa ako
miništrant v rodnej obcí Stročín mal možnosť
stretnúť s biskupom Vasiľom Hopkom.
Krásny duchovný zážitok zo sv. liturgie a
krásny spev mužského zboru v cirkevno
slovanskom jazyku boli balzamom na dušu
všetkých zúčastnených. Po sv. liturgii sme si
pozreli rodný dom biskupa Hopká a malí
možnosť porozprávať sa s jeho bratrancom,
ktorý nám priblížil duchovnú cestu a život
biskupa-mučeníka.
Nasledovalo krátke občerstvenie na fare
a naším dälším cieľom boli drevené chrámy
v Lukove (Chrám sv. Kozmu a Damiána z roku
1709), Krivom (Chrám sv. Lukáša z roku 1824)
a vo Fričke (Chrám sv. Michala z 18.storočia).
Očarení krásou chrámov sme sa ubezpe
čili, že východné Slovensko je právom pyšné
na jedinečné bohatstvo, ktoré nám zachovalí
naši predkovia. (Mária Tomášová).
STARÁ ĽUBOVŇA: Dňa 1. mája 2004 sa
uskutočnil eparchiálny turistický deň. V tento
deň sa 420 účastníkov (protopresbyteríátov
PR SL, SB, PO, BJ. Najmladší mal asi 2 roky,
najstarší okolo 50 rokov) zišlo o 8.30 hod.
v Ľubovnianskych kúpeľoch, kde sa začínala
túra do obce Jakubany. Účastníci boli
rozdelení do 18 skupín. Na trase ich čakalo
päť zastávok. Tri bolí súťažné. Za každú
správnu odpoveď dostali indície, z ktorých
potom poskladali odvolávky na citát zo
Svätého písma. Na ďalších dvoch zastávkach
ich kňazi oboznamovali s krásami Božieho
stvorenia a Božím slovom. Počas túry musela
každá skupina prejsť okolo chrámu v Jakubanoch, kde miestny farár o. Damián oboz
námil účastníkov s históriou chrámu, vyhod
notil odvolávky na citát a každému účastní
kovi dal obrázok - pamiatku na turistický
deň. Trvalo kus cesty, kým sme sa z chrámu
dostali na miesto za dedinou, kde už na nás
netrpezlivo čakali ohniská, ihriská, lopty,
hudba... Jednoducho, dobrá nálada. Organi
zátori, kňazi už spomínaných protopresby
teríátov, sa naozaj blysli. Celé stretnutie
pripravili veľmi dôkladne. Vďaka patrí aj
všetkým animátorom, ktorí pomáhali pri
prípravách a vedení skupín. Po záverečnom
slove a modlitbe o. Milana Lacha sme sa po
16. hod. rozišli do svojich domovov z pocitom
nádherne prežitého dňa, ktorého mottom
bolo Jn 12,21 „Chceli by sme vidieť ležiša".
Vďaka Bohu za tento čas. (Rasťo).
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SPRÁVY Z DOMOVA
PREŠOV: Z iniciatívy Farnosti Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Prešove, sa v dňoch
30. apríla - 1. mája 2004 uskutočnilo
celovečerné modlitebné bdenie pred vstupom
Slovenska do Európskej únie v piatich chrá
moch a modlitebniach kresťanských cirkví
pôsobiacich v centrálnej zóne mesta. Uve
dené a oslovené komunity - pravoslávnych,
gréckokatolíkov, evanjelikov, členov bratskej
cirkvi a rímskokatolíkov sa postupne po
dvoch hodinách pod rôznymi úmyslami tém
na rozjímanie modlili nielen za úspešný vstup
do spoločného európskeho domu, ale aj za
Božiu pomoc a ochranu, aby sme ako veriaci
boli prínosom pre toto rozšírené spoločenstvo
európskych národov. Počas desiatich hodín
všetci s úžasnou vytrvalosťou a zbožnosťou
prosili vo svojich modlitbách a spevoch
o Božie požehnanie pre tento historický krok.
V našom Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa bol tento čas modlitieb od 21. do
23. hod. Veriaci sa za účasti o. Mgr. Daniela
Dzurovčina, kaplána, a o. PhDr. Mgr. Gabriela
Székelyho, farára - protopresbytera, pomod
lili Paraklis k Presvätej Bohorodičke a pobož
nosť Cesta Svetla. Svojím spevom ich okrem
kantorov sprevádzal aj mládežnícky zbor pod
vedením Ivany Plavčanovej. Všetci, ktorí sa
tohto modlitebného bdenia zúčastnili, nielen
vo svojich chrámoch, ale aj v kruhu bratov
a sestier ostatných kresťanských komunít,
takto vyjadrili v duchu ekumenického
dialógu ochotu a dobrú vôľu spolupracovať
pri vytváraní usporiadanej a mierumilovnej
Európy. Radi by sme povzbudili aj iných.
Iniciatíva modlitieb za Európu prebieha
v našom chráme už od jesene r. 2003, veriaci
sa schádzajú vždy vo štvrtok pred prvým
piatkom mesiaca o 19. hod. na hodinové
stretnutie s Eucharistickým Ježišom. Pred
vystavenou Najsvätejšou Eucharistiou sa
modlíme sv. ruženec Svetla s rozjímaniami
o úlohách Cirkvi v jednotnej Európe v duchu
pastierskeho listu KBS - Kristus, nádej Euró
py. (Gabriel Székely).
KOŠICE: V košickej gréckokatolíckej
Farnosti Nad jazerom privítali začiatkom
mája vzácnu návštevu. Na svojich cestách
po Slovensku sa tu nakrátko zastavil otec
Christopher Zugger zo štátu Nové Mexiko.
Slúžil tu svätú liturgiu s o. Vojtechom Hornyákom a o. Róbertom Jágerom. Po svätej liturgii
sa o. Zugger prihovoril prítomným. Študoval
históriu Gréckokatolíckej cirkvi v USA. Pozbie
ral zaujímavé fakty o príchode emigrantov
do USA a o ich snahe zachovať si ďaleko od
vlasti dedičstvo otcov -vieru a obrad.
Už v roku 1878 bol v USA prvý gréckokato
lícky chrám. História gréckokatolíkov v Ame
rike -Slovákov, Rusínov, Ukrajincov a Maďa
rov bola veľmi pestrá a trpká. Títo prisťaho
valci sa tu často stretávali s nepochopením,
ba dokonca s odporom predstaviteľov miest
nej rímskokatolíckej cirkvi. Okrem iného,
nebolí ochotní akceptovať fakt, že sa kňazi
tejto cirkvi môžu ženiť. Tieto spory boli také
zložité, že ich riešili až v Ríme.
Nepochopenie a vzájomné roztržky sa
vyskytli aj medzi vysťahovalcami. Okrem
známeho sporu pravoslávni - gréckokatolíci
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Naša slávnosť v Topoľanoch
šovi. Nasledovalo privítanie detí o. Slavom
a začala sa sv. liturgia. Túto najsvätejšiu obetu
koncelebrovali okrem nášho duchovného otca
Slavomíra Čekana aj o. Jozef Čekan, o. Igor
Zimovčák a o. Radoslav Záhorský.
Počas sv. liturgie si detí pred modlitbou
„Verím v Boha" obnovili svoje krstné sľuby. Po
tomto dôležitom úkone nasledoval ešte dôleži
tejší - prijatie Eucharistíe. Na záver sv. liturgie
sa deti poďakovali najprv Pánu Bohu, potom
svojim rodičom a krstným rodičom, o. Slavoví
a sestričke Serafíne. Po skončení slávností
odišli v sprievode na faru, kde bolo pre nich
V
našej topolianskej farnosti bola prvápripravené malé občerstvenie.
májová nedeľa o čosi radostnejšia a slávnost
Bol to deň, na ktorý sa nezabúda. A preto
nejšia než obyčajne. V to dopoludnie sa sláv by sme sa v mene všetkých chceli poďakovať
nostne rozozvučali zvony a dvanásť rozžia za tento deň Pánu Bohu, nášmu duchovnému
rených detských tvárí prichádzalo v sprievode otcovi Slavovi, sestričke Serafíne a mládežníc
kňazov, miništrantov, svojich rodičov a príbuz kemu zboru, ktorý pod jej vedením celú
ných do chrámu. Bol to deň, v ktorý malí po slávnosť skrášlil; a všetkým, ktorí nám túto
prvýkrát prijať Eucharistického Krista do slávnosť pripravili.
svojho srdiečka. Po vstupe do chrámu svojou
poklonou pred ikonostasom vzdali úctu JežíLucka Kurajdová a Marienka Tkáčová

Posviacka zvonov v Jalovej
Drevená cerkov v Jalovej nepatrí do súboru aj samotný chrám ma patrocínium tohto obľú
mediálne a turisticky známych 28 drevených beného svätca, rozhodli sa veriaci požiadať
chrámov - národných kultúrnych pamiatok. Prešovské biskupstvo o posviacku zvonov
Aj obec Jalová je skromne učupená v úzkej v deň odpustu, teda 9. mája.
doline, kde sa končí cesta a líšky dávajú dobrú
Mgr. Juraj Voroňák, farár zo Stakčína, kam
noc. Za ňou je už len chránená oblasť patriaca Jalová ako filiálka prináleží, privítal pri tejto
k úvodiu vodnej nádrže Starina. Ťažba dreva príležitosti v kruhu veriacich o. Mgr. Petra
v lesoch, ktorá bola tradičným zamestnaním Pavla Haľka, synkela pre Rusínov. Po slávnost
tunajších obyvateľov, je z dôvodu ochrany nej liturgii spojenej s myrovaním na otázku,
vodného zdroja obmedzená. Pracovných aké dojmy si z Jalovej odnáša, povedal: „Ja lo 
príležitostí takmer niet, ostali tu väčšinou len
starí ľudia. Podľa sčítania ľudu z roku 2001
tu žije 86 obyvateľov; z toho 54 pravoslávnych
a 29 gréckokatolíkov. Ale aj toto malé
spoločenstvo prináša nemalé obete a vytrvalo
zachováva dedičstvo otcov. Keď na prelome
tisícročia bola už tunajšia cerkov, pochádza
júca z roku 1792, na spadnutie - pri zvonení
sa kývala celá veža -rozhodli sa s finančnou
podporou biskupstva a organizácie Pro
Slovakia chrám opraviť. Od tej doby sa slúžia
liturgie v neobývanom rodinnom dome. Aby
šetrili peniaze, väčšinu prác na stavbe robili
svojpomocne, podľa najlepšieho vedomia. vá, aj keďpatrímedzi najmenšie filiálky našej
Neobišlo sa to však bez komplikácií, lebo eparchie, urobila na mňa ten najlepší dojem.
pracovníci Pamiatkového úradu malí námiet Vaše malé, ale veľmiživé spoločenstvo s vierou
ky voči postupu prác. Stavba bola pozasta pozerá do budúcna a usiluje sa s Božou pomo
vená, dokonca hrozilo jej odstránenie. Nako cou ukončiťobnovu svojho chrámu. Po posvä
niec sa však vďaka ústretovosti Ministerstva tení zvonov a ich namontovaní do veže sa
kultúry našlo rozumné riešenie. Drevený môže v práci na obnove pokračovať Nech táto
skelet chrámu sa dokončil, strecha je už okrem nedeľná slávnosťprispeje k väčšej sláve nášho
Pána a hlahol posvätených zvonov nech
stien veže celá pokrytá šindľom.
Aby sa v stavbe mohlo pokračovať, musia posilňuje toto spoločenstvo pri spoločných
stretnutiach so svojím kňazom, o. Jurajom,
byť do veže osadené zvony.
Ten väčší váži 90 kg a je z roku 1837. a prispieva k duchovnému povzneseniu
Latinský nápis na ňom hovorí, že jeho patró a spáse nesmrteľných duší. Veriacim Jalovej
nom je sv. Juraj. Ozdobený je krásnym relié želám a vyprosujem Božie požehnanie na
fom, ktorý znázorňuje súboj sv. Juraja s dra mnohaja i blahaja ľita!"
Juraj Voroňák
kom. Meno toho istého svätca nesie aj menší,
Snímka: Ing. Boris Voroňák
40-kílogramový, uliaty v roku 2001. Pretože

Vybrať správny smer
Pri stretnutiach s mládežou často zvyknem
hovoriť, že mladí to majú ťažké, pretože pri
malých skúsenostiach treba robiť veľké roz
hodnutia. Neraz počujeme, že keby som sa
mohla ešte raz rozhodnúť, urobila by som
ináč.
Skôr, ako nás Boh stvoril, mal s nami určitý
plán - životnú cestu. Cestu, na ktorej máme
pripravený šťastný život s Bohom a našimi
blízkymi. Cirkev nám ako dobrá matka
podáva pomocnú ruku aj cez tzv. pastoráciu
povolania. Nemáme tu na myslí profánny
význam slova povolanie ako napr. povolanie
lekára, učiteľa, administratívneho pracovníka
atď, aj ked tieto dve skutočnosti sa vzájomné
dopĺňajú. Povolanie, o ktorom budeme hovo
riť, je volanie Boha, nasmerované k osobe
v historickom momente do konkrétneho diela
a je vždy súčasťou plánu spásy jednotlivca
a celého ľudstva. V Biblií máme množstvo
príkladov povolania. V Starom zákone je to
napr. Abrahám, Izák, Jakub, Noe, Mojžiš,
Ester, Rút. V Novom zákone apoštoli, diakoni,
vdovy a panny. Jasnými príkladmi sú aj nám
blízki biskupi bl. -hieromučeník Pavol, ČSW,
Vasiľ, Dominik Metod - redemptorísta, sr.
Vasilija - bazíliánka, ktorej proces blahore
čenia sa začal, a ďalší. Je to volanie, ktoré
prichádza do srdca každého, kto je povolaný.
Pri povolaní iniciatíva vychádza vždy od
Boha, ktorý cez okolností alebo osoby zároveň
ukazuje poslanie povolávanej osoby. Človek
prostredníctvom Božej milostí dáva odpoveď.
Po pozitívnej odpovedi nasleduje zasvätenie.
Je to garancia, že Boh bude posilňovať svojho
vyvoleného pri uskutočňovaní zvereného
poslania.
Poznáme tri rozličné povolania: laici, rehoľ
níci a ordinovaní služobníci. Laik žije svoje po
volanie v manželstve, vdovstve, ako slobodný,
v sekulárnom inštitúte atď Ordinovaný slu
žobníci: diakon, kňaz a biskup ako neženatí
žijúv celibáte. Ženatý muž môže byť v oboch
obradoch vysvätený za diakona, vo východ
nomobradeje možné vysvätiť ženatého muža
aj za kňaza. Rehoľný život je charakteristický
celibátom, ale je to aj cesta ďalších dvoch

sľubov - chudoby a poslušností. Niektoré
mužské rehole majú aj štvrtý sľub - poslušnosť
Svätému Otcovi.
Cirkev nám aj vo svojich dokumentoch
pripomína, že je záležitosťou každého kresťa
na napomáhať mladým pri hľadaní svojho
povolania. V prvom rade je to modlitba, rada,
povzbudenie. Kresťanské rodiny povzbudzuje
k dobrému rodinnému životu v kresťanskom
duchu, lebo to je prvá a najdôležitejšia škola
duchovného povolania. Chcem zdôrazniť, že
duchovné povolanie je veľkým vyzname
naním a požehnaním pre rodinu. Preto
povzbudzujem rodičov, aby svoje deti obeto
vali Bohu s radosťou a ochotne, aj keď odchod
detí z rodinného hniezda je vždy ťažký.
S konkrétnou pomocou v tomto duchu
prichádzajú aj sestry bazílíánky. Každý
mesiac počas školského roka organizujú
duchovné obnovy pre dievčatá. Dievčatá majú
prednášky a meditácie na rôzne aktuálne
témy, buď o manželstve, alebo o rehoľnom
živote. Tento rok sa nesie v duchu povolania
podľa témy: Boh ma povoláva k životu, do
vzťahu s Ježišom, k svedectvu o Ježišovi a
Moje povolanie v Cirkvi.
Chcem upozorniť na duchovnú obnovu 11.
-12.6.2004 na tému: Moje životné povolanie.
Bude ju viesť o. Ján Kušnír - verbista, člen
komisie pre pastoráciu povolaní na Slovensku,
ktorý má bohaté skúseností s mladými.
Duchovná obnova sa začne v piatok 11. 6.
2004 s nasledovným programom: o 17. hod.
stretnutie s o. Jánom, sv. liturgia, večera,
duchovná aktivita. 12. 4. 2004 je do dopo
ludňajšieho programu zaradená prednáška,
meditácia, duchovné rozhovory a sv. liturgia.
Poobede bude čas na osobné rozhovory s o.
Jánom alebo rehoľnými sestrami podľa potre
by a želania dievčat.
Chcem pozvať všetky dievčatá, ktoré chcú
spoznať cestu k svojmu šťastiu, či už k povola
niu do manželstva, alebo do rehoľného života.
Kontakt pre ďalšie informácie a nahlásenie
účastí: Sr. Damíana Kuzmová, Narcisová 1,
080 01 Prešov, tel.: 0907 221 476.
Sr. Štefánia, ČSW

Slovenskí vojaci v Lurdoch
Na 46. Medzinárodnú vojenskú púťdo Lúrd
odcestovalo 12. 5. t. r. 94 príslušníkov a
civilných zamestnancov Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR. Myšlienka spájať
armády a štáty aj prostredníctvom stretnutia
na tomto pútnickom mieste vznikla po 2. sv.
vojne, keďsa tu s cieľomzmierenia a duševnej
obrody prvýkrát stretli vojaci Francúzska a
Nemecka. Tento rok zavítalo do Lurd približne
15000 vojakov z 32 krajín Európy, Ázie, Afriky
a Ameriky. Slovenskú 94-člennú skupinu
viedli ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených
zborov SR František Rábek a veliteľ vôjsk
výcviku a podpory brigádny generál Milan
Maxím. Medzi slovenskými vojenskými

pútnikmi, ktorí boli v Lurdoch desiaty raz,
prišli na toto miesto prvýkrát aj policajti a
príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
K najpočetnejším patrila skupina 3 870
Francúzov, 3 160 Talianov, 1 445 Nemcov a
po 830 Rakúšanov a Chorvátov. S pútnikmi
pricestovali aj tri stovky vojnových invalidov.
Hostiaci vojenský biskup Francúzska Patric Le
Gali vo svojej záverečnej kázní vyzval na
ukončenie ozbrojených konfliktov a na
podporu mieru v krízových oblastiach. Vojaci
sa spoločne modlili aj za podporu bohatších
krajín chudobnejším a za šťastné detstvo pre
všetky deti. (NOVÝ DEŇ).
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pribudli aj ďalšie. Nikomu to neprospelo, len
bola oslabená pozícia tejto komunity v ame
rickej spoločnosti.
O. Zugger spracoval nesmierne zaujímavú
a doteraz málo známu etapu života Gréckoka
tolíckej cirkvi v USA, ktorá súvisí aj s cirkvou
v Európe a na Slovensku.
V jeho slovách znela túžba po pravde,
láska a pokora, a to všetko doplnil osobitým
humorom. Ochotne odpovedal na otázky
prítomných. Zistilo sa, že svet je veľmi malý
a my gréckokatolíci sa vlastne na celom svete
poznáme.
Tento milý hosť podotkol, že pri prekoná
vaní mnohých prekážok v živote gréckokato
líkov v USA ich povzbudzuje príklad našej
cirkvi. Prenasledovaná, pošliapaná a likvido
vané cirkev na Slovensku nezahynula, žije!
Toto svedectvo Božej lásky je silou a náde
jou aj pre veriacich v USA. Aj tam cirkev na
priek všetkým nepriateľom a prekážkam žije.
Je otvorená všetkým, ktorí chcú v nej žiť.
V štáte Nové Mexiko znie pri liturgii cirkev
noslovanský, anglický a španielsky jazyk.
Nad jazerom v Košiciach pomáhal jazyko
vú bariéru zdolávať otec Róbert Jáger. Spolu
s bohoslovcom ochotne a precízne tlmočili
slová o. Zuggera.
Treba len dúfať, že sa aj na Slovensku doč
káme vydania štúdie o. Zuggera. Prispelo by
to k objasneniu a poznaniu histórie Grécko
katolíckej cirkvi. (Mária Pešeková).
PREŠOV: Dňa 6. 5. 2004 usporiadal Die
cézny katechetický úrad Prešovského biskup
stva v spolupráci s Metodickým centrom
v Bratislave metodický deň pre učiteľov ná
boženstva a náboženskej výchovy s témou:
Právne vedomie učiteľa náboženskej výcho
vy. Prednášateľkou bola PaedDr. Marta Petrášová, zástupkyňa riaditeľa Štátneho peda
gogického ústavu v Bratislave. (Diecézny
katechetický úrad Prešovského biskupstva).
PREŠOV: Dňa 9. 5. 2004 od 19.30 hod. sa
v rímskokatolíckom Kostole Krista Kráľa v
Prešove na sídlisku Sekčov uskutočnil benifičný koncert mariánskych piesní „Modlitba
za Slovensko". Na koncerte, ktorý organizo
vali Humanitná spoločnosť „Humanita pre
život" Krompachy, Rímskokatolícky farský
úrad Krista Kráľa Prešov-Sekčov a Grécko
katolícky kňazský seminár Petra Pavla Gojdíča v Prešove účinkovali: Monika Kandráčová, Hanka Servícká, JUDr. Jozef Janíkpv,
Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca a
Veľký zbor pri Kostole Krista Kráľa. (Gabriel
Paľa/ISPB).
PREŠOV: Pondelok 10.5.2004 sa v Prešove
uskutočnil kňazský deň prešovskej eparchie.
O 9.00 hod. slávil prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ, spolu semeritným prešov
ským biskupom Mons. Jánom Hirkom a s tak
mer 200 kňazmi prešovskej eparchie archijerejskú sv. liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstite
ľa. Pri svätej liturgii udelil vladyka Ján nižšie
svätenia - podstrihnutie siedmim bohoslov
com štvrtého ročníka. Bola im zverená služba
čitateľa, speváka a svieconosíča v chráme.
Úlohou čitateľa je čítanie zo Starého zákona
a Apoštolára. Spevák spieva v cerkví žalmy,
prokimenové a alelujové verše. Svieconosič
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zapaľuje sviečky a chodí na čele liturgického
sprievodu so sviecou v ruke. Nižšie svätenia
sú predpokladom vyšších svätení. V homílií
víadyka Ján pripomenul spomienkovú
slávnosť k 100. výročiu narodenia blahosla
veného biskupa mučeníka Vasíľa Hopká
v jeho rodisku Hrabskom a zdôraznil, že
blahoslavení mučeníci biskupi Pavol Peter
Gojdíč a Vasíľ Hopko a kňaz Metod Dominík
Trčka sú pre kňazov a bohoslovcov svetlými
vzormi kňazstva. Menovite spomenul aj iných
kňazov, ktorí nás predišli do večnosti. Napr.
o. Jána Mastiliaka, CSsR, o. Michala Šutaja,
o. Jozefa čverčka, CSsR, o. Michala Fedora,
SJ, a ďalších. Boli to obetaví kňazi, v ktorých
živote bolo možné vidieť živého Ježiša Krista.
Kňazský deň pokračoval pracovnou časťou,
počas ktorej sí kňazi vypočuli prednášku
dekana Gréckokatolíckej bohosloveckej fakul
ty Prešovskej univerzity v Prešove Doc. ThDr.
Vojtecha Boháča, PhD., o permanentnej for
mácii kňazov. Veľmi konkrétne vecí pre život
kňazov zazneli v príhovore vladyku Jána
Babjaka. Prihovoril sa aj rektor Kňazského
seminára blahoslaveného biskupa mučeníka
Pavla Petra Gojdíča v Prešove o. Vasíľ
Kormaník a ďalší kňazi. Nakoniec bola
bohatá diskusia a záverečná modlitba. Bol
to deň nádherného spoločenstva kňazov so
svojim biskupom. Takéto kňazské dni sa
uskutočňujú aspoň dvakrát v roku. (Ľubomír
Petrík/ISPB).
DÁVIDOV: V nedeľu 16. 5. 2004 sa v obci
Dávidov v okrese Vranov nad Topľou, v protopresbyteráte Čemerné, uskutočnila slávnosť
posvätenia novej farskej budovy a pastorač
ného centra. O 10.30 hod. slávil prešovský
eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, v miest
nom Chráme Nanebovstúpenia Pána sláv
nostnú archíjerejskú svätú liturgiu. Spolu
s ním koncelebroval aj emeritný prešovský
biskup Mons. Ján Hirka, domáci správca
farností ThLic. Martin Jurášek, riaditeľ kance
lárie Biskupského úradu ThDr. Ľubomír Petrík, protopresbyter Mgr. Michal Kučera a ďalší
kňazi. Vo východnom obrade bola Nedeľa
o uzdravení slepého. Vladyka Ján Babjak
v homílíi zdôraznil, že východní otcovia hovo
ria o zraku srdca. Tenje dôležitý pre život člo
veka. Najviac vidíme srdcom, nie rozumom.
Duchovným vnútorným zrakom srdca môže
me vidieť mnohé, telesnému zraku skryté,
súvislostí. Otec biskup ďalej pripomenul, že
„farské pastoračné centrum nie je len pek
ným architektonickým objektom v obci, ale
je to miesto, kde sa budú stretávať mladí
í starí, farská rada a všetci, ktorí sa potrebujú
porozprávať s kňazom, riešiť svoje problémy
a stretnúť sa s Ježišom Kristom". Po pápež
skej hymne nasledovala posviacka farského
pastoračného centra, ktoré projektoval lng.
Ján Zajac. Veriaci ho začali stavať v jeseni
1999. Stavba je výsledkom ich obetavosti,
ako aj obetavostí ich duchovného otca.
Dávidov sa nachádza na severozápade Vý
chodoslovenskej nížiny v Podslanskej pahor
katine. Obec existovala už pred rokom 1327.
Dnes má 840 obyvateľov, z ktorých je väčšina
gréckokatolíckeho vierovyznania. (ThDr.
Ľubomír Petrík /1SPB).
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MIVA Slovensko: Pomôžte misionárom
Spoločnosť MIVA (Missíons-VerkehrsArbeitsgemeínschaft - Pracovná spoločnosť
pre dopravu v misiách) založil nemecký misio
nár páter Paul Shulte, 0M1, v roku 1927 po
smutných skúsenostiach s chorými v misiách,
z ktorých mnohí zomreli len preto, lebo nebolo
na čom ich rýchlo previesť k lekárovi.
Úlohou MIVA je robiť propagandu kresťan
ských misií, predovšetkým zabezpečovaním
dopravných prostriedkov všetkých druhov pre
misie. To sa deje prostredníctvom májových
zbierok, zbierok na sviatok sv. Krištofa,
patróna vodičov, (tzv. Krištofova nedeľa v júli),
ale sú dôležité aj iné podpory - sponzorstvo,
osobné dary a podobne.
MIVA pracuje vo viacerých krajinách. Ok
rem Rakúska môžeme spomenúť Švajčiarsko,
Španielsko, Kóreu, Slovinsko, USA, Spojené
kráľovstvo, Holandsko, Poľsko...
Bola zaregistrovaná 30. marca 1998 na
Krajskom úrade v Bratislave ako neinvestičný
fond a začala úspešne pracovať pod záštitou
Hnutia kresťanských spoločenstiev mládeže.
Svojou činnosťou sa zaraďuje do medzinárod
nej rodiny MIVA.
Akcie MIVA Slovensko, n. f., sú organizova
né tak, aby sa poslúžilo slovenským misioná
rom oboch obradov. Takto sa pomohlo viace
rým gréckokatolíckym misionárom na Ukraji
ne, ale aj rímskokatolíckym misionárom hlav
ne v Rusku.
Jednou z prvoradých úloh slovenských
saleziánov je pomôcť pri rozbiehaní salezián
skeho diela na Ukrajine. Slováci ako národ,
aj ako saleziání majú k napĺňaniu tejto úlohy
dobré predpoklady, lebo medzi Slovákmi a
Ukrajincami nebolo v histórií nijakých vojen
a národných sporov. To, že na Slovensku exis
tuje Gréckokatolícka cirkev a vzťahy s Rímsko
katolíckou cirkvou sú dobré, a to, že blahosla
vený mučeník Pavol Peter Gojdič, OSBM, skla
dal svoje večné sľuby v nedalekom bazilíánskom kláštore, napomáha k vzájomnej dôvere
a spolupráci. Okrem toho, SDB na Slovensku,
a najmä misijní dobrovoľníci, majú už od r.
1995 kontakty so slovenskými gréckokatolíc
kymi kňazmi pracujúcimi na Zakarpatí.
Druhou úlohou pri rozbiehaní salezián
skeho diela na Ukrajine je apoštolát s mláde
žou. Všetko to, čo SDB robili a robia na Sloven
sku, je aplikovateľné aj na Ukrajinu. Pretože
tu Gréckokatolícka cirkev do r. 1989 bola zaká
zaná, aj jej činnosť s mládežou bola veľmi ob
medzená. Pomáhajú teda pri hľadaní ciest
práce s mládežou v ukrajinských podmien
kach. Mládež na Ukrajine je ešte stále citlivá
na duchovné hodnoty. A tak čosi podobné ako
letné detské a mládežnícke tábory na Sloven

sku usporadúvajú saleziáni aj na Ukrajine.
Napríklad, 30. júna 2003 sa začali „Veselé
kaníkuly". Každý deň sa tam schádza okolo
700 detí z 250 - tisícového sídliska Sichív.
Treťou úlohou, ktorú tu saleziání plnia, je
pomoc pri šírení saleziánskeho diela aj do
iných miest na Ukrajine. A tak konkrétne don
Štefan Urban, SDB, chodí do mesta IvanoFrankivsk, vzdialeného od Lvova asi 130 km,
kde končia výstavbu mládežníckeho strediska
pre prácu s mládežou.
Don Štefan Urban, SDB, žije a pracuje v Lvove v novopostavenom dome - škole, ktorá
dostala štátnu certifikáciu a meno: „Molodižnij

navčalnij centrum ímeni svíatoho Ivana Bosko”.
Tu môžu chlapci a dievčatá po skončení povin
nej školskej dochádzky (10 tried) získaťdoplňu
júce odborné vzdelanie v profesiách: stolár, kraj
čírka a sekretár - referent.
Don Jozef Bago je riaditeľom Oratória pri
saleziánskej Gréckokatolíckej farností Pokrova.
Všetci saleziání a sestry FMA pracujú vo
východnom obrade, teda ako bírítualístí. Aj
keď bolí vychovaní v rímskokatolíckom pro
stredí, podľa vyjadrenia dona Urbana radí
prijali túto zmenu, lebo prijali taký obrad,
v akom boli pokrstení a vychovávaní mladí
na Ukrajine. MIVA Slovensko, n. f., sústredila
potrebné financie na kúpu nového automobilu
Škoda Fabía, ktoré má pomáhať našim
saleziánom v ich práci. Je potrebné pripome
núť, že doteraz používali starú Škodu 110
z roku 1979, ktorá už nevládala slúžiť.
Tento rok chce MIVA Slovensko, n.f. pomôcť
mladému slovenskému misionárovi Mirosla
vovi Forišovi, SVD, v Rusku -Jarosľavli zabez
pečením motorového vozidla, ktoré potrebuje
pri plnení svojho misijného poslania.
Ak sa chcete pripojiť svojím milodarom
k nášmu dielu, pošlite svoj príspevok na účet:
MIVA Slovensko, n. f., Brančská 7,85105 Bra
tislava, č. účtu: 4030 030 807/3100, Ľudová
banka, Jesenského 2, 810 00 Bratislava.
o. Ľubomír Matejovíč
predseda MIVA Slovensko

ODPUSTY V KOŠICKOM EXARCHÁTE
Michalovce: Kláštorný chrám Zoslania Svätého Ducha - 29. a 30. máj
Sečovce: Chrám sv. Cyrila a Metoda - patrónov celého exarchátu - 4. a 5. júl
Klokočov: Chrám Zosnutía Presvätej Bohorodičky - 14. a 15. august
Košice: Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky - 4. a 5. september
Gréckokatolícky apoštolský exarchát, Košice
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MODLITBA OTCOV PÚŠTE

Náš prepod. otec Onufrios Velký
arodil sa okolo roku 270 v Egypte na navštevoval. Keď však zomrel, Onufrios ostal
bližšie neurčenom mieste. Ako mladík na púšti celkom sám.
Spočiatku znášal nepohodlie pustov
vstúpil do monastiera Eraty, ktorý sa nachá
dzal pri meste Hermopolis. Od tamojších níckeho života veľmi ťažko, niekedy dokonca
mníchov veľa počúval o svätom prorokovi strácal nádej, že prežije. Prvých tridsať rokov
Eliášovi (liturgická pamiatka 20. júla), ktorý mu jeho strážny anjel každodenne prinášal
sa postil na púšti, aj o Pánovom predchodcovi trocha chleba i vody, ďalších tridsať rokov sa
Jánovi Krstiteľovi (liturgická pamiatka hlavne živil aj plodmi datľovej palmy, ktorú objavil
24. júna a 29. augusta), ktorému sa
v pustovníckom živote nevyrovná
nijaký človek.
Na otázku, či sú pustovníci v Bo
žích očiach väčší ako ostatní muži,
dostal od svojich skúsenejších bratov
takúto odpoveď: „Áno, dietá, sú väčší
ako my. My sa totiž každodenne vidí
me a spoločne s radosťou konáme
cirkevné spevy. Keď vyhladneme,
nachádzame pripravený chlieb, keď
vysmädneme, máme pripravenú
vodu, keďniekto z nás ochorie, ostatní
bratia ho potešia. Veď žijeme spoloč
ne, vzájomne si pomáhame a slúžime
z lásky k Bohu. Tí však, čo žijú na
púšti, nič z týchto vecí nemajú. Keď
sa niektorému pustovníkovi prihodí
niečo nepríjemné, kto ho poteší? Keď
ochorie, kto mu pomôže a poslúži? Ak
naň zaútočí diabol, kde nájde člove
ka, ktorý môže jeho mysli dodať od
vahu a usmerniť ho? Ak nebude mať
pokrm, kde ho poľahky nájde? Keď
vysmädne, nemá nablízku vodu. Tam,
dieťa, je neporovnateľne väčšia ná Makários Egyptský, Onufrios Velký a Peter Athoský
maha než u nás, čo žijeme spoločne.
Tí, ktorí sa dávajú na pustovnícky život, neďaleko svojej jaskyne, a vodou z malého
začínajú slúžiť Bohu omnoho horlívejšie, berú prameňa, ktorý vytryskol zo zeme. Okrem toho
na seba prísnejší pôst, veľkodušne znášajú jedol korienky rastlín. Ako povedal na základe
hlad, smäd, poludňajšiu horúčavu í nočný vlastnej skúseností: „Ak sa budeš usilovať plniť
chlad, silne savzpierajú útokom, ktoré na nich vôľu Pána Boha, pošle tí všetko potrebné."
neviditeľný nepriateľ privádza, všemožne sa Boží anjel však neprinášal Onufriovi len priro
usilujú premôcť ho a usilujú sa kráčať úzkou dzený pokrm, ale v sobotu a nedeľu aj draho
a namáhavou cestou, ktorá vedie do Božieho cenné Kristovo telo a jeho presvätú krv pod
spôsobmi chleba a vína. Tento pokrm napĺňal
kráľovstva."
Onufrios priam neprekonateľne zatúžil stať jeho vnútro nevysloviteľnou radosťou a po
sa pustovníkom. Vjednu noc teda vstal, zobral kojom.
Po šesťdesiatich rokoch takéhoto života ho
si trocha chleba avydal sa do najvnútornejších
častí púšte. Keď po chvíli zaváhal a začal z Božej vôle stretol istý mních menom Pafnupomýšľať na návrat, priblížil sa k nemu akoby tíos, ktorý sa vydal do púšte, aby spoznal jej
lúč svetla a on počul tieto slová: „Neboj sa! obyvateľov. Onufrios, ktorého vlasy aj brada
Ja som anjel, ktorý ťa sprevádza od tvojho boli už celom sivé a siahali až po zem, s ním
narodenia; Boh ma k tebe postavil, aby som viedol duchovný rozhovor. Potom celú noc
ťa strážil. Teraz som dostal od Pána príkaz, strávil v modlitbe a odovzdal svoju dušu Bohu.
aby som ťa voviedol do tejto púšte. Buď teda KeďPafnutíos pochoval jeho sväté telo, zatúžil
dokonalý a ponížený srdcom pred Pánom a zostať v púští namiesto Onufria. V tej chvíli sa
slúž mu s radosťou. Ja od teba neodstúpim, však datľová palma vytrhla zo zeme a prameň
kým Stvoriteľ nevydá rozkaz zobrať ti dušu." vody vyschol - takto dal Boh Pafnutioví na
Anjel ho priviedol až k istej jaskyni a tam mu vedomie, že si neželá, aby sa stal pustovní
kom. Každý má totiž svoje vlastné povolanie.
zmizol spred očí.
V jaskyni žil skúsený pustovník, ktorý dalIste aj toto je ponaučenie zo života prepodobOnufriovi užitočné rady týkajúce sa takéhoto ného Onufria, ktorý sa spomína aj v obrade
spôsobu života. Po istom čase ho zaviedol do proskomídie (prípravy obetných darov) svätej
inej jaskyne a povedal mu: „Hľa, miesto, ktoré liturgie.
Marcel Gajdoš
ti Boh pripravil, aby si v ňom prebýval." Po
Ilustračná sníka: archív redakcie
tridsiatich dňoch odišiel, no raz ročne ho
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SPÔSOBY A PROSTRIEDKY
MODLITBY - Čistota srdca
Modlitba obracía celú bytosť modliaceho sa
k realite Božej prítomnosti, čo ho postupne
mení. Otec Hyperechíus povedal: „Tvoja myš
lienka nech je vždy v nebeskom kráľovstve
a veľmi rýchlo sa staneš jeho dedičom."
Maxím Vyznávač zhrnul účinky čistoty srdca
takto: „Duša očistená od vášní a osvietená
kontempláciou posledných vecí spočíva
v Bohu a jej modlitba je pravá."
Čistota srdca, ktorá je výsledkom vytrvalej
modlitby, vnáša do života človeka väčšiu
sústredenosť a istotu, lebo zjednocuje
vonkajšiu činnosť so srdcom človeka. Jeden
starec povedal: „Je napísané: .Spravodlivý sťa
palma zakvitne (Ž 92,13), čo znamená, že
ovocie najvyšších činnosti je dobré, priame
a sladké. Vnútro palmy je nerozdelené
a belostné a má v sebe všetku svoju činnosť;
niečo podobné je aj u spravodlivého, lebo aj
jeho srdce je nerozdelené, jednoduché
a obrátené len k Bohu. Je bíeloskvúce, lebo
má svetlo viery a každá činnosť spravod
livých sa odohráva v ich srdci. A ostré tŕne
sú mu na obranu pred diablom." Čím má
človek čistejšie srdce, tým menej pre neho
platí slovo apoštola Pavla: „Veď nerobím
dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré
nechcem“ (Rím 7,19).
Tí, ktorí rastú v čistote srdca, čím ďalej tým
viac získavajú schopnosť vidieť Boha všade
a vo všetkom. To sa dá spozorovať aj na
vonkajšku človeka, ako to napríklad vnímal
otec Daniel, keďsv. Antona opisuje takto: „Bol
anjelského vzhľadu. Podobne akoJakub. Mal
elegantnú štíhlu postavu. Jeho dlhá brada
mu siahala až po pás. Riasy z očí mu však
z plaču opadali. Bol vysoký a zároveň ohnutý
starobou." O tom, že čisté srdcia sa navzájom
spoznávajú, svedčí ďalší výrok; Traja otcovia
malí vo zvyku chodiť každý rok za blaženým
Antonom. Dvaja z nich sa ho pýtali na
myšlienky a na spásu duše. Tretí, naopak,
vždy mlčal a nepýtal sa ho na nič. Po dlhej
dobe mu otec Anton povedal: „Už je to dlho,
čo tu chodíš a nepýtaš sa ma na nič." On
odpovedal: „Mne. otče, stačí už to, že ťa
vidím."
Jedným z najkrajších textov, ktorý opisuje
stav čistej duše, je text pochádzajúci od
Pseudo-Makaría: „Duša, keď je uznaná za
hodnú mať účasť na oslepujúcej jasnosti
Ducha, je týmto neopísateľným jasom
osvecovaná a mení sa na vhodný príbytok
k jeho prijatiu. Vtedy sa stáva celá svetlom,
celá tvárou, celá okom, žiadnej jej časti
nechýba duchovné oko svetla. Nič v nej nie
je temné, ona je svetlom, duchom a schop
nosťou nazerať. Všetko je v nej jasné a jedno
duché, lebo je naplnená svetlom Ježiša
Krista, ktorý si v nej urobil svoj príbytok."
Upravil: Juraj Gradoš;
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice
cyrílometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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Oslavy 100. výročiu narodenín

edeľa 9. mája 2004 bola pre mnohých
ako každá iná. Nie však pre veriacich
z Hrabského a tých, ktorí prijali pozvanie na
spomienkovú slávnosť 100. výročia narodenia
blahoslaveného biskupa-mučeníka Vasíľa
Hopká, prešovského pomocného biskupa (nar.
21. apríla 1904 v Hrabskom).
Po takmer dva týždne trvajúcom daždivom
počasí bolo, náhle vyjasnenie a oteplenie
predzvesťou, že dobrotivý Boh vypočul naše
prosby za priaznivé počasie počas tejto
slávností. Hoci sa program slávnosti začínal
o 9. hod., už krátko po siedmej hodine ráno
začali prichádzať prví pútnici, aby si pozreli
rodný dom blahoslaveného Vasíľa a v miest
nom chráme sa v modlitbe sústredili na Boží
hlas, ktorý sa ím chcel prihovoriť počas nasle
dujúcich nezabudnuteľných chvíľ.
O deviatej hodine miestny správca farností
o. Martín Zlacký na novovybudovanom litur
gickom priestranstve na farskom dvore otvoril
oficiálny program „storočnice" krátkym priví
taním. Po ňom nasledovala modlitba svätého
ruženca, ktorú viedla a spevom obohacovala
mládež zo susednej farností Malcov a boho
slovci. Po modlitbe ruženca srdcia všetkých
pohladilo pásmo náboženských piesní v po
daní p. Anny Servíckej a p. Moniky Kandráčovej. Krátko pred desiatou hodinou spev
bohoslovcov a sprievodné slovo sestier Kon
gregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie z Prešova predstavili život blahoslave
ného biskupa-mučeníka Vasíľa a jeho strasti
plnú cestu k svätostí a zisku večného života.
Tento program si s veľkým záujmom vypočuli
aj pozvaní cirkevní a akademickí' hodnostári
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a predstavitelia občianskeho a spoločenského
života.
0 10.30
hod. sa z miestneho chrámu vydal
slávnostný liturgický sprievod, ktorý privítala
starostka obce Hrabské p. Anna Galuščaková.
V krátkosti predstavila obec z historického
a súčasného pohľadu. Hlavného celebrantaJ.
E. Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, prešovského
eparchu, privítala starým slovanským zvykom
- chlebom a soľou. Slovami Ježiša Krista:
„Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.
Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi
chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť,
čo vy počúvate, ale nepočuli" (Lk 10, 23n.),
začal oficiálne privítanie miestny duchovný
správca. V krátkosti priblížil udalostí, ktoré
v nedávnej minulosti upriamovali pozornosť
na osobnosť bl. biskupa Vasíľa: v roku 2001
slávnosť v Hrabskom - 25. výročie úmrtia,
v roku 2002 opäť v Hrabskom - slávnosť 55.
výročia biskupskej vysviacky, v septembri
roku 2003 - v Bratislave jeho blahorečenie
a v Prešove slávnosť prenesenia relikvií, tento
rok vo februári v Hrabskom - 75. výročie
kňazskej vysviacky. 9. mája 2004 už jubilejne
- po piatykrát v Hrabskom (od roku 2000 sa
každoročne konajú v jeho rodisku slávností,
od roku 2002 diecézne) - slávnosť pri príleži
tosti osláv 100. výročia jeho narodenia (21.
apríl 1904) spojená s jeho liturgickým sviat
kom v kalendári Gréckokatolíckej cirkvi (11.
máj, zároveň deň jeho biskupskej konsekrácie).
Okrem Mons. Jána Babjaka, prešovského
eparchu, boli na slávnosti prítomní: J. E. Mons.
Ján Hirka - emeritný prešovský biskup, J. E.

blahoslaveného Vasila Hopha

Mons. Szilárd Keresztes - eparcha maďarskej
Hajdúdorogskej gréckokatolíckej eparchie so
sídlomv Nyíregyháze, J. E. Mons. Vlodzímíerz
Juszczak-eparcha poľskej Wroclawsko-gdan
skej gréckokatolíckej eparchie z Wroclawy,
]. E. Mons. Ján Eugen Kočiš - novomenovaný
titulárny biskup abrittský z Prahy, o. Vladimír
Skyba - protosynkel (generálny vikár) Prešov
skej eparchie, o. Vladimír Tomko - protosynkel
Košického gréckokatolíckeho apoštolského
exarchátu, ThDr. Jozef Korem - kanonik a vi
kár Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,
ThDr. Ľubomír Petrík - kancelár (riaditeľ)
biskupského úradu Prešovskej eparchie so
sprievodom, Mgr. Vasíľ Kormaník - rektor
Gréckokatolíckeho kňazského seminára
biskupa R R Gojdiča v Prešove so sprievodom,
predstavení rehoľných spoločenstiev, kňazi
obochobradov, bohoslovci a rehoľníci. Akade
mickú obec reprezentovali: Doc. Michal Varchola - prorektor Prešovskej univerzity v Pre
šove, Doc. Vojtech Boháč - dekan Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove,
PhDr. Pavol Dancák ml. - prodekan Gréckoka
tolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove.
Z predstaviteľov štátnej správy a samosprávy
bolí prítomní: p. Anna Zamborská - poslan
kyňa NR SR so sprievodom a starostovia oko
litých obcí. Veriacich bolo prítomných asi
2500.
Homíliu predniesol protosynkel Vladimír
Skyba. Hlavnou myšlienkou, ktorá bola Božie
slovo -jediná istota života človeka, poukázal
na to, ako si Boh blahoslaveného Vasiľa Hopká
počas jeho života pripravoval cez straty
ľudských istôt (smrť otca, odchod matky na
dlhé roky za prácou do USA, povinnosť takmer
z ničoho systematizovať farnosť v Prahe atď.)
na veľkú skúšku viery a vernosti Kristovi
i Katolíckej cirkvi pred veriacimi i neveriacimi.
Aby tak nielen proroctvami o utrpení Ježišo
vých učeníkov, ale aj proroctvom o odmene
pre tých, ktorí vytrvajú, mohol osláviť tohto
svojho služobníka večným životom a úctou,
ktorá sa mu môže v Cirkvi preukazovať.
K takémuto životu „vpravde Božieho slova"
vyzval všetkých prítomných.
Po skončení slávnostnej archijerejskej
svätej liturgie nasledovalo mnoholitstvíje
Svätému Otcovi, prítomným hosťom a veria
cim, podakovanie miestneho správcu farnosti
a eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ. Ďalej
slávnosť pokračovala spomienkami MUDr.
Antona Neuwirtha o hrdinskom svedectve
mučeníctva gréckokatolíckych biskupov

a kňazov počas obdobia postavenia tejto
cirkvi mimo zákon, ktoré v zastúpení svojho
otca predniesla p. Anna Zamborská za spevu
bohosloveckého zboru. Potom nasledoval
Moleben k bl. bískupovi-mučeníkoví Vasíľovi
Hopkoví, počas ktorého bolo myrovanie.
Na záver sa prihovorili aj zahraniční bis
kupi: Mons. Vlodzímíerz Juszczak povzbudil
prítomných, aby sí vážili svoje korene, svoju
tradíciu a miesto svojich predkov, na ktorom
žijú, lebo on sám spravuje veriaci ľud, ktorý
bol vyhnaný zo svojej otčiny a rozprášený
ďaleko od svojho rodiska, aby zanikla jeho
východná tradícia. Mons. Szilárd Keresztes
zasa poukázal na prítomnosť krvi Kristovej
v odvážnom mučeníckom svedectve jeho
učeníkov, ktoré už dvetisíc rokov sprevádza
Cirkev na jej púti. Pripomenul to staré a osved
čené, že mučenícka krv je semenom zrodu
nových kresťanov. Krátko po zakončení sláv
nosti sa spustil dážď, ktorý akoby symbolicky
chcel dať vzrast Božím slovám, ktoré zazneli
z úst jeho služobníkov.
Touto cestou by som chcel poďakovať všet
kým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu
tejto slávností: eparchoví Mons. Jánovi Babjakovi, SJ, a biskupstvu, kňazom za službu
počas tejto slávností, bohosloveckému Zboru
sv. Romana Sladkopevca s jeho dirigentom p.
Pavlom Vasiľom, rehoľným sestričkám, všet
kým účinkujúcim, cteným a váženým hosťom,
rodákom, sponzorom a všetkým prítomným
ctiteľom bl. biskupa-mučeníka Vasiľa Hopká
zblízka i zďaleka. Moje zvláštne podakovanie
patrí mojím veriacim - Hrabčanom - za všetku
námahu, dary, modlitby, obety a prácu, ktorou
pomohli pri stavbe liturgického priestoru, or
ganizácii a celom zabezpečení tejto veľkolepej
a, podľa kladných odoziev, aj vydarenej
slávnosti. Pán Boh zaplať všetkým a žehnaj
im na príhovor bl. Vasiľa Hopká.
Martin Zlacký
Snímky: M. Žarnayová
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Internet ako zdroj kultúrnej revolúcie

Spoločenské komunikačné prostriedky svojím
pôsobením na jednotlivcov i masy značne
ovplyvňujú ich myslenie, cítenie a konanie.
V tomto prípade môžeme v širšom slova zmysle
hovoriť o mediálnej kultúre. Nemyslíme tým na
kultúrne prejavy prostredníctvom médií, ale na
vplyv médií na spoločnosť. Vývoj nových tech
nológií ovplyvňujevedu a výskum, pochopiteľne
aj prostredie, v ktorom človek žije. Revolučné
zmeny, ktoré nie sú len technického charakteru,
nastali aj v komunikačných technológiách.
Človek na základe týchto zmienje stále častejšie
„bombardovaný" obrazmi z rôznych častí sveta,
ktoré majú ako pozitívny, tak aj negatívny
charakter. Tieto obrazy majú „účinky na psy
chologický, morálny a sociálny vývoj osôb, na
štruktúru a fungovanie spoločenstiev, na výme
nu a komunikáciu medzi kultúrami, na prijíma
nie a odovzdávanie hodnôt, na svetové názory,
ideológie a nábožensképresvedčenia. Revolúcia
v komunikačnej oblastí sa dotýka aj predstáv,
ktoré majú ľudia o Cirkvi, a ovplyvňuje tvorbou
vlastných cirkevných štruktúr aj spôsoby ich
fungovania" (Aetatis Novae, čl. 4).
Veľké médiá na čele s internetom prenasledujú
„informačným hurikánom"človeka na každom
kroku. Informácia sa dnes stala tovarom, ktorý
je kupovaný a predávaný. Či voči explózii infor
mácií a s tým spojenej pokračujúcej dezorien
tácii existuje potreba opačnej (inej) kultúry,
(ktorú treba definovaťa rozvinút) ktorá ponúkne
alternatívne priestory skúsenosti ponúkané
CirkvouľV súvislosti s takto postavenou otázkou
sa môžeme opýtať: „Existuje internetová kul
túra?" Internet je médiom, v ktorom nejestvuje
žiadny zákonodarný orgán, ktorý by mal celkový
dohľad na pôsobenie bežných užívateľov v ce
losvetovom kybernetickom priestore. Postupne
v jednotlivých etapách vývoja internetuvznikala
potreba vytvorenia všeobecných zásad používa
teľa internetu. Veľký vplyv na tvorbu týchto
zásad má práve akademické prostredie, kde bol
internet najčastejšie využívaný. Aj kedby sa na
prvý pohľad mohlo zdať, že v internete je
obrovský chaos, vplyvom technických podmie
nok, ktoré je nutné dodržiavať, aby internet
mohol fungovať, to tak nie je. Tvorcovia www
stránok postupne začínajú na svojich stránkach
uverejňovať etický - morálny kódex používa
teľa internetu, o ktorom sa zmienime neskôr.
Európa, do ktorej sme prednedávnom vstúpili,
prežíva krízu hodnôt. Podobne aj prostredie
internetu je stále častejšie otrasené morálnym
úpadkom. Práve v takomto virtuálnom svete
musí bežný užívateľ internetu vzdorovať mno
hým negatívnym vplyvom, ako sú:
• nedodržiavanie autorských práv
• spaming
• závislosť od internetu
• nadmerné - patologické hranie hier
• nacionalistické, nenávistné alebo iné druhy
„anti" správania
■ zámerné poškodzovanie iných - hacker,
cracker
• manipulácia v prostredí kyberpríestoru
■ zámerná zmena identity -vydávanie sa za
inú osobu
• rôzne formy sexuálnych úchylok
V ďalších číslach časopisu Slovo sa týmto nega
tívam budeme venovať podrobnejšie.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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Rochová hudba n.
Mohli by sme namietať, že aj v klasickej hudbe sa dosahuje vysoká
hlučnosť. Áno, aleje v nej striedanie vrcholových bodov (napätia)
a uvoľňujúcich, upokojujúcich úsekov, takže sa poslucháč môže zasa
„zotaviť". Pre rockovú hudbu je výstižné stále napätie.
M onotónnosť a pasivita ducha_______

Podstata rockovej hudby väčšinou spočíva
v prerážajúcom, tvrdom beate a v opakovaní,
preto sa označuje ako monotónna. Uspáva sa
duch a vyraďuje sa z činnosti. Častým „konzu
movaním" tejto hudby sa schopnosťvypínania
ducha cvičí. Časom je potrebné stále menej
na to, aby sa dosiahla táto pasivita. Práve
v tomto je veľké nebezpečenstvo, lebo
v okultizme je pasivita ducha jedným z najdô
ležitejších prostriedkov na nadviazanie
spojenia s démonickými silami.
Spoznali sme, ako rocková hudba pôsobí
na človeka nezávisle na posolstve, ktoré
prináša. Aké je posolstvo rockovej hudby?
Voľná sexualita________________________

Ak si niekto dá námahu zobrať väčšinu
textov piesní rockovej hudby „pod lupu", zistí,
že hovoria o slobode v láske, voľnom sexe,
odpútanosti a pod. Hudobný vedec Tibor
Kneíf napísal: „Heavy metal oslovuje svojimi
vibráciami celé telo, predovšetkým brušnú
oblasť, a toto vysvetľuje takú oslavovanú
sexuálnu stimuláciu, ktorá z neho vychádza."
Rockový hudobník lan Dury povedal: „Všetko,
čo moje telo potrebuje, je sex, drogy a
„rock’n’roll." Frank Zaa nepozná takmer
žiadnu inú tému vo svojich piesňach: „Atakuj
všetky sexuálne tabu so svojou skupinou, od
sexu s neplnoletými až po sodómiu“.
Zneužívanie drog______

Eric Clapton vyhlásil: „Rockový hudobník
bez drog je len polovičný muž." Rolling Stones
spievajú v „Sticky Fingers": „Prosím, sestra
morfium, premeň moje nočné mory na sny.
Sladká sesternica kokaín, polož svoju chladnú

ruku na moje čelo". Mnohí hudobníci museli
za svoj životný štýl zaplatiť predčasnou, tra
gickou smrťou (Brían Jones, Jimmy Hendríx,
Janis Joplínová, Keith Moon, Síd Vicous, Elvis
Presley a ďalší). Ale koľko bezmenných
mladých ľudí nasledovalo ich príklad?
Východná mystifca a okultizmus

Na jar 1968 išli Beatles k Maharishi Menesh Yogi, aby ich uviedol do „transcenden
tálnej meditácie". John lennon potom vyhlá
sil: „Urobíme všetko, čo je v našej moci, aby
sme rozšírili transcendentálnu meditáciu."
Názov piesne Rolling Stones „Sympathy for
the Devil" hovorí za všetko (angl.: devil=díabol). Vo svojom songu „My sweet Lord" uctieva
George Harríson hinduistického Krišnu.
Koncom 60-tych rokov vzniká tzv. „RageRock". Je to rocková hudba, ktoré do seba
pojala prvky hinduistickej hudby Indie. V roku
1962 povedal John Lennon: „Viem, že Beatles
budú mať taký úspech, ako ešte žiadna iná
skupina predtým. To viem presne, lebo som
pre tento úspech zapredal svoju dušu." Komu
ju asi zapredal? Tomu, kto aj od samého Ježiša
Krista žiadal poklonu (Mt 4,9). Skupina Black
Sabbath sa zaprisahala v r. 1969 v okultnom
krste diablovi. Ich gramoplatne majú magické
motívy - satanské omše a čarodejnice. Na
gramoplatni „Reflectíon - Black Sabbath" sa
spieva: „A ty, úbohý blázon, ktorý držíš túto
LP v rukách, vedz, teraz, že si ňou zapredal
svoju dušu, lebo sa rýchlo chytí v tomto pekel
nom rytme, v diabolskej moci tejto hudby.
A toto hudobné hadie uštipnutie ťa nechá
tancovať bez konca, bez prestávky."
(pokračovanie nabudúce) Miroslav Hrícík
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Stvorenie človeka
Kronikár knihy Genezís vraví, že Boh chcel korunovať svoje dielo
stvorením človeka. A preto Boh povedal: „Učiňme človeka na náš
obraz, nám podobný!“ (Gn 1,26). A Kniha múdrostí ako ozvena na
majstrovské Božie dielo nám hovorí: „K neporušíteľností totiž stvoril
Boh človeka, učinil ho zobrazením podoby svojej" (Mód 2,23).

ŽIDOVSKÁ HISTÓRIA
V PEVNOSTI MASADA
Keď Rimania dobyli Jeruzalem, Židia,
ktorí sa zachránili, hľadali útočisko.
Vybrali sa smerom k Mŕtvemu moru, do
nehostinnej pustatiny obklopenej skalami
a púšťou. Vedeli totiž, že na vrchole jednej
zo skál mal kedysi kráľ Herodes kúpele a
že práve tu by sa pred útokom mohli ukryť
aj na niekoľko rokov. V Herodesových
kúpeľoch totiž nechýbala ani pitná voda,
hoci dodnes nikto nevie, ako sa im
podarilo vyhĺbiť studne, z ktorých ju
čerpali.
Usadili sa teda na skalách, odhodlaní
odolávať Rimanom do poslednej chvíle.
Keď rímske vojská útočisko zachránených
Židov našli, rozhodli sa kamenné mesto
na skalách dobyť za každú cenu. Dva roky
obliehali horu v pustatine, ale na vrchol
sa im vystúpiť nepodarilo. Počas tejto
doby však vybudovali dômyselnú rampu,
ktorá sa stala cestou k ich cieľu. Postupne
začali vystupovať na horu a Židia vedeli,
že ich osud je spečatený.
Boli však natoľko silní, že pred nadvlá
dou Rimanov si radšej zvolili smrť. Večer
zasadla rada, ktorá rozhodla, že Židia sa
navzájom vyvraždia. Hrdosť bola na
prvom mieste, a tak ráno muži zavraždili
svoje ženy a detí, a potom seba.
Keď rímske vojská vystúpili na vrchol,
vodca sa postavil pred vojakov a vyhlásil:
„Dosiahli sme cieľ, dobyli sme mesto.
Nikto z vás mi ale nemôže podať ruku a
gratulovať, lebo všetci sú mŕtvi. “ Masada
je pýchou národa, z mesta sa stalo mú
zeum a v pustatine pobrežia Mŕtveho
mora sa ukrýva kus židovskej histórie.
www.zem.sk

Medzí prvým človekom Adamom a člove
rostredníctvom týchto slov Písma po
chopíme, že Boh stvoril človeka v rozme kom, ktorý má zmýšľanie ako Ježiš Kristus, je
re lásky, ktorá je Slovom, ktorým Boh definuje zhromaždený ľud mocou vzkriesenia, a upro
sám seba v Písmach, Láska, ktorá nepozná stred neho je nové stvorenie, lebo: „Kto je teda
nijakú prekážku, nijaký druh vylúčenia a v Kristovi, je novým stvorením" (2 Kor 5,17).
ktorá je predovšetkým úplným odovzdaním V pozadí sa nachádzajú celé dejiny hriechu,
sa druhému, predkladá sa tebe. Tento druh o ktorých budeme hovoriť neskoršie.
A preto Cirkev jednoducho nie je akousi
lásky je večný život a je projektom, ktorý Boh
asociáciou ľudí s viac-menej dobrou vôľou,
mal a má pre človeka.
Aby však táto láska mala praktické uplat ktorí sa rozhodnú slúžiť Bohu, aleje vrcholným
nenie, Boh učiní, aby človek žil v rozmere stvorením Boha. A príslušnosť k Cirkví nezáleží
pospolitosti, a preto riekol: „Nie je dobre byť od vyvolenia človekom, ale od vyvolenia
človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá Bohom. A preto Ježiš Kristus hovorí: „Nie vy
mu bude podobná." (Gn 2,18). Kedže Boh je ste si vyvolili mňa, ale ja som sí vyvolil vás"
spoločenstvo troch osôb a vzťah týchto troch (Jn 15,16). Toto vyvolenie je úplne zadarmo.
osôb je založený na láske, projektuje pre Nie je motivované tým, že by bol človek dobtý
človeka pospolitý život, aby sa tak zviditeľnila alebo zlý, ale Boh sí volí, koho chce a ako chce.
na zemi moc Božej lásky, kedže: „Boha nikto Uprie sa na slabých tohto sveta, aby zmiatol
nikdy nevidel" (Jn 1,18). Spôsob, akým Boh silných, aby bolo vidno, že Cirkev nie je dielom
završuje stvorenie človeka, keď mu dáva súcu ľudí, ale jeho dielom. Preto nám sv. Pavol
pomoc, ktorá mu dovolí učiniť zjavnou a svia hovorí: „Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil
tostnou pospolitú lásku, je vyjadrená v knihe Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu
Genezis s ohromne dojímavou bohatosťou slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo
symboliky a duchovnosti, ktorú môže rozlíšiť je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil
ibačlovek osvietený Svätým Duchom. „Tu Pán, Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je,
Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď aby sa pred Bohom nik nevystatovaľ (1
zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto Kor 1,27-29).
zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral
IGLESIA SIN FRONTERAS
Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol
P. Antonío Pavía, Quíto - Ecuador
ju k Adamovi. Vtedy povedal Adam: „Napo
Preložila E. llečková
kon, totoje kosťz mojich kostí a mäso z môjho
mäsa" (porov. Gn 2,21-23).
V týchto slovách videli svätí otcovia zrode
nie Cirkvi z boku Ježiša Krista, lebo tak, ako
bol Adam ponorený do hlbokého spánku, tak
FEJTÓN
bol aj Ježiš Kristus, vyzdvihnutý na kríži,
ponorený do spánku smrti. Tým istým spô
inule som sa vybral na návštevu k pria napadla mi podobná situácia aj v duchovnom
sobom, ako Boh utvoril Evu z boku spiaceho
teľom. Ešte som u nich nebol a chcel živote. Neraz sa totiž spolieham na to, že to, čo
Adama, zboku spiaceho Ježiša Krista na kríží
viem,
som sí pozrieť ich nový byt a, takpovediac,
ho mi stačí a že ľahko sa vynájdem, ak niečo
vytryskla krv a voda, ktorá symbolizuje zrod
„pokrstiť". V pondelok sme sa dohodli, a keďže dobabrem, ale asi to tak nefunguje. Ak naozaj
novej nevesty, t.j. Cirkvi, keďže krv predstavuje
som nemal pri sebe pero ani papier, spoľahol chcem dôjsť k spáse (čo chcem snáď najviac
Eucharistiu a voda nám hovorí o krste.
som sa na svoju hlavu, že si zapamätám na tomto svete), musím poznať celú adresu Keďsa Adam zobudí z hlbokého sna, zvolá:
adresu. Tých pár dní ubehlo ako voda a koncom musím poznať celú cestu a držať sa jej, lebo aj
„Napokon, toto je kosť z mojich kostí a mäso
týždňa som sa autom vybral za nimi. „Ale kde malé zaváhanie ma môže stáť chybu, ktorú už
z môjho mäsa" (porov. Gn 2,21-23). Takisto,
to bývajú?" - pomyslel som si. Ulicu somvedel, nebudem mať kedy oľutovať. Stačí vojsť do tých
meno takisto, tak ich nájdem podľa zvončekov. nesprávnych dverí a budem cudzincom na
keď sa Ježíš Kristus zobudí zo sna smrtí,
Vonku sa už zvečerievalo, začalo pršať a ja som cudzom území. A to nie je ľahké ani príjemné.
zvoláva mocou Svätého Ducha Cirkev, a
už hodinu behal od vchodu k vchodu a hľadal Myslieť si, že sa aj tu vynájdem, je naozaj
taktiež môže prehlásiť: „Napokon toto je kosť
to „moje“ meno. A nič. Nebolo tam. Začal som naivné.
z mojich kostí a mäso z môjho mäsa." Vidí
v duchu nadávať, že mohli mať meno na zvon „Ako z toho von?" - spýtal som sa sám seba.
ľudí premenených mocou vzkriesenia. Ľudí,
čeku. Po chvíľke som pochopil, že je to len Rovnako ako pri tých mojich známych. Vyčká
ktorí, ako nám hovorí sv. Pavol v liste Filípavýhovorka
a chyba jev „mojom prijímači". Mal vať a veriť, že Boh túto moju slabosť príjme a že
nom, majú rovnaké zmýšľanie: „Nerobte nič
som si zapísať adresu do notesa alebo si ju mi odpustí. Čakať s dôverou, ba vierou v nádeji,
z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v
poriadne pamätať. Po hodine a pol sa mi ozvali že mi zazvoní v tom „mojom prijímači" a že
pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
a ja celý šťastný som našiel ten správny vchod. začujem znovu jeho hlas, ktorý ma nasmeruje
Nech ník nehľadí iba na svoje vlastné záujmy,
Vtedy som tomu nevenoval veľkú pozornosť, tým správnym smerom, aby som dosiahol to,
ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak ako
ale keď som sa neskôr modlil a rozjímal, po čom naozaj zo srdca túžim.
Kristus Ježíš" (Flp 2,3-5).
Prešovčan
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ZAMYSLENIE
„A každý, kto pre moje meno opustídomy
alebo bratov a sestry, alebo otca a matku,
alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne
viac a bude dedičom večného života " (Mt 19,
29),
Sv. Gertrúda viedla veľmi prísny život. Keď
jej hovorili, aby nebola taká na seba prísna,
odpovedala: „Náš čas je krátky deň, plný
práce a utrpenia. Čím ťažším je ten deň, tým
väčšiu a bohatšiu náhradu dostaneme vo
večností."
Zasľúbená odmena za dôveru v Boha a za
pohotovosť k plneniu evanjeliových rád je
veľmi vysoká: „stonásobne viac", „večnýži
vot. “ „Stonásobne viac"je biblickou, nie ma
tematickou mierou, ktorá znamená nepomer
medzí veľkou hodnotou a nepatrnou vecou,
predovšetkým v kvalite. Podľa Ježišových
slovju dostane človek už tu na zemi a spočíva
v pokoji srdca, jasnom o zmysle života, oslo
bodení sa od strachu pred smrťou a pod. Naj
väčšou odmenou je však Boh sám, darca več
ného pokoja a šťastia.
„ Vaši otcoviajedli na púšti mannu a pom
reli. Totoje ten chlieb, ktorýzostupujez neba,
aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť (J n
6, 49-50).
Francúzsky kňaz Gabriel Gay píše v ďa
kovnom liste R Bétikovi, ktorému sa podarilo
prepašovať do koncentračného tábora
v Hradištku 10 konsekrovaných hostií: „Nebo
navštívilo zem. Neviem, ako vám mám poďa
kovať! Po dlhej dobe sme prijali dnes ráno
Pánovo telo. Eucharistický Kristus učinil mno
hých z nás pri všetkej biede šťastných."
Manna a voda zo skaly bolí nielen obraz
mi naplnenia človeka vierou, ale aj predob
razmi nového spojenia s Kristom v nadpriro
dzenom pokrme. Eucharistickým spojením
s Bohom sa končí naša bezmocnosť, osamote
nosť, slabosť a životný strach. Božia láska,
moc, múdrosť a istota sú s nami a vedú nás
k večnej a šťastnej existencií u Boha.

Odpustenie
Môj životný príbeh je tak trocha aj o Bohu, ale hlavne o hľadaní
seba samej. Aj keď o sebe nerada píšem, predsa je dobré niekomu
sa zveriť. Tento príbeh sa tiahne mojím životom od detstva.
dmalíčka som poznala, aká veľká môže Vždy, keď otec niečo vyvedie a ja sa voči tomu
byť krutosť človeka a ako si ľudia dokážu ohradím, povie len: „Je to tvoj otec, iného ne
ubližovať. Môj otec bol ku mne vždy tvrdý. máš, nič sa nedá robiť. Modli sa za neho."
Často ma trestal nielen fyzicky, ale aj psychic
A môj postoj k tomuto problému? Ako som
ky. Pritom nezáležalo na okolnostiach ani na už povedala, otca ľutujem, ale modliť som sa
tom, že som bola ešte len dieťa, jemu bolo za neho nedokázala a ani tiež som mu
všetko jedno. Bral tresty ako samozrejmú nedokázala odpustiťvšetko, čo nám urobil. No
súčasť výchovy. Trestal ma napr. za známky v poslednom čase sa viac zamýšľam nad tým,
v škole, a to som mala jednotky alebo dvojky, čo hovorí Boh o tom, že máme odpúšťať. Aj
za to, že sa mi niekedy podarilo niečo rozbiť, keď som katolíčka už odmala, doteraz som
rozliať a niekedy som mala pocit, že ma bije nedokázala pochopiť mamu a silu jej viery.
aj za to, že vôbec existujem. Veľakrát prišiel Vždy som ju považovala za slabú ženu, ktorá
domov opitý a bil aj mamu. Okrem bitky nás sa bojí všetkého, a vyčítala som jej, že nás
urážal aj slovne, tými najhroznejšími nadáv vystavovala nebezpečenstvu a nič nerobila.
kami. Pokojne používal aj tvrdé slová, nič mu No v skutočnosti robila oveľa viac, ako by
urobil ktokoľvek iný. Modlila sa a neprestala
neprekážalo.
Bol to a ešte stále je veľmi agresívny človek. veriť.
Bála som sa ho a vždy budem. Vždy nás bral
Doteraz ešte úplne nechápem jej silu a ne
ako chudery (ženy všeobecne) a vždy bol on dokážem tak ako ona odpustiť otcovi všetko
ten najlepší, najkrajší a ktovie čo ešte. Pre to zlé, ale prvý krok som urobila nedávno, keď
neho nikdy nič viac nebudem. Tak to je a som sa za neho prvýkrát po devätnástich
kedysi ma to aj trápilo, teraz už nie. Niekedy rokoch dokázala pomodliť. Dúfam, že napriek
som ho nenávidela a aj teraz mi to pri nejakej tomu, že ma táto skutočnosť poznačila na celý
situácii napadne, ale momentálne ho iba ľutu život, raz budem môcť otcovi úplne odpustiť
jem. Ľutujem ho preto, lebo nevie mať rád a a ešte viac sa za neho modliť. Snáď sa mi to
podarí.
nevie milovať.
Dokonca ani moja mama ho nikdy neľúbi
Tak totoje koniec môjho životného príbehu.
la, tým som si istá, aj keď mi to nikdy nepo Už neviem, čo by som k tomu dodala. Snáď
vedala. Vždy sa ho hlavne bála, tak ako ja. len to, aby ste ma, prosím, neodsudzovali za
A prečo sa už dávno nezbalíla a neodišla od niektoré moje myšlienky ani za to, že som
neho? Pretože je kresťanka a kresťania sa urobila nejaké chyby, lebo je pre mňa ešte
nerozvádzajú a neodchádzajú od problémov, stále dosť ťažké o tom hovoriť.
ale, ako ona hovorí, musia ich riešiť. Riešenie
Lucia, -intllustračná snímka: archív redakcie
vidí v Bohu a v neustálom modlení sa za otca.

O

GRÉCKOKATOLÍCKA EVANJELIZAČNÁ ŠKOLA SV. MIKULÁŠA
POZVANIE

„»Poďte za mnou a urobím z vás rybárov
ľudí«. Oni hneďzanechali siete a išli za ním“
(Mt 4,19-20).
G. Papíní vo svojej knihe Život Krista o po
volaní rybárov za apoštolov poznamenáva:
„Pre neho zanechali svoje loďky, ktoré toľko
ráz spúšťali na vodu, toľko ráz priväzovali
o breh, zanechali staré siete, ktoré chytili
toľko rýb, zanechali otca, rodinu a dom: slo
vom, zanechali všetko len preto, aby nasle
dovali Ježiša, človeka, ktorý nesľuboval
peniaze ani pozemky a hovoril len o láske,
chudobe a dokonalosti."
Sv. Marek výslovne poznamenáva (1,20),
že u otca Zebedeja pracovali aj platení za
mestnanci. Bol to teda akoby rodinný pod
nik. Ján a Jakub teda pochádzali z remesel
níckej rodiny. Podobne to bolo aj v prípade
ďalších povolaných rybárov od Galilejského
mora. Mali sa čoho zriecť, a urobili to.
Zanechali všetko a šli za Kristom. Boh chce
celého človeka a rozhodný krok k Božej
službe.
-fd-
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Ak túžiš zažiť skúsenosť človeka s milujúcim Bohom z pred pár tisíc rokov v 21. storočí,
príď. Organizujeme letnú Evanjelizačnú školu, ktorá toto leto ponúka Biblické kurzy:
MOJŽIŠ_____________________________________________________________________________

Čas konania: 4. 7. - 8. 7. 2004
Miesto: farnosť Ruská Nová Ves.
Začiatok kurzu je o 16. hod.
Cena: 600 Sk/os.
Doprava: MHD č. 46.
RUTH_______________________________________________________________________________

Cieľ: Pre manželské páry. Kurz pomáha manželom spoznať Boží plán pre ich život.
Čas konania: 9. 7. -11. 7. 2004.
Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove.
Začiatok kurzu je o 16. hod.
Cena: bývajúci - 1000 Sk/pár
nebývajúci - 700 Sk/pár
Na obidva kurzy je nutné si priniesť: spacák, Božie slovo, osobné potreby, príp. hudobné
pomôcky.
Bližšie informácie na t. č. 051/ 77 16 993

Zamyslenie nad Svätou Trojicou
„Každému je dané prejavenie Ducha na
aždýsa musí pýtaťsám seba, či už stretol
Boha, a to pravého Boha. Často tí, čo všeobecný úžitok" (IKor 12, 7).
Boh sa stáva „prekypujúcim oceánom ži
ohlasujú Boha, ťažko o ňom hovoria s istotou,
nevedia predstaviť jeho obraz tak, aby pre vota", vodopádom lásky a vzťahov. Boh
svedčil a očaril. Iní však majú o Bohu takú zá odjakživa používa: Ja, Ty a My v láske, a toto
hadnú a tajomnú predstavu, že nie je ani zro všetko je silou jeho života. Pri tomto Ježišovom
zumiteľná, ani príťažlivá. Hovoria o posvät radostnom zjavení človek cíti v sebe záplavu
ných Božích veciach, o sviatostiach, o svätej radostí. Ako by sa otvoril nekonečný priestor
liturgii, vysvetľujú Božie slovo i Božie priká troch osôb a umožnilo sa nám doň vojsť. Veriť
zania, pripomínajú posledné veci človeka, ale v Boha, neznamená iba uvedomovať si, že
o ňom nerozprávajú a neumožňujú ľuďom Boh existuje. Znamená to oveľa viac -vyzná
stretnúť sa s ním. A predsa o Bohu a s Bohom vať, že Boh je láska v troch osobách: lebo kto
treba hovoriť: veľmi to potrebujeme. O akom miluje, nie je sám.
Bohu je reč? OBohu, ktorý sa chcel sám zjaviť
človeku.
Aj v živote Najsvätejšej Trojice, aj v živote
kresťanov všetko vychádza od Otca a všetko
sa knemu vracía. Je toveľký okruh, ktorý nám
zjavil a ním prešiel Ježíš Kristus, „pravý Boh
a pravý človek". To, čo utvára vnútorný a več
ný život Boha, je skutočnosť, že on jestvuje
akospoločenstvo. Jediný a pravý Boh, ktorého
námzjavuje Ježiš Kristus, je svojou podstatou
úplne odlišný od boha akéhokoľvek iného
náboženstva. Toto tvrdenie je veľmi dôležité:
všetko stojí alebo padá na tom, čí skutočný
Boh je, alebo nie je Trojica.
Čo však znamená, že Boh je Trojica? Ne
vzniká tak nebezpečenstvo nesprávneho
chápania jedinosti Boha? Vystihnúť zmysel
a význam zjavenia Boha ako Trojice - Otca,
Syna a Svätého Ducha, je možné len vďaka
obsahu novozákonného posolstva. Je isté, že
viera prvotného kresťanského spoločenstva sa
vo svojom jadre sústreďovala na Krista a vo
vzťahu k Bohu a k dejinám spásy na jeho
jednotu s ním. Je totiž zjavné, že úplne osobité
tajomstvo Kristovej osoby nás vedie k bytiu
samého Boha a približuje nám samotnú
Skúsenosť ľudskej lásky poskytuje slabú,
božskosť. „Ježiš zjavil, že Boh je OTEC, a to ale cennú analógiu s Najsvätejšou Trojicou:
v neslýchanom zmysle: nie je ním len preto, „Ak vidíš lásku, vidíš Trojicu" hovorí Sv.
že je Stvoriteľom, on je od večnosti Otcom vo Augustín. Božia láska ako bezvýhradný dar,
vzťahuk svojmujednorodenému Synovi, ktorý to je Otec, Božia láska ako aktívne prijímanie,
je však Synom len vo vzťahu k tomuto Otcovi" to je Syn a Božia láska ako dávaná a prijíma
(KKC, 240). Inými slovami, kresťanská „blaho- ná, to je Svätý Duch. Oni sú „M ilujúci,
zvesť“ je trojičným evanjeliom a božstvo Boha Milovaný a Láska" (sv. Augustín).
nemožno chápať, veriť a vyznávať inak ako
Ani jedna z troch božských osôb neprevy
božstvo Otca, Syna a Svätého Ducha. Ide šuje ostatné, čo sa týka večnosti, dokonalosti
0 nevysloviteľné tajomstvo Boha: ak platí, že alebo moci. A predsa Otec je prvý, lebo dáva
„Boh je Trojica", potom „Trojica je sám jediný a neprijíma, Syn je druhý, lebo prijíma od
Boh" (Augustín, DeTrinitate, 7,6,12.1,6,10). Otca, Svätý Duch je tretí, lebo pochádza od
„Ník nepozná Syna, iba Otec, ani Otca Otca i Syna. Žijú jeden pre druhého, s druhým
nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude a v druhom, v dokonalej jednote a vzájom
chcieť zjaviť" (Mt 11,27).
nosti. Každý je sám sebou, ale je úplne
Božskú osobu Svätého Ducha zjavil ľuďom zameraný na ostatných a prelína sa s nimi
Pán Ježiš. Duch Svätý je tretia osoba, Boh rov v nevyčerpateľnom životnom rozlete, ktorý
ný Otcovi a Synovi. Dávame mu meno Oživo z Otca večne vychádza a k Otcovi sa večne
vateľ, lebo dáva a udržuje všetok život na nebi vracia. Každý obsahuje ostatných a je jediným
1na zemi. Voláme ho aj Posvätiteľ, lebo vyko Bohom a jediným Stvoriteľom ako „tri slnečné
náva dielo posvätenia sveta. Udeľuje nám zdroje, každý je obsiahnutý v druhom, ale
Boží život - milosť posväcujúcu a Božiu pomoc jediné svetlo" (sv. Ján Damaský).
milosť pomáhajúcu. Dáva nám aj iné du
Dostatočne sa vyjadril prorok o tebe, Pane,
chovné dary a schopnosti: vieru, nádej, lásku keď ospevoval Otca, tvoje Svetlo: „Uzrieme
a dary Svätého Ducha. Božím životom nás skrze Ducha, Svetlo Syna, jedného najsvätej
šieho Boha."
pretvára na svoj živý príbytok.

K

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice, to nie je
záhadná pravda na spôsob nejakého rébusu,
ktorý treba riešiť. Je to veľká prítomnosť Boha,
vyžarovanie jeho slávy na biednych ľudských
cestách. Toto trojičné tajomstvo sa netýka len
abstraktných poznávacích schopností veria
ceho človeka, ale aj jeho života. Je to hlboké
tajomstvo, ale dáva všetkému význam. Štú
diom a poklonou Najsvätejšej Trojici sa báda
teľ dostáva pred láskavý projekt nebeského
Otca, solidárnosťjeho Syna a rozmer Svätého
Ducha. Cítí pritom pohnútku napodobniť vzor
Božieho života.
Štefan Kučer
Ilustračná snímka: archív redakcie

Pavol Dolinský

H ĽA D Á M
Nevidím ťa.
Nepočujem ťa.
Nemôžem sa s tebou rozprávať.
Vôbec to nie je zlé,
mám predsa srdce.
Moje srdce vidí,
moje srdce počuje,
moje srdce rozpráva.
Našiel som človeka.
Moje srdce miluje.
Človek so srdcom miluje Boha.
Som tu a to nie je klam,
veď aj Ježiš je a žije v nás.
Aké je to krásne,
Vrhnúť sa s detskou dôverou
do Božieho náručia.
Kto raz objal Ježiša,
videl jeho pohľad plný lásky,
počul jeho slová plné pokoja.
Kto sa s Ježišom
aspoň chvíľu rozprával,
ten sa vždy a rád
vrátil do božieho náručia.
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Naši ju bilan ti___________________________

V júni 2004 si okrúhle životné jubileum pripo
mínajú títo naši členovia:
Anna Ferjaková z Hažína nad Cirochou, o. Ján
Krstiteľ Tarzícius Gajdoš, Milena Gecejová
z Košíc-Nad Jazerom, Ján Jakub zo Sečoviec,
Milan Kačurzo Sečoviec, MUDr. Mária Kvetanová
z Bratislavy, MUDr. Júlia Petríková zo Stanče.
Mária Bartková z Humenného, Mária Bartociová
z Bunkoviec, Anna Čečková z Košíc-Terasy, Mária
Dzurovčinová z Dlhého Klčova, Pavol Nedzbala
z Dávidova, Ing Ján Jánošík z Hlivíšť, Milan
Perháč z Breziny, Anna Švedová z Malcova.
Mária Niemašíková z Chmeľovej, Štefan Semuf
z Michaloviec.
Helena Čabalová z Brusnice, Zuzana Dojčáková
z Nového Ruskova, Alica Mirossayová z Košíc,
Jozef Repko z Humenného.
PhDr. Ján Komorovský, CSc„ z Trenčína, Júlia
Papáčová z Kráľoviec, Mária Stašová zo Zemplín
skeho Jastrabia, Ing. Ján Uhrín z Bratislavy,
Mária Ždíňáková z Bardejova.
Alžbeta Tokárová z Jastrabia nad T., Anna Zozuľáková z Čertížného.
o. Ján Franko zo Spišskej Novej Vsi, o. Ján Škovíera z Bratislavy.
Všetkýmjubilantom vyprosujeme hojnosťBožích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Príspevky do kalendára 2005_________

Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára vyzýva
všetkých prispievateľov, aby svoje príspevky do
kalendára na rok 2005 poslali aj s fotografiami
na adresu zodpovedného redaktora: o. Michal
Hospodár, Ružová 43, 040 11 Košice alebo emaílom na adresu bvzant@bvzant.sk.
Ocenenie pre Pavla Kušníra__________

Dňa 7. mája 2004 boli na verejnom zakončení
osláv mesta Košice už tradične udeľované ceny
mesta a ceny primátora mesta, ako aj plakety
primátora mesta Košice. Osobitne nás teší, že
medzi ocenenými bol aj bývalý podpredseda
SSCM Mgr. Pavol Kušnír. Cenu mesta Košice in
memoriam prevzala neter nebohého p. Mária
Fedorčáková z Trebíšova. Na slávnosti boli
prítomní predseda spolku o. M. Hospodár,
podpredseda Ing. Vladímír Mirossay a ďalší
osobní priatelia nebohého. Táto významná cena
bola Pavlovi Kušníroví udelená za zásluhy na
poli košického školstva a kultúrneho života a na
rozvoji duchovného dedičstva Gréckokatolíckej
cirkvi a spolkovej činnosti.
Darovali na SLOVO_____________________

Ivan Tirpák, Bratislava -1000 Sk: M. Hrehorčáková, Michalovce - 1000 Sk; Ing. Antónia
Plšková, Bratislava - 500 Sk; Veriaci z Lastomíra - 300 Sk; Bohuznáma, Stankovce -100
Sk; Bohuznáma, Stankovce - 100 Sk; Ján
Kleban. Prešov -100 Sk.
Inzercia_________________________________

Slobodná študentka by rada spoznala chlapca
vo veku od 22 do 28 rokov z Vranova nad Topľou
a okolia. Kontakt: 0908-892906
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KNIHY
Luigi Giussani: Ro
zhodni sa žiť
Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2002, s. 84.
Cena: 68,- Sk.

Benedict J. Groe
schel: Uzdravenie z de
dičného hriechu
Vydavateľstvo Serafín,
Bratislava 2004, s. 264. Cena: 325,-Sk.

Boh nám dal veľký dar - náš život. Našou
úlohou je začať žiť čo najlepšie ako sa len dá.
Život je rozhodnutím o tom, čo v skutočnosti
považujeme za svoju podstatu. Nie je to
jednorazový skutok, ale stále rozhodovanie.
Stretnutie sa s kresťanstvom je už dvetisíc rokov
stretnutím sa s konkrétnymi ľuďmi, s ktorými
aktívne hľadáme samých seba a otvárame sa
celej realite. Nevyhnutným dôsledkom kresťan
stva je nový typ morálky. Kresťanská morálka
nie je dodržiavaním pravidiel správania sa, ktoré
napokon jemne diktuje verejná mienka a teda
moc, ale je uznaním výnimočného stretnutia sa
s Kristom. Táto morálka je zmenou posudzovania
veci a skutkov, jej dynamiku výborne vyjadril
Romano Guardíni: „V prežívaní veľkej lásky sa
všetko, čo sa stane, stáva udalosťou." '

Otec Benedikt Groeschel nás pozýva preskú
mať podivuhodnú tajomnosť Božieho plánu lásky
k nám. Poukazuje na to, ako Boh zahŕňa ľudské
pokolenie milosťou nad všetky milosti. Niekedy
je to veľa milostí. Inokedy prichádzajú priam
v prívaloch. A predsa často cítime len slabučký
pramienok. Často trpíme na ťažké obdobie sucha.
Všetci dychtíme po tom, aby sme sa dozvedeli
viac o Bohu a o svojom vlastnom osude.
Je to kniha o našej ceste k Bohu, o ceste
z osobného pekla hriechu a odcudzenia sa,
o ceste, ktorá smeruje k raju, kde spočinieme
v „nekonečnom Božom náručí". Je to kniha pre
každého, kto vie čosi o nevyhnutnej prosbe,
o nepokoji a hlade, ktorý máme, keďtúžime nájsť
neutíchajúcu lásku v tejto krátkej realite, ktorú
nazývame svojím životom.
Pripravil: S. Bamburák

LITURGICKÝ SLOVNÍK
Prosfora - je obetný chlieb, z ktorého
kňaz vyreže kopijou časti potrebné k sv.
liturgii. Prosfora sa pečie výlučne k tomuto
účelu. Na vrchu je otlačok s nápisom 1C XC
Nl KA. Prosfora sa pripravuje z kvaseného
cesta.
Profetikon - je čítanie z predpovedí
prorokov na bohoslužbách. V Štyridsiatnici sa
vyskytuje na šiestej hodinke (slávenej spolu
s treťou), ako aj na Veľkú sobotu na utierni.
Psaltyr - (Žaltár) je Kniha žalmov Starého
zákona. Obsahuje 150 žalmov rozdelených
na 20 kathiziem. Počas liturgického roka sa
celý Žaltár pomodlí počas jedného týždňa.
V Štyridsiatnici (vo Velkom pôste) sa Psaltýr
pomodlí počas jedného týždňa dvakrát.
Refrén - je krátky verš zo žalmu alebo
z iného liturgického textu, ktorý sa opakuje
po veršoch žalmu, alebo po dlhšom reťazci
spevov. Známe sú refrény antifón z liturgie,
z pohrebu a z veľkonočného (paschálneho)
kánonu.
Ripida - je znázornenie šesťkrídleho
serafína na kruhovom podklade z dreva ale
bo z kovu. Je vyrobený na dlhších rukovä
tiach, možno ho prenášať. Používa sa pri
malom vchode, čítaní evanjelia a veľkom
vchode na božskej liturgii. V menšom
vyhotovení nimi diakon ovieva predložené
dary po Symbole viery. Môže sa použiť aj
mimo chrámu počas cirkevného sprievodu.
Symbolizuje neviditeľne prítomných anjelov.
V prešovskej eparchii ani v košickom apoštol
skom exarcháte sa nepoužíva.
Spracovali: Anna Ondovčíková
Vojtech Boháč

KAM?
KADIAĽ?
KTOROU CESTOU?
.... SA BUDE UBERAŤ TVOJ ŽIVOT?
Aj ty si sa zaoberal touto otázkou, ale nevedel
si si na ňu odpovedať?
Pozývame ťa na

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
PRE CHLAPCOV
od 16 - 26 rokov,
ktorí hľadajú svoju cestu povolania.
TERCHOVÁ 23. -27. August
Stretnutie plné zaujímavých aktivít, čas pre
Boha a pre teba. Nebude chýbať dobrá nálada
a zábava, turistika a spoločenský program.
Nezabudni doniesť: spací vak a karímatku /
športové oblečenie / Sväté písmo / preukaz
poistenca / dobrú náladu
Príchod: 23. 8. 20004 do 17. hod.
Rozlúčka: 27. 8. 2004 po obede
Ubytovanie: Útulok sv. Jozefa
Účastnícky poplatok: 500,- Sk (strava, uby
tovanie).
Prihlásiť sa môžeš do 31. júla 2004 na adrese:
P Ján Kušnír, Misijný dom Arnolda Janessena,
Krupinská 2, 851 01 Bratislava
V prihláške uveďte: meno, priezvisko, vek,
adresu, telefón, šek o zaplatení.
Kontakty pre akékoľvek informácie:
R Ján Kušnír, tel.: 02/68 20 9814, mobil: 0903809 605; mail: kusnir@svd.sk
P. Jozef Kraus, tel.: 046/544 744 3, mobil:
iozef.kraus@bb.telecom.sk

W/^5 - M /\£

Ak máte radí históriu, určíte ste už videli nejaký film z obdobia Rímskej
ríše. A možno ste niečo o nej čítali, alebo sa učili v škole, K životu Rimanov
neodmysliteľne patrili gladíátorské zápasy. O čo v nich išlo? Dvaja vycvičení
silní muži sa postavili oproti sebe a bojovali až dovtedy, kým nebolo jasné
víťazstvo jedného z nich. V tej chvílí o živote porazeného rozhodovali diváci.
Každý vystrel ruku so vztýčeným palcom. Ak otočil palec hore, víťaz daroval
porazenému život. Ak boli palce otočené smerom dole, usmrtil ho. Palec teda
rozhodoval o budúcnosti človeka.
Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.” (Jn 14 ,6)

Skryl som sa
Prvé rozhodnutie, ktoré Boh pred človeka postavil, sa
odohralo v rajskej záhrade. Prvý človek Adam mal dve
možnosti: 1. Počúvnuť Boha a žiť dälej v raji.
2. Počúvnuť diabla a raj stratiť.
Vieme, čo si vybral, A keď počul, že Boh prichádza, skryl
sa. Vedel že sa rozhodol zle. Ak sa ti na obrázku podarí
Adama nájsť, vyfarbi ho. Okrem neho tam možno objaviť
aj časťrajskej záhrady (strom, kvety, zajko, vtáčik, rybka).

Palec rozhodnutia
Tvoj život sa niekedy podobá zápasu,
ktorý sleduješ ako divák. V istej chvíli sa
máš možnosť rozhodnúť, ako sa zápas
ukončí. Dvíhaš vztýčený prst a ... Boh
ti dal slobodnú vôľu. Slobodne sa
môžeš rozhodnúť, či rozšlíapneš

drobného chrobáka alebo nie. Je
len na tebe, či sa budeš na svojho
brata hnevať alebo nie. A pre cestu
do večného života sa tiež rozhoduješ
sám. Každý deň! Ruka so vztýčeným
palcom tí pomôže, aby sí na to nezabudol.

Dve cesty

Výhercom peknej ilustrovanej BIBLIE
sa stala: Janka Fedorová,
šarišské Michaľany

Pred každým z nás sú dve cesty. Len od teba záleží, po ktorej
budeš kráčať. Nájsť tu pravú ti pomôže aj Božie slovo.
Poprehadzovaný text však musíš správne usporiadať (pomôcka
- Sväté pismo -Ž 1).
NAD / CESTOU / CESTA / VEDIE / PÁN, / ALE / DO / ZÁHUBY /
SPRAVODLIVÝCH / BEDLÍ / BEZBOŽNÝCH.

' JAODHlETm
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BLAHOSLOVEN JE S I, CHR1STE, BOZE NAS, 1ZE PREMUDRY LOVCY JAVLEJ,
N1ZPOSLAV IM DUCHA SVJATAHO /tajnička/ - ČELOVIKOĽUBČE, SLAVA TEBI.
Tropár na Sošestvije Svjataho Ducha

OSEMSMEROVKA

Pomôcky:
Amay, ISO,
Asha,
Morton,

Cyperské
mesto

1 . časť
tajničky

Rímsky
peniaz

Zvírili

Rozka
zoval

Domácke
mužské
meno

2 . časť
tajničky

Tam

3 . časť
tajničky

Predložka

Rozum

Švédske
auto

Belgické
mesto

Skaderavím

Bodavý
hmyz
Burácalo
Kokaín po
česky
Začiatok
a koniec
abecedy

Japonská
míľa

Chlpy

Poľský
prozaik

Orientačná
pomôcka

Patriaca
Emilkovi

Ulom

Smalt
Vôkol
Aut. systém
riadenia
podniku,
skr.

Alkohol

400 v Ríme

Ženské
meno

Legenda: ALBA, AMEN, ARA, ARCHA, ÁRON, BETÁN1A,
EFEZ, ELIÁŠ, EL1ZEUS, ENAK, EZAU, FARA, FARÁR, HRIECH,
CHARITA, CHARIZMA, IZRAEL, JAMA, JEREM1ÁŠ, JERUZA
LEM, KARMEL, KLAS, LIST, LITÁNIE, LONO, MASFA, NÁTAN,
NEBO, N1NIVE, OBETA, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, OSUD, PASCHA,
PEKLO, POKÁNIE, POSOL, PÔST, PREMENENIE, REBEKA,
RUBEN, SABAT, SAMÁR1A, SENO, SINAJ, SLZA, SOVA,
STRACH, SUTANA, T1ARA, TREST.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Riešenie z č. 10: „Jednoduchosť je postoj duše, ktorá
cítí Boha". Výherca: Lucia Džavorníková, Korunkové.
Autor: Marek Pataky.

Nikto

Osem po
nemecky

Klenotnícky
nerast

Medzinár.
normaliz.
org., skr.

Spôsobilo
poranenie

Barmská
dĺžková
jednotka

Postscriptum,
skr.

Autor krížovky: Vlado Komaníckýz Humenného. Riešenie krížovky z čísla z 10:
Zachovaj to, čo tí je zverené.
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 30. júna 2004 a mô
žete získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.
ROZHLAS

OROSKOP
čaká a neminie?
Viete, ktorý deň v škole je
ten najlepší? Že posledný?
Nie! Vtedy je vysvedčenie
a to nemusí odzrkadľovať
naše túžby a očakávania
rodičov. Je to 1. jún -MDD.
V tento deň majú sviatok všetky deti aj tí, čo
sa ako deti správajú, aj keď majú osemde
siat rokov. Takže, všetko najlepšie a pekné
hračky každému podľa jeho gusta.
"Ohýbaj ma, mamko, do
kiaľsom ja Janko! Ažja bu
dem Jano, neohneš ma,
mamo." Drahí rodičia, ak
ste svoje detí nedonútili učiť
sa počas uplynulých devia
tich mesiacov, nebuďte až takí iluzionisti, že
sa vám to podarí za posledný mesiac. To by
nezvládol ani Copperfield.
Dúfam, že ste v zdraví pre
žili uplynulé sviatky Sväté
ho Ducha a zádušnú sobotu
pred nimi. Kto sí však ctí
svojich predkov, istotne
využije práve dnešnú nede
ľu Všetkých svätých, aby navštívil ich pamät
níky na cintorínoch. Je predsa oveľa lepšie,
keď my živí chodíme k ním, ako b y...
(jége)
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Zatiaľ čo

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
vfvv*.(iôsignjuras sK

BANSKÁ BYSTRICA 102.9
BRATISLAVA 97,2
KOŠICE 94,4
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
LUČENEC 106,3
MICHALOVCE 103,3
NÁMESTOVO 105,8

PREŠOV 92,9
PRIEVIDZA 98,1
SITNO 93,3
TATRY 102,9
TRENČÍN 97,8
ŽILINA 89,8
ČADCA 105,8

Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba,
život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich i neveriacich;
Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia);
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M
(relácia pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské
spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio
Vatikán
Rádio LUMEN -16.00 - Po -Staré ale dobré; Ut- Folkparáda;
St - Oldíeparáda; Št- Gospelparáda; Pi - Top 15; So -Piesne
na želanie; Ne -Piesne na želanie. 18.00 Po-Ne - Svätá omša
- Emauzy. 19.00 -So - Ruženec pre Slovensko. 20.30 -Po Študentské šapító; Ut - Duchovný obzor; St - Lupa; Št História a my; Pi - ÚV hovor, 20.30 -So - Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00;
v pracovné dni aj o 9:00,10:00,11:00,13:00,15:00 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.
Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.

V Y U Ž IT E E X T R É M N E V Y S O K É ZĽAVY V P R E D A J N I P E T R A V PREŠOVE

1 5 % ' 5 0 %
PLA TÍ LEN DO 15. J Ú N A 2004.

MONASTYR KRÁSNY J BROD
ODPUSŤ SOŠESTVIJA SV. DUCHA
SUBOTA

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.30

NEĎ1ĽA
8,00
8.30
9.30
10,15
10,30

5. ju n a 2004__________________________

Perenesiňa čudotvornoj ikony P. D. M ariji
ňoleben k Presvjatoj Bohorodícý
Posvjačeňa vody
Ružanec
Večurňa s Litijou
Služba Boža, agape
Akafist k Prečistoj Ďivi M aríji
6. juna 2004______________________

Moleben k Presvjatoj Bohorodícý
Vtreňa
Ružanec, pásmo molodych
Privítaňa Vladyku
Archijerejska Služba Boža
myrovaňa. obchod okolo Cerkvi, molitvy k sv. Duchu

SERDEČNO POZYVAJUT OTC1 VAS1LIJANE

Občianske združenie
N O E M I k .z .s .

Dedinská 64/165
010 01 Žllina-Strážov
Tel.: 0903 068690
noemi-sk@cbza.sk
www.cbza.sk/noemi

KRESTANSKA
ZOZNAMOVACIA
SLUŽBA
Pre všetky vekové kategórie
od 18 rokov. V prípade záujmu
Vám zadarmo pošleme
bližšie informácie a dotazník.
Stačí poslať SM S správu s Vašou
adresou, prípadne napíšte,
alebo zatelefonujte.

Jubileá kňazov

o. Doc, ThDr. Vojtech Boháč, PhD, dekan GBF
PU, 9,6,1974 -30 rokov ordinácie; o, Ivan Franko, naodpočinku, 6,6,1914 -90 rokov narodenia;
o. Ján Hrustič, tit. arcidekan, na odpočinku,
17.6.1924 -80 rokov narodenia; o. Pavol Chanáth, tit. dekan, 9.6.1974 - 30rokov ordinácie;
o. Anton Mojžiš, archivár BÚ Prešov, 9.6.1974 30 rokov ordinácie; o. Štefan Ósz, 11.6.1979 25 rokov ordinácie; o. PhDr. Mgr. Gabriel Székely, protopresbyter Prešov, 9.6.1974 -30 rokov
ordinácie; o. Ivan Saraka, na odpočinku, 9,6.
1974-30 rokov ordinácie; o. Milan Tomáš, 9.6.
1974-30 rokov ordinácie; o. Ján Škoviera, tit,
kanonik, na odpočinku, 22.6.1914 -90 rokov na
rodenia

LITURGICKY K A L E N D A R

Poďakovanie za dar

Každý deň ponúka veľa možností urobiť ostat
ným láskavosť. Mnohí sú však takí zaneprázd
není, uponáhľaní, zaťažení problémami vlastné
ho života, že nevidia možnosť uplatniť lásku
v akcií. Toto však neplatí o vás, otec Vlastimil
Bajužik, a vašich veriacich z Bežovíec, ktorí ste
nás nezištne obdarovali.
Niekto by povedal, veď sú to celkom obyčajné
vecí. Pre nás sú však tieto „obyčajné" vecí veľmi
vzácne, nielen preto, že ich potrebujeme, ale aj
preto,, lebo ste nám ukázali, že nie sme samí, že
aj na nás niekto myslí. Celkom cudzí ľudia,
ktorých nepoznáme, a ktorí nepoznajú nás. Cudzí

ľudia so širokým srdcom, do ktorého sme sa
zmestili aj my.
Mladí ľudia si často neuvedomujú, čo znamená,
keď otvoria chladničku čí kuchynskú linku
a nájdu, na čo majú chuť. Je to pre nich
samozrejmosť. Mamy sa postarajú, aby bolo
všetkého dostatok. My to však nepoznáme, naše
mamy azda ani nevedia, že sme! Preto si o to
viac vážime všetko, čo ste nám darovali.
Nemáme možnosť poďakovať sa vám ináč, ako
našou modlitbou a týmto listom. Ďakujeme vám
za to, že ste nám prispeli k najkrajšiemu prežitiu
veľkonočných sviatkov v útulku v Baškovciach.
vďační klienti

7. J UN - 20. J UN 2004

Pondelok 7. 6. -Svätý hieromučeník Teodot
Ankyrský. Menlivé častí z pondelka. Začiatok
pôstu pred sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla,
trvá do ich sviatku. Rim 2,28-3,18, zač. 83; Mt
6,31-34; 7,9-11, zač. 19.
Utorok 8. 7. - Prenesenie pozostatkov svä
téhoveľkomučeníka Teodora Tíróna. Menlivé
časti zutorka. Rim 4,4-12, zač. 86; Mt 7,15-21,
zač, 22.
Streda 9. 7. - Náš otec svätý Cyril, alexan
drijský arcibiskup. Rim 4,13-25, zač, 87; Mt
7,21-29, zač. 23 a 24.
Štvrtok 10. 7. - Slávnostná poklona prečis
tým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježi
ša Krista. Svätý híeromučeník Timotej, prus
ký biskup. Na utierní ev.: Jn 6,55-58, zač. 23b.
Na liturgii: Menlivé časti zo sviatku. Slávnostný
eucharistickýsprievod. 1 Kor 11,23-32, zač. 149;
Jn 6,48-54, zač. 23.
Piatok U . 7. - Svätí apoštoli Bartolomej
a Barnabáš. Predobrazujúce antífóny a blaženstvá. Vchod: „Poďte... ty dávaš za pokrm svoje
teio." Tropár o Eucharistii a o apoštoloch. Sláva:
kondák o apoštoloch a o Eucharistii. Prokimen,
aleluja a pričasten, najprv o Eucharistii, a potom
o apoštoloch. Čítania: Radové: Rim 5,10-6,2, zač.
89 a 90 (zo štvrtku a piatku); Mt 8, 23-27, zač.
27 (zo štvrtku) a Mt 9,14-17, zač. 31 (z piatku).
Apoštolom: Sk 11,19-30, zač. 28; Lk 10,16-21,
zač. 51a.

Sobota 12.7. -Náš prepodobný otec Onufrios
Veľký. Náš prepodobný otec Peter Atoský.
Rim 3,19-4,3, zač. 84 a 85; Mt 7,1-8, zač. 20a.

sviatok tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
Svätí mučenici Manuel, Sabel a Izmael. Náš
prepodobný otec Hypastios, igumen Rufínovho kláštora. Rim 8,22-27, zač. 98; Mt 10,2331, zač, 37,

Poznámka: Do 17. 6. vrátane sú menlivé časti
takto: Predobrazujúce antífóny. Vchod: „Poďte...
ty dávaš za pokrm svoje telo." Tropár, Sláva Piatok 18. 7. - Sviatok nášho najsladšieho
i teraz: kondák, prokimen, aleluja a pričasten, Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milu
júceho ľudí. Svätý mučeník Leontíos. Všetky
„Zvelebuj" a IX. irmos zo sviatku.
Nedeľa 13. 7. - Druhá nedeľa po Päťdesiat menlivé častí zo sviatku. Hebr 2,11-18, zač. 306;
nici. Svätá mučenica Akvilina. Svätý Trifylios, Jn 3,13-17, zač. 9.
biskup cyperskej Leukosie. Radový hlas je prvý,
evanjelium na utierní druhé. Predobrazujúce
antífóny a blaženstvá. Vchod; „Poďte... ty dávaš
za pokrm svoje telo." Tropár z hlasu, potom o Eucharistíi. Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: kondák
o Eucharistii. Prokimen, aleluja a pričasten, najprv
z hlasu, potom o Eucharistii. Namiesto „Dôstojné
je“ sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos sviatku. Rím
2,10-16, zač. 81b; Mt 4,18-23, zač. 9.
Pondelok 14. 7. - Svätý prorok Elizeus. Náš
otec svätý Metod, konštantinopolský patriar
cha. Rim 7,1-13, zač. 94; Mt 9,36-10,8, zač. 34.
Utorok 15.7.- Svätý prorok Amos. Prepodob
ný Híeronym, stridonský presbyter. Rím 7,148,2, zač. 95; Mt 10,9-15, zač. 35.
Streda 16. 7. - Náš otec svätý Tychón
Divotvorca, amatunský biskup. Rím 8,213,zač. 96; Mt 10,16-22, zač. 36.
Štvrtok 17. 7. - V tento deň sa zakončuje

Sobota 19. 7. - Presvätá Bohorodička - Spolutrpiteľka. Svätý apoštol Júda, podľa tela
Pánov brat. Predobrazujúce antifóny a blažen
stvá. Tropár o Spolutrpiacej a o apoštolovi. Sláva:
kondák o apoštolovi, 1teraz: kondák o Spolu
trpiacej. Prokimen, aleluja a pričasten, najprv
0 Spolutrpiacej, potom o apoštolovi. Namiesto
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos
z utíerne o Spolutrpiacej. Čítania: Bohorodičke: Flp
2,5-11, zač. 240; Jn 19,25-27, zač. 61. Apoštolovi:
lúd 1,1-10, zač. 77; Jn 14,21-24, zač. 48b.
Nedeľa 20. 7. - Tretia nedeľa po Päťdesiat
nici. Svätý hieromučeník Metod, patarský
biskup. Radový hlas je druhý, evanjelium na
utierní tretie. Predobrazujúce antífóny a blažen
stvá. Tropár z hlasu, Sláva: kondák z hlasu,
1teraz: podľa predpisu. Rim 5,1-10, zač. 88; Mt
6,22-33, zač. 18.
Vojtech Boháč

slovo - 11 /2004 • 19

MÍAOS! II

f

3IIHÏ

KM ! H|
OÎÜI1Û
c t

«c>

X oi/ i

