ckokatolíckej cirkvi • Ročník XXXVI. • Číslo 18. • 2 9 .0 8 .2 0 0 4 • 15 Sk/Kč

3, 2, 1 - Y E S
Stretnutie
gréckokatolíckej
mládeže
Bystrá 2 0 0 4

Celoexarchátny
odpust
v Klokočové

?'

1
*

Abrahámova
obeta

1

-

]

vyberáme z obsahu

ÚVODNÍK
Kardinál Jozef Rat- znamená žiť jednotu a lásku? Kde sa dá žiť
zínger, prefekt Kongre táto jednota a láska a ako sa dá žiť?
Žiť tieto znaky znamená prijímaťjeden dru
gácie pre vierouku, sa
svojho času vyjadril, že hého takého, aký je. So všetkými slabosťami
Cirkev tretieho tisícro a nedokonalosťami, kde láska prikrýva množ
čia bude Cirkvou ma stvo hriechov. Apoštol Peter píše vo svojom
lých spoločenstiev, kto liste: "A predovšetkým majte vytrvalú lásku
Vladimír Skyba
ré budú žiť svoju vieru jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo
protosynkel
uprostred tohto sveta.
hriechov" (porov. 1 Pt 4,8). To ale nezname
Prešovskej eparchíe
Tento jeho výrok nie ná, že ich toleruje, ale že sa nad nimi nepoje iba hodnotením Cirkví v Európe, kde veľká horšuje.
časť populácie nenavštevuje bohoslužby a žije
Tento spôsob života sa dá žiť len v spolo
konzumným spôsobom, ale je potrebou, aby čenstve, kde sa všetci navzájom poznajú a kde
sa v Cirkví prejavovali znaky, ktoré dávajú milosťou Ježiša Krista sú schopní toto usku
vieru. Cirkev nemôže splniť svoje poslanie byť točniť. Ovocím takéhoto života je potom
misijnou, ak jej tieto znaky budú chýbať. zničenie hriechu, kde každá ľudská vzbura je
Vieme dobre, že v kresťanstve máme znaky, zničená láskou.
ktoré vieru vyžadujú. Napríklad kríž. Musíš
Prvé kresťanské spoločenstvá práve takéto
byť veriaci človek, ak sa chceš pred krížom znaky na sebe niesli, preto mali v sebe silu
nového života a oslovili pohanský svet, ktorý
prežehnať.
Znakom, ktorývyžadujevierujetíežboho- svojimi obetami nemohol zničiť hriech.
stánok s „večným svetlom". Iba veriacemu
Keď hovoríme, že farnosťje spoločenstvom
človekovi, ktorý prichádza do chrámu, zažaté spoločenstiev, je veľmi potrebné, aby v našich
červené svetlo nad bohostánkom hovorí o prí farnostiach žili takéto komunity, ktoré prítom
tomnosti Eucharistického Krista. Samotná nosťou Krista budú mať v sebe silu odstra
Eucharistía je znakom, ktorý vyžaduje vieru. ňovať hriech a dávať novú nádej.
Iba veriaci človek rozlišuje chlieb obyčajný
Je pastoračnou múdrosťou a potrebou tejto
a chlieb eucharistický. Toto všetko sú znaky, doby napomáhať vytváraniu takýchto spolo
čenstiev, kde znaky, ktoré vieru dávajú, budú
ktoré vieru nedávajú, ale ju vyžadujú.
No v Cirkví máme aj znaky ktoré vieru budovať Cirkev a ľuďom kráčajúcim v tme
dávajú. Týmito znakmi sú jednota a láska. prinášať svetlo a novú nádej.
A práve jednota a láska sa dá žiť len v spolo
čenstve. Nemôžeme žiť tieto znaky v anonym
nej spoločností, kde sa ľudia nepoznajú. Čo to

BLAŽENÍ TVORCOVIA POKOJA!
„Ak má niekto pozemský majetok
a vídí brata v núdzí, a srdce sí
pred ním zatvorí, ako v ňom
môže ostávať božia láska?“
(1 Jn 3,17)
asa som dostal do daru nový deň s dvad
siatimi štyrmi hodinami. Ako je pravda,
že čas tým viac letí, čím je človek starší,
je tiež pravda, že si ho vieme o to viac vážiť.
Víta ma teda nový deň, aby som ho prežil,
aby som ho naplnil a aby som zaň niesol
zodpovednosť. Ale hneď ranné správy
z rádia - bankový prepad v Paríži, vražda
v Severnom írsku, únos v Palerme, pre
strelka na Blízkom východe - ma vyzývajú,
aby som odpovedal. Záplava zločinov sa valí
svetom, ich informačná pena vystrekuje
zmätok a skazu do mojej tichej izby.
A ja? Na myseľ sa mi tlačia desivé slová
Matthiasa Claudíusa: „Je vojna! Je vojna! Ó
anjel Boží, zabráň, prehovor do toho! Je
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vojna! Je vojna! A ja túžim nemať na nej
vinu!"
tak Čo môžem urobiť, aby som aspoň trochu
pomohol anjelovi pokoja? Mier vo svete ne
môžem obnoviť. Ale môžem-, mám a musím
vytvoriť a chrániť mier v mojom malom sve
te, nech by bol akokoľvek malý.
Nech je dnešný deň v službách pokoja.
Nech ani jedno nepravdivé slovo nerozmnoží
moc lži vo svete, ani jedna zlomyseľná myš
lienka -zlobu týchto čias. A keďje potrebné
zmierenie, majme k nemu odvahu!
Rozkol predpokladá dvoch. Ale nech by
ten druhý akokoľvek reagoval, vždy existuje
šanca: Postarať sa o to, aby sa nehádali
„dvaja"...
Max Rôssler, Objav radosť
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MYŠLIENKY NA SEPTEMBER
Radosť mi je veľmi často družkou never
nou, utečie, vráti sa a znova odíde. Vo
chvíli, keď konečne verím, že somju chytil,
znova sa stráca a modrou oblohou môjho
srdca tiahnu oblaky, a oblaky niekedy
prepuknú v búrku... Spŕchlo mi na radosť.
/ Michel Quoist
Odporúčam vám, aby ste niesli svoj kríž
ochotne, ako to chce sväté Božia vôľa,
a aby ste ho niesli radostne a nezabúdali,
že s rokmi sa míňajú i kríže./Sv. Ján Bosco

Chvíle p r e ž ité v B o ž e j
prítom nosti n a B y s tr e j
Mnohí si o Bystrej myslia, že je to iba tých pár dní, ktoré na nej
strávia. Ako je to, nám povedal vedúci tohtoročného tretieho turnusu
Stretnutia gréckokatolíckej mládeže Bystrá '04.

Vidno už plody úsilia stretnutí grécko
katolíckej mládeže v Bystrej?
Samozrejme, že ÁNO. Vidieť to na duchov
ných povolaniach mladých chlapcov a diev
čat. Mnohí mladí majú práve staťsa animátorom a my máme, samozrejme, z toho radosť.
Ďalší sa zapájajú, alebo podnecujú stretnutia
vo svojich farnostiach.
Ako je to s účasťou mladých v porovna
ní s minulými rokmi?
Prišli všetci tí, ktorí chceli prísť. Ak sa po
zrieme na čísla, tak oproti minulému roku je
menej účastníkov. Pri tejto príležitostí chcem
poďakovať kňazom, ktorí kládli dôraz na
propagáciu tohto stretnutia vo svojich far
nostiach a ostatných chcem k tomu povzbudiť.
Bystrá je stretnutie výlučne pre grécko
katolícku mládež alebo aj mládež iných
vierovyznaní?
Pri prihlasovaní sa nezisťuje príslušnosť
k Cirkvi. Prihlasovanie sa koná jedine cez
gréckokatolícke farské úrady, ale dvere máme
otvorené pre všetkých.

Vďaka komu sa zrodila m yšlienka
organizovať stretnutia gréckokatolíckej
mládeže?
Približne pred trinástimi rokmi prišiel
s touto nádhernou a veľkou myšlienkou teraz
už nebohý kňaz o. Emil Zorvan. Dnes vidíme,
že toto všetko je dielom Božej lásky.
Kto je hlavným a zodpovedným orga
nizátorom tohto stretnutia?
Hlavným organizátorom a zodpovedným
jeo. Štefan Keruľ-Kmec. Samozrejme, že je to
pod záštitou našich vladykov Milana a Jána,
no a nad týmto všetkým drží svoju žehnajúcu
ruku náš Pán.
Prečo práve stretnutie v Bystrej?
Terajšie miesto je už v poradí tretím
miestom týchto stretnutí. Prvé bolo pri vodnej
priehrade Ružín, nasledujúce boli v Škole
v prírode vJuskovej Volí, kde sme sa už
„tlaäii", a tak sme našli našu BYSTRÚ. Toto
rekreačné stredisko nám vyhovuje po každej
stránke - sme tu ako doma (a máme tu aj
bazén).

namujú s každým turnusom. Toto predprípravné stretnutie je už len záverom celej
prípravy, ktorá trvá niekoľko mesiacov. Každý
turnus pripravuje jeden zodpovedný kňaz a
jeden zodpovedný za laikov. Tohtoročné prí
pravné stretnutie bolo v Juskovej Volí.
Kto sa môže stať animátorom?
Myslím si, že je veľmi dôležité mať túžbu.
Podmienkou je aj odporúčanie miestneho
kňaza a vek minimálne 16 rokov. Ak spĺňam
tieto predpoklady, tak sa prihlásim do ANIMAškoly. A keď toto všetko absolvujem, prijmem
poverenie od svojho vladyku -certifikát. Jed
noduché, však? Tento certifikát však neza
ručuje, že som ten „najlepší", ale to, že som
prešiel takouto
prípravou. A
preto je potreb
né dať sa viesť
Svätým
Du
chom, aby som
sa stal jeho ná
strojom vo svojej
farností, diecéze
či cirkví.

Čo takéto stretnutia môžu odovzdať
mladým a čo si mladí z nich odnášajú?
To sa musíte opýtať skôr mladých, ktorí tu
boli. Ale verím, že všetci odchádzame
naplnení radosťou, pokojom a Božou láskou.
Ja osobne, odchádzam z týchto stretnutí
povzbudený, lebo vidím mladých ľudí, ktorí
túžia žiť s BOHOM, tu prežívajú chvíle, kde
sa ich dotýka a vedia sa pred všetkými podeliť
s touto skúsenosťou..
10.
Na čo by dnešná mládež nemala
zabúdať?
Hlavne na to, že mladosťje len jedna a my
sami si môžeme vybrať aká bude a aký bude
aj náš život. Dúfam, že my všetci si vyberieme
to, čo je najlepšie. Verím, že o rok sa stretneme.
PS: Pre tých, čo boli na tohtoročnej
BYSTREJ: 3 ,2 ,1 - Y E S !
Za rozhovor ďakuje Stanislav Bamburák
Snímky: Michal Jančišin

Predpríprave stretnutia na Bystrú pred
chádza aj stretnutie animátorov. V čom
spočíva takéto stretnutie
O. Marek Horňák sd narodil 7. apríla
a kde sa koná?
1974 v Košiciach. V roku 1992 ho
Predprípravné stretnutie
Pán povolal do seminára, ktorý
je stretnutím tých animáto
ukončil v roku 1997.14. júna 1997
rov, ktorí sa zúčastnia na
prijal
kňazskú vysviacku od vladyku
niektoromturnuse. Spočíva
Milana Chautura, CSsR, košického
v duchovnej, ale aj v meto
apoštolského exarchu. Od 1. júla
dickej príprave, kde sa zoz
1997 pôsobí vo farnosti Kojšov.
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
NEMECKO: Židia, kresťania a moslimovia
sa budú môcť modliťzo spoločnej modlitebnej
knihy, ktorá v týchto dňoch vychádza v Ne
mecku, Modlitby, ktoré majú spoločný základ
v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícií,
obsahuje modlitebná kniha „Spolu pred
Bohom",
Kniha má 160 strán a na jej príprave
spolupracovali rabín, evanjelický teológ
a moslimka. Modlitebná kniha nie je určená
na spoločné slávenie bohoslužieb, ale má
slúžiť ako pomôcka na lepšie vzájomné
spoznávanie troch duchovných tradícií, ktoré
vychádzajú zo spoločnej viery v jediného
Boha (TS ČBK/KNA/-jk-).
VATIKÁN: Svätý Otec menoval 9, augusta
t, r, nových konzultorov Pápežskej rady pre
pastoráciu mígrantov a itínerantov. Medzi
inými sa konzultorkou stala aj Alžbeta
Koválová zo Slovenska (-zh-).
USA: Počet katolíkov v Spojených štátoch
amerických za rok 2003 vzrástol o 850 000
veriacich, v súčasností ich tam žije skoro 68
miliónov, čo je 23 % z celkového počtu 291
miliónov obyvateľov USA, Zároveň však stále
klesá počet kňazov a rehoľníkov (-zh-).
RÍM: Talianska biskupská konferencia
vytlačila pre športovcov Apeninského
polostrova, ktorí budú súťažiť na hrách letnej
olympiády v Aténach, knižočku s niekoľkými
modlitbami. Je v nej aj modlitba, ktorú
predniesol Ján Pavol 11. pri príležitostí Jubilea
športovcov v roku 2000, liturgické čítania
troch nedieľ, počas ktorých budú prebiehať
športové zápolenia i ďalšie modlitby ako
duchovný sprievodca(-zh-).
IZRAEL: Britský archeológ je presvedčený,
že v Izraeli vykopal jaskyňu Jána Krstiteľa,
Shímon Gibson, ktorý sa už tri desaťročia
venuje výskumu vo Svätej zemí, našiel
jaskyňu v roku 1999. Po jej dôkladnom
preskúmaní šije istý, že ju Ján Krstiteľ naozaj
používal. Jaskyňa sa nachádza na území
kĺbucu Tzuba, iba 5 kilometrov od dediny Ajn
Karim, kde sa Ján Krstiteľ podľa tradície
narodil a prežil mladosť. Je 24 m dlhá a 3,5
m široká. Našla sa v nej keramika, nádrž na
krstenie, basrelíéfy a rituálne objekty značne
odlišné od tých, ktoré používala väčšina Židov
pred dvetisíc rokmi.
Na jednom z basreliéfov je aj podoba
postavy držiacej pastiersku palicu, čo pri
pomína zobrazovanie Jána Krstiteľa v byzant
skej ikonografií v 4. -5. storočí (Reuters, ATSR,
Han).
ZARVAŇC1JA: Dňa 8. augusta t. r. sa v ukra
jinskom mariánskom pútnickom mieste Zarvaňcija konala veľká púť zmierenia. Liečivý
prameň v tomto pútnickom mieste je známy
už od stredoveku ako „východoeurópske
Lurdy" a v jeho histórií dochádzalo často
k nevysvetliteľným vyliečeniam. Komunisti
celé pútnické miesto úplne zničili. S pomocou
organizácie Kírche in Not sa znovu vybudoval
chrám, pútnické centrum í kláštor studitov.
Musí sa tu rozhodne vykonať sanácia,
potrebné je aj sanatórium pre tých, ktorí tu
chcú zostať dlhšie. Ikonu zarvaňckej Panny
Márie korunoval pápež Píus IX. (KATH-NET_zg-TK KBS).
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UPLYNULO 26 ROKOV OD SMRTI PAVLA VI.
niekoľko rokov apoštolskou konštitúciou
V
piatok 6. augusta t. r. sme si pripomenuli O
26. výročie smrtí pápeža Pavla VI. Ján Pavol Praescriptionum sacrosancti z 30. decembra
11. si na svojho predchodcu spomenul na bo 1977 pápež Pavol VI. usporiadal hranice
hoslužbe v súkromnej kaplnke apoštolského slovenských diecéz.
Ustanovil slovenskú cirkevnú provinciu na
paláca v Castel Gandolfe. O 11. hodine
v Bazilike svätého Petra zádušnú bohoslužbu čele s trnavským arcibiskupstvom. Hranice
diecéz sa stotožnili so štátnymi hranicami
slúžil kardinál Vírgílío Noé.
Pavol VI. veľa vykonal na najmä poli vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky.
ekumenizmu. Veľkú pozornosť venoval i Slo Košické biskupstvo sa oddelilo od Jágerskej
vákom. V roku 1964 povýšil Chrám Sedembo- provincie a bolo pričlenené k Trnavskej pro
lestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, vincii. Pre Slovensko sa toto cirkevné opatrenie
v Šaštíne na baziliku minor. Vo februári 1969 stalo významným aj pre rast v povedomí
v apoštolskom liste Antíque nobílítas na vlastnej kultúrnej a národnej identity.
Pápež Pavol VI. skončil svoju pozemskú púť
tisícsté výročie smrti sv. Cyrila slávnostne vy
hlásil: „Dôverujeme, že zanedlho sa uskutoční 6. augusta 1978 v letnej rezidencii v Castel
aj právne usporiadanie Cirkví na Slovensku". Gandolfe. Bolo to večer, v deň, keď Cirkev slávi
Dňa 8. júla 1969 prijal na osobitnej audiencií oslnivé tajomstvo Premenenia Pána, slnka,
biskupa Jána Chryzostoma Korca, ktorému ktoré nezapadá. Bolo to v nedeľu, týždenný
deň Pánovej Paschy, deň Pána a daru Ducha
daroval svoje biskupské insígnie.
Svätého (Rádio Vatikán).

RELIKVIE SV. TEREZKY JEŽIŠKOVEJ
PUTUJÚ PO KOLUMBII
1. augusta začali po farnostiach krajiny
putovať relikvie svätej Terezky Ježišovej: Púť
organizuje rehoľa karmelítánov v spolupráci
s miestnou biskupskou konferenciou. Jej
názov je „Misia za pokoj v Kolumbií". Hlav
ným motívom púte je 40. výročie zriadenia
provincie bosých karmelitánov v Kolumbii.
Počas siedmich týždňov relikvie navštívia 35
diecéz. K verejnej úcte budú vystavené
v katedrálach, farských chrámoch, kláštoroch,
a predovšetkým v karmelitánskych komuni
tách. Púť vyvrcholí 19. septembra t.r.
Veriaci krajiny sa na túto udalosť veľmi
intenzívne pripravovali najmä prostredníc
tvom tlače, rádia a televízíe. „Počas celej púte
sú na všetkých miestach k dispozícii veriacim
kňazi, ktorí vysluhujú najmä sviatosť zmiere
nia. Ďalší vedú liturgické slávnosti, modlitbo
vé bdenia a pod." - uviedol koordinátor púte
páter Líomer Díaz.
Svätá Terezka Ježišova bola v roku 1927
pápežom Píom XI. vyhlásená za patrónku
misií, spoločne so svätým Františkom Xaverským. V roku 1997 ju Ján Pavol 11. vyhlásil za
učiteľku Cirkvi a pri tej príležitosti boli jej
relikvie vystavené na Námestí svätého Petra.
V tej chvíli začali putovať po celom svete. Na-

vštívilí mnohé krajiny, medzí inými Brazíliu,
Argentínu, Filipíny, Taiwan, Hongkong, Mexi
ko, Írsko, Kanadu, Austráliu, Oceániu, Liba
non, Irak a ďalšie (Rádio Vatikán).

PÁPEŽ JAN PAVOL II. NA PUTI
V LURDOCH
Pápež Ján Pavol 11. začal 14. augusta 2004
svoju 104. zahraničnú cestu, keď ako pútnik
prišiel do Lúrd. Je tojeho druhá návšteva tejto
mariánskej svätyne a siedma návšteva Fran
cúzska. Prvá návšteva Lúrd bola spojená s
atentátom na jeho osobu. Mal sem prísť už v
júli 1981, keď tu bol Eucharistický kongres.
Ale kvôli atentátu, ktorý naňho spáchali 13.
mája 1981 na Námestí svätého Petra, musel

cestu odložiť. Uskutočnil ju o dva roky neskôr,
14, a 15. augusta 1983.
Ján Pavol 11. prišiel teraz do Lúrd pri príle
žitosti 150. výročia vyhlásenia dogmy o Nepo
škvrnenom počatí Panny Márie. Svojou apoš
tolskou púťou začal oslavy výročia dogmy na
mieste, kde sama Panna Mária povedala
Bernadete Soubírousovej, že je Nepoškvrnené
počatie (Rádio Vatikán / TKKBS).

SPRÁVY Z DOMOVA

Klokočovský odpust
Presne na samotný sviatok Zosnutia Pre
svätej Bohorodičky vyvrcholil tohtoročný celoexarchátny odpust v pútnickom Klokočové.
Program odpustu sa začal už tradičným
mariánskym molebenom, ktorý prvých
pútnikov naladil na správnu duchovnú
atmosféru. Liturgická modlitba veľkej večierne
bola už svojím obsahom stichýr hlbokým
ponorom a súčasne vyspievaním tajomstva
Máriinho uspenia.
Povečierni nasledoval program pripravený
mládežou, účinkujúci v ňom predstavili
historické súvislosti vzniku pútnického miesta
i zázračnej klokočovskej ikony.

Večernú archijerejskú svätú liturgiu
s prítomnými kňazmi slávil vladyka Milan,
ktorý predniesol aj homíliu. Zvestované Božie
slovo prijal veľký počet veriacich už do svia
tosťou pokánia očisteného srdca a stretnutie
s Kristom zavŕšil eucharistickým prijímaním.
Na večernej liturgii bola prítomná aj
poslankyňa NR SR Mária Sabolová z Košíc
a ďalší vzácni hostia.
Po svätej liturgii vo večerných hodinách
bola živá beseda vladyku Milana s novokňazmi Košického exarchátu. Nový sviatočný

deň sa o 24. hod. začal pre pútnikov slávením
svätej liturgie, ktorú celebroval o. Martin
Míkula z iňačovíec.
Po miestami upršanej noci zasvietilo
v nedeľu ráno nad Klokočovom jasné slnko,
aby ožiarilo posvätné miesto okolo klokočovského chrámu a pozvalo všetkých pútnikov na
sústredenú modlitbu.
Vyvrcholením odpustu bola slávnostná
archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal
vladyka Milan Chautur, CSsR. Spevom ju
sprevádzal zbor našich bohoslovcov.
V odpustovej kázní vladyka Milan pouká
zal na zhubné následky hriechov, ktoré dneš
ný svet už nechce ani jasne pomenovať, aby
sa ich nemusel chrániť. Negatívne ovocie
takéhoto postoja potom zjavne badať už
uprostred nášho pozemského života. A neoľutovaný ťažký hriech pripravuje človekovi cestu
do pekla. Na druhej strane ponúkol cestu ako
sa z hriechu vyslobodiť tým, že vyzdvihol
nadprirodzenú krásu Panny Márie, ktorá
dosiahla pri skončení pozemskej púte najväčší
možný úspech - večnú slávu v nebi.
V závere slávností prečítal o. Michal Hospo
dár pozdravný list odoslaný v mene všetkých
pútnikov Svätému Otcovi, v tom čase prítom
nému na známom pútnickom mieste v Lurdoch. Milým spestrením záveru bolo aj odo
vzdanie novej kópie milostivej ikony klokočov
skej Bohorodičky vladykovi Milanovi. Ikonu
zdarné vyhotovil Milan Lajčiak z Michaloviec
a v mene klokočovskej farností ju srdečne
venoval o. Slavomír Gereg.
Tradičné myrovaníe symbolicky umocnilo
štedrosť prijatých duchovných darov na ceste
viery a života každého Máriinho syna a dcéry.
Buď nám milostivá, Ochrana Zemplína!
Michal Hospodár

Spoločný a zároveň rozlúčkový tábor
sa opäť vydaril
Už siedmy rok naša farnosť Zdoba, spolu
s filiálnou obcou Rozhanovce a farnosťou
Košický Klečenov organizuje letný tábor pod
vedením o. ICLic Jozefa Míňa.
Letný tábor sa uskutočnil v dňoch 12.7.17.7.2004. Miestom pobytu bolo rekreačné
strediskoOpátka -Ružín. Zúčastnilo sa na ňom
52 detí: mladých ľudí.
Mládež sa obohatila o mnoho duchovných
zážitkov. Každý deň boli spoločné modlitby a
svätá liturgia, na ktorej nechýbala gitara a
mládežnícke pesničky. Rozoberali sa rôzne
témy (Božie slovo, Spoločenstvo, Eucharistia...). Duchovné zážitky vystriedal futbal,
stolný tenis, volejbal, spoločná túra, posede
nie pri ohni s gitarou a karneval. Zdobenská,
rozhanovská a klečenovská mládež si zase
prehĺbila svoje priateľstvo.
Jeden deň strávil s mládežou aj vladyka
Milan Chautur, CSsR, ktorý si po spoločnej
svätej liturgii zahral s mladými futbal, volej
bal a stolný tenis.

Večer pri posedení a vyhodnotení výsled
kov jednotlivých disciplín s vladykom zaznela
rozlúčková pieseň pre nášho duchovného otca
Jozefa Miňa, ktorý odchádza z našej farností
do farnosti Košice-Terasa. Nechýbal plač
a darčeky.
Týmto chcem poďakovať otcovi Jozefovi,
ktorý bol pre nás všetkým. Svoje srdce vedel
rozdávať každému bez výnimky. Ďakujeme
mu za jeho perfektné kázne, lásku, obetavosť,
dobrotu, múdrosť, humor a želáme, aby aj
naďalej zostal „otec veľkého srdca” .
Veríme, že spoločný tábor sa, ako sa
vyjadril vladyka Milan, nekončí a každý rok
bude s nami aj otec Jozef so svojou mládežou
a deťmi z Košíc - Terasy a spoločenstvo sa
rozšíri.
Vyprosujeme mu veľa Božích milosti a veľa
sily a veríme, že za krížom, s ktorým od nás
ťažko odchádza, príde svetlo.
Iveta Ivančencová

VEĽKÝ ŠARIŠ: -Veľký Šariš bude mať nové
turistické lákadlo. Pri regulácii miestneho po
toka sa podarilo objaviť základy kláštora
augustiánov z roka 1274. „Odkryli sme v
teréne významnú architektonickú sakrálnu
pamiatku. Augustiánsky kláštor popri hrade
Šariš ako župnom sídle mal výsadné postave
nie. Bol najvýznamnejším kláštorom v celej
oblasti.
Dobre prosperoval a mal veľké majetky.
Priori a opáti sa zúčastňovali na politickom
dianí celého regiónu. Kláštor zanikol koncom
16. storočia", povedala riaditeľka prešov
ského Krajského múzea Božena Tomášova.
Archeológovia počas niekoľkomesačného
výskumu postupne odkryli časť budovy, časť
pohrebiska a vnútri budovy aj hroby opátov.
„Svedčia o tom pomerne vzácne hrobové
platne pochádzajúce z 13. storočia s najstar
ším kresťanským vyobrazením krížov na
našom území," dodala Tomášová.
Podarilo sa odkryť aj časť takzvaného
osária, do ktorého hromadne pochovávali
ľudí postihnutých epidémiou. Vjednom z hro
bov našli aj zaujímavú kostru, pravdepodob
ne vysokého cirkevného hodnostára, ktorý
zomrel násilnou smrťou. Archeológovia to
zistili podľa rozseknutej lebky. Odkrytá časť
kláštora tvorí len asi 20 percent jeho pôvodnej
rozlohy.
Zvyšok pozostatkov budovy je ukrytý,
podľa výsledkov geofyzikálneho prieskumu,
pod priľahlým tréningovým ihriskom miest
neho futbalového klubu. Múzeum chce
v spolupráci s mestami Veľký Šariš a Prešov
urobiť z náleziska turisticky atraktívnu loka
litu. V rámci pripravovaného projektu by mali
pribudnúť informačné tabule, priľahlá zacho
vaná kaplnka by sa po dohode s Cirkvou
mohla stať akýmsi múzeom kláštora (-ÍČ-).
KOŠICE: 9. augusta 2004 si Košická arci
diecéza pripomína 200 rokov od svojho zalo
ženia. Územie Košického biskupstva bolo do
roka 1804 súčasťou Jágerskej diecézy. Túto
diecézu založil sv. Štefan, uhorský kráľ, čo
dokazuje dekrét Bélu IV. z roka 1261, kde sa
uvádza, že zakladateľom Katedrály sv. Jána
v Jágri bol sv. Štefan. Posledným jágerským
biskupom, ktorý ešte spravoval rozsiahlu
jágerskú diecézu, bol gróf Karol Esterházy.
Po jeho smrti sám cisár František Jozef 1.
navrhoval, aby Jágerská diecéza bola
rozdelená na tri - na Jágerskú, Szatmarskú
a Košickú. Bola vymenovaná komisia, ktorá
mala predložiť plán rozdelenia kráľovi.
Vypracovalo sa viacero variantov. Nakoniec
kráľovi predložili návrh, „aby Jágerská
diecéza bola povýšená na arcidiecézu, pri
čom sa z nej vyčlenili dve nové diecézy:
Košická a Szatmarská". Kráľ František 1.
svojou rezolúciou 23. marca 1804 založil
Košické a Szatmárske biskupstvo a povýšil
Jágerské biskupstvo na arcibiskupstvo. V ten
istý deň menoval aj nových biskupov. Za
košického biskupa vymenoval Andreja
Szabóa, ostrihomského kanonika.
23. marca 1804 kráľ oznámil Svätému
stolcu založenie nových diecéz i menovanie
biskupov a prosil o schválenie. Pri uplatňo
vaní patronátneho práva došlo viackrát
OOO
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k cirkevnoprávnym sporom, a preto sa zria
denie nových biskupstiev odsúvalo. No pápež
Pius Vil. a jeho šikovný diplomat, štátny
tajomník Consalvi, si nechceli Františka 1.
znepriateliť, a tak 9. augusta 1804 pápež
potvrdil bulou „ln uníversa Gregis Dominici
eura" rozdelenie Jágerského biskupstva.
Touto bulou založil a určil hranice Košického
a Szatmarského biskupstva, menoval nových
biskupov a zároveň ohraničil územie Jáger
skej diecézy a jágerského biskupa povýšil na
arcibiskupa a metropolitu. Týmto bolo Jáger
ské biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo.
Košické biskupstvo so sídlom v Košiciach
bolo utvorené z troch bývalých žúp, z abaujskej, zemplínskej a šarišskej. Tieto župy tvorili
aj tri hlavné dekanáty, ktoré boli potom rozde
lené na osemnásť dekanátov. Po roku 1918
bolo územie Košického biskupstva rozdelené
štátnymi hranicami medzi ČSR a Maďarsko.
Z cirkevnoprávneho hľadiska časť územia
v Madarskuvšakaždo roka 1937 prináležala
Košickému biskupstvu.
Pápežskou bulou „Ad ecclesiasticí regíminis" z 2. septembra 1937 a v zmysle modu
vivendí medzí Svätým stolcom a Českosloven
skou republikou bola od 14. októbra 1937
Košická diecéza aj po cirkevnoprávnej strán
ke rozdelená, a to tak, že územie diecézy v
Madarsku s časťou Košickej diecézy v ČSR
bola priamo podriadená Svätému stolcu ako
apoštolská administratúra.
Po páde predchádzajúceho režimu bol 14.
februára 1990 menovaný pre Košickú diecézu
Alojz Tkáč, ktorý biskupskú vysviacku prijal
17. marca 1990. Pomocným biskupom sa
menovaním 27. decembra 1992 a vysviackou
31. januára 1993 stal Bernard Bober.
26.2.2004 bol menovaný za druhého
pomocného biskupa Stanislav Stolárik.
20.3.2004 bol v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
vysvätený. Msgr. Luigi Dossena, apoštolský
nuncius na Slovensku, zverejnil 14. júna 1995
Apoštolskú konštitúciu „Pastorali Quidem" zo
dňa 31. marca 1995, ktorou Svätý Otec Ján
Pavol 11. zriadil na Slovensku novú cirkevnú
provinciu so sídlom v Košiciach. Arcibisku
pom sa stal košický biskup Alojz Tkáč. Na
čele Košického biskupstva, ktorého patrónom
je apoštol sv. Ondrej a spolupatrónmi traja
sv. košickí mučeníci, sa vystriedalo 13
biskupov a dnešný diecézny biskup je
v poradí 14. biskupom. Spravuje 209 farností,
v ktorých žije 576 292 rímskokatolíkov,
z celkového počtu 1 057 258 obyvateľov.
V diecéze pracuje 408 kňazov, rehoľníkov je
56. Diecéza je rozdelená na 14 dekanátov
(www.rimkat.sk/-jk-).
SLOVENSKO: Médiá zohrávajú v našom
živote čoraz väčšiu rolu. Cirkev v nich vidí
možnosť hlásania evanjelia širokej vrstve
ľudí. Na druhej strane často pripomína
nebezpečenstvá, ktoré prinášajú pre súčas
ného človeka. Poľská internetová stránka
www.katolik.pl zverejnila prosbu a výzvu k
spoločnej modlitbe -za tých, ktorí pracujú v
spoločenských komunikačných prostriedkoch
- masmédiách; - za tých, ktorí spracúvajú,
prenášajú ich produkty a za tých, ktorí ich
produkty prijímajú.
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Sväté misie v Telgárte
V
milostivom čase 22. - 30. mája 2004 sa V stredu dopoludnia i popoludní sa vyspo
v Chráme Najsvätejšej Trojice v Telgárte vedali muži. Svätá liturgia bola v ten deň
uskutočnili po 61 rokoch sväté misie, ktoré s misijnou kázňou na tému Ježíš Kristus - Pán
viedli otcovia redemptoristi - o. Miroslav môjho života. Po liturgii bola obnova krstných
sľubov pri zapálených sviečkach. Potom
Medvíď a o. Mikuláš Tressa zo Stropkova.
Otcov misionárov na začiatku misií privítal nasledovalo stavovské stretnutie žien.
pred chrámom správca farností o. Ján MaďoVo štvrtok sa ako muži, tak aj ženy vyspo
vedali a po svätej liturgii s misijnou kázňou
ran, starosta Martín Mekel a veriaci obce.
V deň Pána sme cítili, ako nás Boh veľmi na tému Keď človek umiera bolo pomazanie
miluje. Popoludní po svätom ruženci mali deti chorých.
program a opekačku.
V piatok otcovia misionári navštívili í po
mazali našich chorých doma. Večer, po svätej
liturgii, kde téma misijnej kázne bola Eucharistia, sme odprosovali božského Spasiteľa za
hriechy farnosti a po požehnaní si manželia
obnovili manželské sľuby.
Predposledný deň misií sme strávili
s Presvätou Bohorodičkou, našou nebeskou
Matkou, s ktorou sme ďakovali za obdržanie
milosti a prosili o milosť vytrvania v dobrom.
Sväté misie sme ukončili slávnostnou svä
tou liturgiou, po ktorej boli posvätené ikony,
náboženské predmety a misijný kríž, ktorý vás
privíta pred našim chrámom.
V závere svätých misií sa otcom misioná
Po dotyku Božej lásky sme spoznali svoju
hriešnosť. Hneď po svätej liturgii so zapále rom poďakoval náš duchovný otec Ján Maďonými sviečkami v rukách a s misijným krížom ran.
Ďakujeme Pánu Bohu í nášmu duchov
sme sa vybrali na večernú krížovú cestu
našimi ulicami. Pri nesení kríža sa vystriedali nému otcovi, že nám doprial milostivý čas, že
deti, mládež, ženy, muži, miništranti s kňazom sme mohli otvoriť svoje srdcia, očistiť duše,
niesť svoj kríž spolu s Ježišom, prehĺbiť svoju
a cerkovníkom.
V
utorok bola svätá liturgia s misijnouvieru a žiť s tým, čo nám otcovia misionári
kázňou o obrátení srdca a po nej stavovské vštepili do našich sŕdc.
stretnutie mužov s prípravou na generálnu
veriaci z Telgártu
svätú spoveď.

Gréckokatolícki biskupi medzi mládežou
V
stredu 11. augusta 2004 prešovský epar-plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty"
cha Mons. Ján Babjak, SJ, a košický apoštol (porov. Mt 23,27).
Otec biskup mládeži povedal, že aj dnes
ský exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR,
navštívili viac ako 200 mladých chlapcov a mnohí ľudia chcú pekným oblečením a tým,
dievčat vo veku 15 až 18 rokov na Stretnutí že chcú byť moderní a súčasní, navonok uhla
gréckokatolíckej mládeže Bystrá 2004 v re dení a perfektní, v skutočnosti iba maskujú
kreačnom zariadení MH Bystrá pri Humen- svoje rozbité, neusporiadané, ba často zhnité
vnútro. Ježíš nám toto slovo hovorí, lebo nás
nom.
Témou 13. ročníka tohto stretnutia boli miluje. Vie, že keď prijmeme do svojho života
slová z Jánovho evanjelia, ktoré ako motto jeho slovo, jeho telo a krv, môžeme sa vnútor
tohtoročného posolstva mladým vybral Svätý ne uzdraviť, aby na nás neplatilo „beda"
z evanjelia.
Otec Ján Pavol 11.
O
11.30 hod. bola archijerejská svätá Na štyroch tohtoročných turnusoch sa zú
liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chau častnilo spolu asi 700 mladých ľudí z eparchie
tur. Homílíu predniesol vladyka Ján Babjak. a exarchátu, vystriedalo sa takmer 30 kňazov
Vychádzal z Matúšovho evanjelia, kde Ježiš a 100 animátorov, ktorí sa na prácu s mlá
Kristus hovorí zákonníkom a farizejom: „Beda dežou pripravovali na animátorských školách.
vám ..„lebo sa podobáte obíeleným hrobom,
Ľubomír Petrík / ISPB
ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú

N A B U D Ú C E SI P R E Č ÍT A T E

ÚVODNÍK od synkela pre Rusínoy o. Pavla Haľka / SPRÁVY: Najväčšia odpus
tová slávnosť gréckokatolíkov/ SVÄTÝ: Pamiatka založenia chrámu svätého vzkrie
senia Krista a nášho Boha / ANKETA: Ako by ste charakterizovali gréckokatolíkov?
/ TÉMA: Medzi Východom a Západom / NOVÁ EVANJELIZÁCIA: Rôzne formy
sexuálnych úchyliek v kyberpriestore 11. / BIBLIA PRE VŠETKÝCH: Abrahám 111.

Brusničania v Litmanovej
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Masmédiá sa stali neodlučiteľnou súčasťou
dnešného sveta. Ich sila, dosah a vplyv sú
čoraz väčšie. Do nášho života čoraz viac
zasahujú elektronické médiá: televízia,
rozhlas, internet a film. Dnešné médiá sú
prameňom poznatkov, rozvoja, výchovy a
vzdelania, ale tiež so sebou prinášajú vážne
ohrozenia. Vzhľadom na tieto východiská sme
sa rozhodli dať si cieľ -vyplniť medzeru medzi
duchovným životom veriacich ľudí a svetom
elektronických médií. Preto vyzývame
všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitbovej
reťaze za masmédiá a ich pracovníkov í
prijímateľov.
V Roku svätého ruženca sme túžili, aby
všetky naše modlitby boli spojené s ružen
com, preto sú modlitby usporiadané do
piatich častí. Modlitbové texty boli prevzaté
rodičky. V Brusnici je 18 žien, ktoré sú v mat
ako výsledok spolupráce sestier kapucínok
rike zapísané pod týmto menom. Myšlienka
a bratov salvatoriánov v Poľsku z internetovej
nášho otca Pavla bola zrealizovaná v nedeľu
stránky www.katolik.pl. V súčasnosti ich
25.7.2004.
nájdete na internetovej stránke www.kbs.sk
Tejto púti sa zúčastnilo vyše 60 veriacich
v podstránke Novinky. Každá časť sa orientu
z Brusnice a z filiálok Kolbovce, Jakušovce
veriaci farnosti Brusnica
je na inú skupinu ľudí pracujúcich alebo
využívajúcich masmédiá: Prvá časťsa dotýka
všetkých osôb angažujúcich sa v internete
(alebo iných masmédiách). Druhá časť sa
obracia na deti, mládež a všetkých ľudí ne
uvedomujúcich si ohrozenia, ktoré prinášajú
so sebou masmédiá. Tretia časťzahŕňa všetky
V dňoch 7. - 8. augusta 2004 sa na hore jedine s tým, že chce, aby bolo duchovne
katolícke iniciatívy v masmédiách a ich
Zvir v Litmanovej v Staroľubovnianskom postarané o pútnikov. Ostatné záležitostí, ktoré
tvorcov, štvrtá časťje modlitbou za obrátenie
protopresbyteríáte uskutočnila púť s bohatým sa spájajú sa s horou Zvir v Litmanovej, Cirkev
všetkých, ktorí cez masmédiá šíria zlo a piata
duchovným programom, ktorý vyvrcholil v ne naďalej skúma. Konkrétne povedal: „Ale
časťje osobitnou modlitbou za seba samého.
deľu 8, augusta o 10.30 hod. archíjerejskou verím, že mi dobre rozumiete. Týmto dekrétom
Uvedené modlitby potvrdil a schválil Mons.
svätou liturgiou, ktorú pre viac ako 10 tisíc som vyhlásil toto miesto na hore Zvir za miesto
František Tondra.
pútnikovslávil prešovský eparcha Mons. ThDr. modlitby. Pozor, nevyjadril som sa zatiaľ k
Hoci všetky predložené modlitby hovoria
Ján Babjak, SJ. Otec biskup, vedený pastorač údajným zjaveniam. Cirkev tieto záležitosti
najmä o internete, je rovnako možné do nich
nou starostlivosťou o týchto pútnikov, prišiel skúma vždy dlho a precízne, aby bolí vylúčené
zahrnúť všetky ostatné masmédiá, ako tlač,
rádio, televíziu, film a iné. Každý môže podľa
na horuZvir do Litmanovej modliť sa uprostred akékoľvek pochybnosti a nejasnosti".
Božieho ľudu.
V
homílií vladyka Ján vychádzal z nedeľ svojich možností obetovať denne alebo občas
modlitbu svätého ruženca či jeho časť, prelí
Horu Zvír si ľudia obľúbili ako miesto ného evanjelia, kde Ježiš Kristus učeníkom,
najúc ho týmito modlitbami, alebo sa jednu
svojich modlitieb. Je uprostred čarokrásnej ktorí nemohli uzdraviť posadnutého chlapca,
z týchto modlitieb môže pomodliť pred začiat
Božej prírody, kde sa srdce a myseľ človeka hovorí: „Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba
kom práce alebo oddychu pri počítači.
úplne spontánne povznáša k Bohu. Pred modlitbou a pôstom. “ Okrem iného povedal:
Možností je veľa. Bolo by vhodné, aby sa do
začiatkomsvätej liturgie vladyku Jána Babja- „Prichádzate na toto nádherné miesto do
tejto
modlitbovej reťaze zapojili rôzne
ka privítal miestny farár a protopresbyter Litmanovej práve preto, že sa chcete modliť.
skupiny veriacich vo farnostiach a iných
ThLíc. Daniel Galajda.
Prichádzate tu modlitbou liečiť svoje srdcia a
spoločenstvách.
Vladyka Ján, vedomý si zodpovedností pri duše. Prichádzate tu počúvať Božie slovo Aby táto iniciatíva nebola čímsi jednora
správe tej časti Božieho ľudu, ktorá bola ako Panna Mária, aby ste ho prijímali nielen
zovým a krátkodobým (ako napríklad raz do
zverená jeho pastoračnej starostlivosti, vydal do svojich uší, ale aj do svojho srdca a vedeli
roka na Svetový deň spoločenských komuni
a prečítal dekrét, ktorým ustanovil horu Zvír podľa neho prežívať svoj život ako ona.
kačných prostriedkov), navrhujeme v každý
za miesto modlitby a kaplnku, ktorá je tam Podstupujete nejedno sebazaprenie, aby ste
prvý pondelok v mesiaci myslieť súkromne
postavená, zasvätil Nepoškvrnenému počatiu tu prišli, a to i zďaleka. Preto vám Cirkev vy
alebo v spoločenstvách ako na deň spoloč
Panny Márie.
chádza v ústrety. Cez vyhlásenie tohto miesta
ného modlitbového úsilia na tieto úmysly.
V tejto súvislosti spomenul aj skutočnosť, za miesto modlitby Cirkev prejavuje o vás
V tento deň kňazi pracujúci v oblasti spolo
že 8. decembra tohto roku si Cirkev pripome svoju starostlivosť."
čenských komunikačných prostriedkov nie 150. výročie vyhlásenia dogmy o Nepo
Na konci slávnosti, citujúc bulu Svätého
masmédií odslúžia bohoslužbu na úmysel za
škvrnenom počatí Panny Márie. Otec biskup Otca Jána Pavla 11. lncarnationis mystérium,
pracovníkov v masmédiách a zvlášť pracov
tak rozhodol aj „vzhľadom k pretrvávaniu ktorou vyhlásil Jubilejný rok 2000, otec biskup
níkov pracujúcich v ich službách, internautov
(ľudí používajúcich internet) a používateľov
nábožnej pozornosti tu putujúceho Božieho povedal, že prostredníctvom bdenia, pôstu a
masmédií s osobitnou pozornosťou venova
ľudu, berúc do úvahy početné žiadosti veria modlitby pútnik napreduje na ceste kresťan
nou osobám, ktorí podporujú katolícke
cich, ktorí sa na spomenutom mieste chcú skej dokonalosti a snaží sa s pomocou Božej
masmédiá hmotne í duchovne.
zhromažďovaťv kajúcom duchu a v modlitbe milosti dospieť k zrelostí muža, k miere plného
Veríme, že naša iniciatíva nájde odozvu,
za spásu duší, konštatujúc prehĺbenie ich Kristovho veku.
šíriteľov
tejto myšlienky vo vlastnom okolí.
duchovného života a hľadiac na ich duchovný
Po svätej liturgii bola Eucharistická pobož
Vaše pripomienky a námety posielajte na:
osoh, po vypočutí mienky príslušných epar- nosť a poklona. Slávnosť bola zakončená
most.modlitby@rcc.sk. (ThDr. Juraj Spuchľák,
chiálnych komisií". Zdôraznil, že jeho pasto pápežskou hymnou a mnoholítstvíjem.
PhD./-zh-).
račnú návštevu na hore Zvir možno spájať
Ľubomír Petrík / 1SPB
V našom duchovnom otcovi z farnosti Brus
nica o. Pavlovi Vaľkovi sa zrodila myšlienka
zorganizovaťpúťdo Litmanovej pri príležitosti
sviatku svätej Anny - matky Presvätej Boho-

a Kríšľovce. Cesta nám ubiehala veľmi rýchlo,
pretože sme sa modlili sväté ružence a spieva
li piesne na chválu Matky Božej. Na hore Zvír
sme sa ešte modlili radostný ruženec, a potom
o. Pavol odslúžil svätú liturgiu, Moleben k Pre
svätej Bohorodičke a v závere mnoholístvije
našim Annám. Po duchovnom nasýtení sme
sa posilnili jedlom, ktoré sme si doniesli. Kto
chcel, mohol si aj opekať na ohníku, ktorý nám
pripravili naši muži.
Za túto krásnu a nezabudnuteľnú nedeľu,
ďakujeme Pánu Bohu, že nám doprial
zúčastniť sa tejto púte a potom vám, o. Pavol,
za zrealizovanie myšlienky a za povzbudivé
slová v homílií. My, vaši veriaci, vám to
opätujeme v modlitbách, v ktorých vám
vyprosujeme veľa Božích milostí, plnosť darov
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohoro
dičky.
Mnohaja lita, blahaja lita!

Pastoračná návšteva
Mons. Jána Babjaka, SJ, v Litmanovej
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K to b o l M ons. A le x iu s T o ro n sU y?

Mons. A. Toronský
'uprostred) slúžil 23. júna
968 v ľlumennôm za hojnej účasti Božieho ľudu
ivnú liturgiu. Stalo sa tak
po 18 rokoch bezprávia,
pri preberám ýurámu
k "'o d pravoslávnych. <
o sviatok Povýšenia svätého Kríža, 14.
septembra 2004, bude na námestí v Humennom odhalená pamätná tabuľa gréckokatolíckeho kňaza Mons. Alexía Toronského.

V

Jeho meno je našej verejnosti málo známe,
Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s mestom Humenné a tamojšou farnosťou sa rozhodli vyzdvihnúť túto osobnosť. V publikácii,

ktorá bola pri tejto príležitosti vydaná, Mons.
ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, píše:
„Na prvý pohľad sa nám očami dneška mô
že zdať divné, že kňaz Mons. Alexius Toronský
bol správcom farnosti, okresným dekanom
a zároveň starostom mesta Humenné. V prvej
polovici minulého storočia to však bolo
možné."
Mons. Alexius Toronský sa pre všeobecnú
obľúbenosť a vysoké morálne kvality, stal
v apríli 1931 ako nestranník starostom mesta
Humenné. V tejto funkcii sa zaslúžil o výrazný
rozvoj Humenného. Dokázal nájsť spoločnú
reč aj s ľuďmi inej konfesnej a politickej orien
tácie. Jeho pivým zástupcom v úrade starostu
bol komunista, druhým námestníkom žid. Za
7 a pol roka jeho pôsobenia sa v meste vybu
doval vodovod a kanalizácia, postavili sa mo
derné budovy štátnej správy, mestského úra
du, meštianska škola, zdravotná poisťovňa,
krajinská nemocnica, upravili sa cesty a
námestie, postavila sa socha M. R. Štefánika.
Mons. Torontský patril k najvýznamnejším
osobnostiam Humenného v medzivojnovom
období. V roku 1938 pre nesúhlas s vtedajšími

Z om rel “m isio n á r ro d n éh o S p iša 39

MUDr. Ján Kôry sa narodil v Richnave dňa
6. 4.1929 rodičom Jánovi Kuriloví - Kórymu
a Margite, rodenej Surovej. Nakoľko v okolí
nebolo gréckokatolíckeho kňaza, dňa 15. 4.
1929 prijal sviatosť krstu z rúk kluknavského
farára Andreja Oravca v Richnave. Jeho starí
rodičia z otcovej strany; sa pôvodne volali
Kurilovci a boli členmi skupiny remeselníkov
- korytárov, ktorí prišli na Spiš z poľsko-zakarpatského pohraničia ešte za Rakúsko-Uhorskej monarchie. Pod tlakom maďarizácie si
museli zmeniť meno na Kóryovci.
Keď mal Ján Kôry päť rokov, zomrel mu
otec. Bol to silný úder pre rodinu v ťažko
skúšanom období. Matka Margita vychovala
Jána i jeho dvoch súrodencov v kresťanskom
duchu, skromností a obetavosti. Ján odmalič
ka cítil v sebe povolanie k službe Kristovi.
Preto sa rozhodol po ukončení základnej školy
študovať u otcov zo Spoločnosti Božieho Slova
- verbístov. Jeho túžbou bolo ísť na misie.
Tu ho však zastihol rok 1950 a zrušenie
rehoľných spoločenstiev v Československu.
Ako študenta teológie ho v osudnú noc spolu
s ďalšími spolužiakmi odviedli do sústreďovacieho tábora v Podolíncí. Odtiaľ viedli jeho
kroky k práci v neslávne známych pracovných
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technických práporoch - PTR kde pracoval
najprv v baniach a neskôr v dielňach. V roku
1952 ho tu zastihla správa o smrti matky. Bol
to silný úder pre mladého muža na jeho ceste
za Kristom. V roku 1954 ho na odporúčanie
ruského dôstojníka, ktorý si ho všimol pre jeho
usilovnú prácu, prepustili domov.
Na Slovensku sa ho ujal Dr. Kaľavský, brat
rímskokatolíckeho kňaza. V tomto období
začal pracovať ako ošetrovateľ a neskôr bol
prijatý na Lekársku fakultu v Košiciach, ktorú
úspešne absolvoval. Ešte počas štúdií sa 17.
8.1958 oženil s Lýdiou Kubovčíkovou z Behároviec. Spoločne vychovali dvoch synov.
Jeho túžba po Kristovi viedla jeho kroky
k otcovi ThDr. Jánovi Mastiliakoví, CSsR, ktorý
ho v rokoch 1978-1985 viedol v tajných teolo
gických štúdiách. Počas štúdií vykonal 59
skúšok. Po páde totalitného režimu v novem
bri 1989 sa aj MUDr. Jánovi Kórymu otvorila
možnosť naplniť svoje povolanie. Dňa 8. 6.
1991 prijal z rúk Mons. Jána Hirku, vtedaj
šieho prešovského sídelného biskupa, kňazské
svätenie.
Jeho kňazské pôsobenie sa začalo v kňaz
skom seminári, kde bol 1. 9.1991 rektorom.
Od 1. 2.1992 pôsobil päť rokov ako cirkevný
sudca. Táto úloha mu bola 1.3.1998 zverená
na ďalších päť rokov. Od 1. 10. 1993 pôsobil
v prešovskom gréckokatolíckom seminári ako
vícerektor a lekár pre bohoslovcov, neskôr, od
15. 7. 1996, ako prefekt. Po skončení svojej
činností v seminári pôsobil od 15.9.1997 ako
archivár biskupského úradu, a to až do svojho
odchodu do dôchodku 30. 6.1999.
Práve vďaka jeho prístupu a obetavosti
seminár pookrial. Bol tým, ktorý sa vedel
nielen milo prihovoriť, ale aj pokarhať. Stál
za zrodom vydávania bohosloveckého časo
pisu Prameň, vznikom seminárneho Spolku
biskupa Petra Pavla Gojdiča čí speváckeho

Zboru sv. Romana Sladkopevca. Bol mužom,
ktorý vedel pochopiť, poradiť a vypočuť -obe
tavý a vždy sa usmievajúci otec. Tieto svoje
vlastnosti uplatňoval nielen v seminári, ale aj
na Spiší, kde rád pomáhal, keď bolo treba.
Jeho život bol naplnený službou Kristovi
až do posledného okamihu. V sobotu 14. au
gusta prijal sviatosť zmierenia. V pokoji odišiel
k svojím deťom do Kanaša, kde, keďže nebolo
organistu, sa podujal hrať, na organe v chrá
me zasvätenom Panne Márii Snežnej. Zomrel
počas spevu responzoriového žalmu.
Jeho túžba po misijnej činnosti ho napokon
urobila duchovným otcom mnohých kňazov.
Spolubratía na Spiši ho nazvali „misionárom
rodného Spiša".
Pohrebné obrady a svätú liturgiu v richnavskom chráme slávil 17.8.2004 Mons. Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha, za účastí protosynkelov Vladimíra Tomka a Vladimíra Skybu, ako aj synkela Pavla Haľka, OSBM. Prítom
ných bolo aj niekoľko desiatok kňazov oboch
obradov a veľké množstvo veriacich z Richnavyí okolia. Otec biskup Ján v svojom príhovore
povedal: „Aké nevyspytateľné sú tvoje cesty,
Pane, a aká úžasná je tvoja dobrota - môžeme
parafrázovať slová žalmistu pre rozlúčku s na
ším bratom o. MUDr. Jánom Kôrym.... Vždy
usmiaty, dobrosrdečný a radostný vydával
znamenité svedectvo o Ježišovi Kristovi. Vedel
si získať svojím pokojom mnohých ľudí a pria
teľov. Boh požehnával jeho prácu a skrze neho
rozdával svoju milosť.... Jeho život í smrť sú
pre nás veľkým poučením, ako máme horlivo
slúžiť Bohu, ako mu dôverovať, ako nesmieme
potláčať Boží hlas vo svojej duší a ako máme
byť vytrvalí v nasledovaní Pánovho volania."
Nech mu Pán za všetku jeho námahu
a túžbu po Kristovi udelí odpočinutie medzi
spravodlivými. Večná pamiatka!
Juraj Gradoš

politickými pomermi sa vzdal funkcie starostu
Humenného a venoval sa ako kňaz iba du
chovnej činnosti.
Pre osvedčené organizačné schopností, ko
munikatívnosťa ľudský prístup k občanom bol
povojne, 5. decembra 1946, na návrh Demo
kratickej strany zvolený za predsedu MNV
(funkcia starostu a predsedu mestského ná
rodného výboru zodpovedá funkcii terajšieho
primátora) v Humennom. V tejto funkcii bol
do 26. februára 1948, keď prevzali moc
komunisti. K jeho najväčším zásluhám tohto
obdobia patrí podpora myšlienky výstavby
Kapronu, továrne na výrobu umelých vlákien,
ktorá bola pod neskorším názvom Chemlon
na celé polstoročie stimulom pre rozvoj tohto
regiónu.
Po zákaze Gréckokatolíckej cirkvi sa mu
vyhrážali vyvezením na Síbír, ak nepodpíše
prestup na pravoslávie. Surový fyzický a psy
chický nátlak sa prejavil podlomeným zdra
vím. Zomrel v roku 1971 v Bratislave, kde je
aj pochovaný. Úrady nevyhoveli žiadosti
rodiny, aby bol pochovaný v Humennom pri
svojej cerkvi.

4. SEPTEMBEF

Svätý hieromučenŕk biskup Babylas
jU ^ v ä tý híeromučeník Babylas, biskup
veľkej Antiochíe sa narodil okolo roka
220, a to pravdepodobne v meste, kde bol
neskôr zvolený za biskupa, teda vo veľkej (číže
sýrskej, nie pizídíjskej) Antiochii. Svoje du
chovné stádo spravoval podľa usmernenia,
ktoré čítame vo Svätom písme - bol pre
veriacich vzorom „v slove, v správaní, v láske,
vo viere, v čistote" (1 Tím 4,12b).

Toronského odkaz____________________
Brázdu, ktorú Mons. A. Toronský v Humen
nom vyoral, nemožno prehliadnuť. Budovy
postavené jeho zásluhou tu stoja naďalej,
spomienky v srdciach ľudí, ktorí ho mali radi,
savymazať nedajú. Socha Štefánika bola síce
v 50-tych rokoch zničená, ale ako fénix vstala
zpopola a v podobe stĺpa s bustou je memen
tom, že pamäť národa nemožno vymazať.
Duch konštruktívnej spolupráce, dobrých
vzťahov medzí rôznymi konfesiami tiež nadalej pôsobí. Inšpiratívnym sa stal Katolícky
deň, ktorý sa uskutočnil 19. júla 1936. Na
námestí v Humennom pred sochou sv. Jána
Nepomuckého bol vtedy vztýčený kríž a po
stavený oltár. Za účastí takmer 10-tísíc veria
cich bolí bohoslužby, ktorých sa zúčastnili
veriaci východného aj západného obradu.
Na záver sa natíska otázka, prečo sa
o Mons. A. Toronskom vyše 50 rokov mlčalo.
Myslím si že o ňom, viac než o iných, platí:
hromy bijú do najvyšších končiarov. Ak by sa
spomenul Toronský, muselo by sa hovoriť aj o
tom, čo všetko pre svoje mesto a pre jeho
obyvateľov urobil. Muselo by sa povedať, že
bol katolíckym kňazom. Muselo by sa pove
dať, že živnou pôdou, z ktorej vyrastala jeho
láska k ľudom bez ohľadu na náboženskú či
rasovú príslušnosť, bola jeho viera. Muselo by
sa tiež povedať, že za svoju vieru nespravod
livo trpel, bol zbavený ľudskej dôstojností.
Dozrel čas, že môžeme aj o tomto úseku našich
dejín hovoriť bez obáv z odsúdenia a objek
tívne.
Jeho životný príbeh je však iba jedným
z príbehov 254 gréckokatolíckych kňazov,
popísaných v 8-dielnej publikácii Zostali verní
z pera prešovského biskupa Mons. ThDr. Jána
Babjaka, SJ. Ak dnes vzdávame poctu Mons.
A. Toronskému, v jeho osobe takto splácame
dlh aj všetkým kňazom, ktorých súkolíe dejín
v istej škrípajúcej etape nemilosrdne prígniavilo, ale nezlomilo.
Boris Voroňák

Keď rímsky cisár Numeríán (283 - 284)
navštívil Antíochiu, na počesť pohanských
božstiev sa uskutočnila veľkolepá slávnosť, na
ktorej sa prelievala nielen krv obetných
zvierat, ale dokonca aj malého chlapca. Bolo
to dieťa kráľa, s ktorým Numeríán kedysi
uzavrel mierovú dohodu. V tom istom čase
Babylas zhromaždil do svätého chrámu všet
kých antíochíjských kresťanov, aby spoločne
s ním slávili svätú liturgiu za vytrvalosť vo
viere.
Po skončení pohanských osláv sa Nume
ríán vybral do kresťanského chrámu, lebo
zatúžil vidieť, ako sa slávi nekrvavá obeta.
Bolo to obdobie, keď Cirkev mala relatívnu
slobodu a keď nepokrstení nesmelí byť prítom
ní na kresťanských bohoslužbách, prinajmen
šom nie na druhej časti svätej liturgie. Keď sa
Babylas o tom dopočul, odišiel od prestola
k vstupnej bráne a prichádzajúcemu cisárovi
povedal: „Ty, kráľ, keďže si modloslužobník,
nesmieš vstupovať do svätyne živého Boha
a poškvrňovať ju svojou prítomnosťou." Nu
meríán odmietol rešpektovať biskupove slová,
a tak mu v tom Babylas zabránil vlastným
telom. Rozhnevaný a urazený cisár, hoci mal
so sebou vojsko, ustúpil a odišiel do svojho
paláca, lebo nechcel vyvolať nepokoje.
Ihneď na druhý deň dal podpáliť kresťan
ský chrám a biskupovi, ktorého rozkázal pred
viesť, povedal: „Ty najnešťastnejší zo všetkých
smrteľníkov! Na koho si sa spoliehal, keď si
sa osmelil protiviť mojej vladárskej mocí a za
brániť mi vo vstupe do chrámu? Azda nevieš.

akým veľkým zlom je rozhnevať kráľa a aké
tresty hrozia tomu, kto sa odváži zneuctiťjeho
osobu?" Babylas mu odvetil: „Ja nepozerám
na pozemského kráľa a neostýcham sa jeho
tváre, no hľadím na nebeského kráľa a naňho
sa spolieham. Bojím sa toho, kto ma ustanovil
za pastiera svojich oviec, prikazuje mi strážiť
ich pred útokmi vlka a nedopustiť, aby medzi
stádo vstúpila divá zver... Podľa spravodlivosti
by si mi mal prejaviť vďačnosť, že
som ti zabránil v takom zlom
úmysle. Keby sí ho bol uskutočnil,
bol by si sa celkom zahubil, lebo
by si bol nesmierne zarmútil svojho
Stvoriteľa, od ktorého odpadnúť je
horšie než akákoľvek smrť."
Po ďalšom dialógu cisár povedal:
„Zanechaj svoju mnohovravnosť a
poslúchní nás. Ak chceš uniknúť
trestu za svoj priestupok a dostať
odpustenie, prines obety naším
bohom a pokloň sa im." Babylas
odpovedal: „Za stádo, ktoré mi bolo
zverené, som pripravený znášať
akékoľvek utrpenie, dokonca aj
smrť.“ A po chvíli dodal: „Nemôžem
sa zrieknuť svojho Boha a slúžiť
falošným bohom, na neprávosti
ktorých je hanba aj pomyslieť."
Nasledoval veľmi zaujímavý
rozhovor medzi cisárom a biskupom na
najvážnejšie otázky, akými sú Boh, pôvod
človeka a zmysel ľudského života. Nato cisár,
prekvapený biskupovou vzdelanosťou,
vyhlásil: „Iba jediné chýba Babyloví - aby
vzdal úctu naším bohom. Nie je predsa
možné, aby taký múdry človek mohol
zneucťovať bohov a osmeľoval sa hovoriť proti
ním." Láskavo sa pozrel na biskupa a dodal:
„Ó, premúdry starec! Prines obetu bohom a
v tej chvílí ťa budem považovať akoby za
svojho otca. Prisahám na bohov, že neklamem
a odmením ťa veľkým majetkom vo svojom
kráľovstve." Babylas však odpovedal: „Začiat
kom i základom každého dobra je nábožnosť.
Bez nej sú všetky dobrá, ktoré mi sľubuješ,
iba chudobou, nesmiernym bôľom a stratou
aj toho, čo mám."
Nato cisár rozkázal svojmu vojenskému
veliteľovi Viktorovi, aby na biskupa vložil
reťaze a vodil ho po celom meste. Babylavšak
nezlomila ani táto potupa, ani väzenie, ani
zavesenie na strom dolu hlavou a pálenie
ohňom. Napokon bol odsúdený na sťatie
mečom a jeho duša odišla k Bohu, kde sa
nepochybne modlí aj za nás. V tom čase zom
reli mučeníckou smrťou aj traja chlapci vo
veku dvanásť, deväť a sedem rokov, Babylove
duchovné detí, ktorých vernosť Kristovi nezlo
mili ani najťažšie utrpenia.
Marcel Gajdoš
Ilustračná snímka: Múr starej synagógy
v Antiochii v Sýrii.
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ANKETA
Začiatkom roku sme sa piatich účastníkov Stret
nutia mládeže Bystrá 2004 opýtali: "Čo si odná
šate z Bystrej?" Prinášame ich odpovede.
Emil, Sečovce
Určíte mám v srdci veľkú
radosť. Bystrá je, aspoň pre
mňa, úžasné stretnutie, kde
každý rok načerpám veľa
duchovných síl do môjho
ďalšieho pôsobenia. A verím,
že som sa aspoň trošku naučil
vidieť Ježiša v Božom slove, Eucharistíí, ale hlavne v každom
človeku v mojom okolí.

3, 2, 1 - YES
Bystrá 2004

Metod, Sečovce
Určíte je to v prvom rade
schopnosť viac vnímať J ežiša
v tvárach a srdciach druhých
ľudí. A taktiež srdce plné
duchovného pokoja a radostí
z Božej lásky a jeho milosti
a dobroty, ako aj dobrý pocit
z toho, že som mohol ako anímátor
darovať niečo zo svojej viery tým
druhým.
Miro, Zemplínska Široká
Bystrá je krásne miesto, pro
stredie, a hlavne pokoj. Člo
vek tu spozná kopu nových
mladých ľudí, ktorí sa chcú
dozvedieť niečo viac o Bohu
a tiež ľuďoch, ktorí majú
k nemu blízko. Človek sa tu môže
vyrozprávať zo svojich ťažkostí
a vie, že sa mu nikto nevysmeje
ani mu nevynadá. Bolo tu super
a dúfam, že budúci rok sa tu opäť
stretneme a bude to ešte lepšie
Zuzana, lňačovce
Z Bystrej si odnášam nové
vedomosti o náboženstve
a o Bohu. Určite som sa tu
naučila nové veci, napríklad
„E-rko" tance, pesničky,
modlitby a iné. Keď sa vrátim
domov, určite sa môžem
pochváliť peknými zážitkami, aj
keď ich je dosť málo, pretože by
ich bolo viac, keby som tu bola
trocha dlhšie. Chcela by som sa
poďakovať všetkým anímátorom
a kňazom, ktorí sa postarali o su
per program.
Janko, Zemplínska Široká
Bystrá, to je duševný pokoj,
možnosť odreagovať sa od
dnešného unáhleného sveta,
možnosť priblížiť sa k Bohu.
Bol som tu pivýkrát a dúfam,
že nie naposledy.
S. Bamburák
Snímky: M. Jančišin
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ak, ako po minulé roky, aj tohto roku sa
uskutočnilo stretnutie gréckokatolíckej
mládeže z celého Slovenska na Bystrej. Išlo
už o 13. ročník tohto stretnutia, ktoré sa nieslo
pod heslom: „Chceli by sme vidieť Ježiša".
Hlavnými koordinátormi boli tak, ako po
minulé roky o. Rastislav Víšňovský za Prešov
skú eparchíu a o. Štefan Keruľ-Kmec za Košic
ký apoštolský exarchát.
Stretnutie bolo rozdelené do štyroch turnu
sov podľa veku účastníkov. Témami jednotli
vých dní bolo Božie Slovo, Eucharístía a Cir
kev. Každý deň mal aj svoj citát zo Svätého
písma. Téma Božie Slovo sa opierala o citát
„Slovo sa telom stalo" (Jn 14, 23nn). Druhý
deň čerpal múdrosť z citátu „Spoznali ho pri
lámaní chleba" (Jn 24,13-35) a posledný deň
sa niesol v duchu Kristovho odkazu: „Milujte
sa navzájom" (Jn 15,12-17).

T

1. turnus

_______________

Vedúcimi prvého turnusu bolí prešovský
farár zo Sídliska 111. o. Marek Kolesár a Do
minika Bašárová. Tohto turnusu sa zúčastnila
mládež vo veku nad 19 rokov. Mladí si mohli
vypočuť svedectvá otca Antona Paríľáka z Ko
munity sv. Jána Krstiteľa, ktorý ich upriamil
na skúsenosť s uzdravovaním človeka. Sve
dectvá o premene človeka vďaka pôsobeniu
Ježiša Krista odovzdali účastníkom tohto
turnusu aj mladí zo Spoločenstva pri Dóme
svätého Martina z Bratislavy. Je to záväzné
laické modlitbové spoločenstvo kresťanov,
ktorí sa snažia šíriť dobrú zvesť o Ježišovi

Kristovi. Ich svedectvá bolí sprevádzané aj
hrou na gitare.
V rámci tohto turnusu sa uskutočnila aj
Emauzská púť. Išlo o pešiu púť do Porúbky,
kde sa piekol chlieb používaný pri byzantskej
bohoslužbe - prosfora. Do tohto chleba boli
zapečené aj lístočky s citátom zo Svätého
písma. Večer si mladí tieto prosfory rozdelili
a každý si mohol prečítať jemu určený citát.

na tomto turnuse, zavítal aj rímskokatolícky
kňaz Pavol Hudák, ktorý porozprával o svojich
skúsenostiach s pastoráciou mladých ľudí
a o vzťahoch. Nadránom o 2. hodine sa usku
točnila nočná hra, ktorá preverila hlavne
strachuschopnosť našej mládeže. Posledný
deň rozprával o potrebe misijného poslania
Cirkví mladým košický exarcha Milan Chautur.
Zaujímavosťou tohto turnusu bol aj pochod
Izraelitov, kde sa na zastaveniach mladí
stretávali s históriou exodu vyvoleného národa
z Egypta do Zasľúbenej zeme. Večer sa
Každý deň mladí skoro ráno vstávali
a v rámci ranných modlitieb mali chvály.
Hitom tohto turnusu bola pieseň Budem ako
strom.

H. turnus_________________________
Vedúcim druhého turnusu bol farár z humenského sídliska Dubník o. Ľubomír Pulščák.
Vypomáhali mu sestry služobnice Serafína
a Sofia. Išlo o najkratší, len dvojdňový turnus,
ktorý bol určený najmenším deťom vo veku
9-11rokov. V druhý deň turnusu sa uskutočnil
náučný chodník, kde sí deti mohli oprášiť
nielen svoje vedomostí z prírodovedy, zeme
pisu či iných školských predmetov, ale naučiť
sa aj niečo nové. Večer sa uskutočnila nočná
hra, kde sa preverila zasa ich pamäť, zručnosť
a rýchlosť. Tradičným podujatím tretieho dňa
bola športová olympiáda, kde si účastnící
mohli vyskúšať svoju zručnosť v zaujímavých
a netradičných disciplínach. V tento deň
medzí detí zavítal aj košický exarcha. Večer

sa niesol v duchu Bystrá baví Bystrú. Počas
celého turnusu bola veľmi dobrá atmosféra,
k čomu prispeli aj rôzne súťaže.
111. turnus

___

Kojšovský farár o. Marek Horňák viedol za
spolupráce svojej farníčky Zuzany Mackoviakovej tretí turnus určený mládeži vo veku 1214 rokov. Hned v druhý deň turnusu sa usku
točnila Maxihra so štrnástimi levelmí, kde sí

súťažiaci preverili nielen svoje fyzické schop
ností, ale aj vedomosti. O ikone ako o tvári
Ježiša Krista mladým porozprával košíckoťahanovský farár o. Pavol Bardzák. V sobotu
Milan Lach, SJ, zúčastneným priblížil Sloven
ský katolícky skautíng. Poobede košický
exarcha priblížil všetkým úlohu sexu v živote
dospievajúcich mladých ľudí. V rámci ich
turnusu vystúpila skupina Kvapka v morí pod
vedením o. Petra Milenkého so svojím kon
certom. V posledný deň turnusu poobede boli
workshopy.

IV. turnus________________

____

Posledný, štvrtý, turnus, ktorý viedol farár
Maroš Ríník zo Zemplínskej Teplice a Zuzana
Tomášová, bol venovaný mládeži vo veku 1518 rokov. V prvý deň poobede boli workshopy
a večer bola slávená liturgia zmierenia. Na
druhý deň okrem skupiny Kvapka v mori, kto
rá svojím spevom obohatila aj pobyt mládeže

uskutočnila zábavná show: Bystrá baví Bystrú
a po nej krátka diskotéka. Tohto turnusu sa
zúčastnil aj prešovský eparcha Ján Babjak,
SJ.

A čo na záver?______ ______________
Toto stretnutie bolo charakteristické pre
chodom z upršaného počasia na pekné, slneč
né. Je to akoby symbol prechodu zo smutného
do jasného života nielen pre našich mladých,
ale aj celú našu cirkev. Počas celého stretnutia
mládeže malí účastníci po prvýkrát možnosť
adorácíe v kaplnke, ktorá bola zriadená
v hlavnej budove.
Veľká vďaka patrí všetkým duchovným
otcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnému priebehu tohtoročného stretnu
tia mládeže, a hlavne animátorom, ktorí tento
rok absolútne excelovali a dali zo seba všetko.
Juraj Gradoš
Snímky: M. Jančíšín
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Rôzne formy sexuálnych úchyliek
v kybarpriestore L ______________
Mnohé výskumy ukazujú, že rozšírenie
internetu prináša so sebou aj patologické
prejavy, ktoré nepriaznivo vplývajú na
spoločenské vzťahy. Ľudia si zvykajú tráviť
viac času na internete ako so skutočným,
reálnym prostredím a postupne sa stávajú
závislými. Nadväzujú nové virtuálne priateľ
stva - vzťahy, ktoré narúšajú ich psychiku
a spútavajú ich s internetom. Podľa výskumu
Youngovej až 53 % závislých potvrdilo vážne
problémy v manželských, intímnych vzťa
hoch vplyvom nadviazania vzťahu na inter
nete. Virtuálny vzťah môže byť stály vzťah
medzi dvoma užívateľmi internetu, ale tiež
náhodné erotické stretnutia v CHAT miestnos
tiach. Vzniká tu aj nový fenomén - virtuálna
nevera, ktorá môže potom vyzerať ako
závislosť od internetu, keďže užívateľ trávi
na internete stále viac a viac času. Medzitým
sa užívateľ stáva závislým od virtuálneho
internetového milenca a internet sa stáva iba
spôsobom, ako sa s ním stretávať a rozprávať.
Tieto problémy sa nám zdajú nepocho
piteľné, a preto sú podceňované. V USA má
virtuálna nevera značný vplyv na rast
rozvodovosti. Na nadviazanie virtuálnych
vzťahov má vplyv tzv. ACE model, ktorý je
definovaný tromi determinantami: anonymi
ta (Anonymous), príležitosť (Chance) a útek
(Escape). Anonymita umožňuje hocikomu
vstupovať bez zábran do vzťahu vo virtuál
nom priestore, vstupovať do erotických rozho
vorov- miestností. Takáto komunikácia sa dá
len ťažkovystopovať, čo prispieva k tomu, že
partneri sú navzájom viac otvorení a emocio
nálne naladení. Keďže pri tejto komunikácii
chýbajú podstatné prvky neverbálnej komu
nikácie, partneri prostredníctvom svojich
predstáv dopĺňajú zvyšné atribúty. Obyčajne
tento dialóg prerastá do erotického dialógu,
ktorý podporuje udržiavanie virtuálneho
vzťahu a virtuálnej nevery. Ďalšou determi
nantou je príležitosť, v zmysle možností, ktorú
prostredie internetu ponúka na udržiavanie
takéhoto vzťahu. Je ich skutočne dosť: Chat
miestnosti, 1CQ, diskusné skupiny, e-mail.
Nemalú zásluhu na „oživení" virtuálneho
vzťahu má aj momentálna psychická dispozí
cia, v ktorej sa užívateľ nachádza. V kritickom
psychickom stave nastáva únik osoby do
priestorov mimo problému. Nesúrodé man
želstvo, nenaplnený život, strata blízkej osoby
a pod. podporujú túžbu po takomto úniku
mimo reality. Je preto potrebné nezabúdať
pri výchovných zásadách ani na tento
problém.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
Gabriel Paľa
palaark@stonline.sk
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■ Jo d íč ía dnes nevedia, kto sú, nepoznajú
■ ■svoje miesto v živote dieťaťa. Dali mu
život a čo ďalej? Hmotne ho zabezpečiť? Stačí
to?

Náhradní rodičia__________________
Ak by sme chceli pochopiť, prečo sa toto
všetko stalo, musíme urobiť malý exkurz do
minulosti. Dieťa bolo skoro stále doma, v kru
hu rodiny. Mnohokrát dedina bola jedna veľká
rodina a v mestách nežilo toľko ľudí, takže sa
všetci poznali. A tak bolo dieťa neustále na
očiach, bolo celý deň vychovávané rodinou.
A tak blízka rodina či priatelia prebrali na
krátky čas rodičovské právomoci a vycho
vávali dieťa. Išlo o minúty dňa. Navyše, stále
tu bola autorita rodiča, nakoľko všetci z rodiny
a okolia sa tejto autority domáhali.
Dnešná doba ponúka iných náhradných
rodičov. Začína sa to v škôlke, neskôr v škole.
Ak nemá učiteľ či vychovávateľ dostatočnú
osobnú autoritu, zvyčajne sa stane vodcom
niekto z triedy. Ten preberá na seba úlohu
rodiča a určuje, čo je správne a čo nie. Tu sa
začínajú všetky problémy dospievania a dieťa
je na takéhoto jedinca s nevyvinutým pohľa
dom na svet a život bytostne naviazané.
Prijíma jeho názory a mení svoj charakter.
Ak by sme sa snažili dopátrať k príčine
problému autority učiteľa, prišli by sme na
jednoduchú vec. Ak chýba autorita rodiča
a jeho osobný vzťah s učiteľom, ktorý z tejto
autority žije a v nej vychováva dieťa, celá
výchova padne. Tento fakt si neuvedomujú ani
mnohí rodičia, ani učitelia. Rodičia sa spolie
hajú na učiteľov a tí, naopak, na rodičov.
Navyše, jeden druhému podkopávajú nohy
a znižujú jeho autoritu. Tým si však znižujú
aj vlastnú.

z karát. Výchova nemôže byť založená na
strachu ani na voľnom priateľstve. Rodič nie
je despota, tyran, ale ani kamarát z ulice. Je
to rodič-špecifická a nenahraditeľná postava
v dejinách vývoja osobností dieťaťa. Musí si
budovať vlastnú autoritu a tá musí byť taká
mocná, aby z nej všetci, ktorým na akokoľvek
dlho dieťa zverí, mohli čerpať.
Všetko sa začína v rodine, kde dieťa nemô
že cítiť, že v živote rodičov je ono tým najpod
statnejším. Dôležitejším než samotné dieťa je
ich láska, ich vzťah. Ak ten stroskotá, stroskotá
aj život dieťaťa.
Druhou chybou, ktorú často robia rodičia
v rodine, je otázka autority otca alebo matky.
Autorita by mala vychádzať z otca, ktorý má
byť silnou osobnosťou. Matka má prvá čerpať
z tejto autority a má ju, rovnako ako otec,
budovať. Nie je to vec domínantnosti vo vzťa
hu, ale vec prístupu k výchove. K dieťaťu si
musia obaja rodičia vytvoriť rôzne vzťahy. Otec
by mal byť v rodine vodcom, ktorý ale skôr
slúži, než vládne. Matka má byť tou, ktorá
dokáže dieťa stále vypočuť a pohladiť. Dieťa
musí cítiť, že každému z rodičov na ňom záleží
rovnako, a predsa rôzne.
Treťou a nie najmenej podstatnou záležitos
ťouje vec učenia. Kedysi rodičia dávali deťom
základné poznatky, ktoré oni „zdedili" po
svojich rodičoch. Dnes to robí výchovnovzdelávací proces v škole. Ale rodič má byť
ten, kto dá dieťaťu základné poznatky týka
júce sa charakteru, osobností. Musí budovať
dieťa, jeho svet ako originál, nie ako vlastnú
kópiu. Záležitosti charakteru sa odovzdávajú
najťažšie, lebo sú spojené s dôkazom pravdi
vosti, a tým je samotný život dieťaťa a rodiny.
Rodič dnes nie je a nemôže byť len po
radcom či ploditeľom. Je to rodič a jeho miesto
nikdy nikto z nás nedokáže úplne zaplniť.

Ako ďalej, rodič?__________________
Pre rodičov je jediná cesta, ktorou musia
kráčať, ináč sa celá výchova zrúti ako domček

Juraj Gradoš
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Abrahámova obeta
Potom, ako Abrahám odíde zo zeme do krajiny, kam ho Boh viedol,
stane sa celý rad udalostí. Nakopí sa hriech a neposlušnosť, ale
nadmieru je hojná milosť a milosrdenstvo. Všetky tieto udalostí
znamenajú to, čo nazývame Abrahámovou cestou viery. Toto puto
vanie viery má svoj vrcholný bod vo chvíli, keď Boh povie Abrahá
movi: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého
miluješ, a choď do krajiny ,Morja‘! Tam ho obetuj ako zápalnú
(celostnú) obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem” (Gen 22,2).

zák bol najvzácnejší dar, ktorý Boh dal
Abrahámovi. Keďže človek má zvrátené
srdce, premieňa Božie dary na konkrétne
modlárstvo. Preto Boh napráva Abraháma tak,
ako otec napráva svojho syna v tom najhlb
šomstrede jeho zvrátenosti.
Ked Izrael dôjde do zasľúbenej zeme, Boh
mu dá prikázanie večného života: „Počuj,
Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš
milovať Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou

I

L

silou" (Dt 6,4-5). Toto slovo bude Izrael inter
pretovať ako autentické Božie zjavenie. To je
krédo izraelského ľudu.
Keď Boh hovorí Abrahámovi, aby mu
obetoval svojho jediného syna, ktorého miluje,
kladie pred neho vrchol cesty viery, pretože
pre Abraháma jeho jediný a milovaný nie je
Boh, ale jeho syn Izák.
Toto slovo, zasiate do jeho srdca, ho zraní
v hĺbke bytia. Ale Abrahám, ktorý pri všetkých
svojich hriechoch našiel milosrdenstvo, pozná

F E J TO N
iackrát sa mi stalo, že keď som naku
poval v supermarketoch alebo v inom
väčšom obchode, predavačky nebolí príliš
ochotné. Hovoril som si: je to z únavy, veď
stáť celý deň za pultom a ťukať do jednej
klávesnice je nielen fyzicky, ale aj psychicky
namáhavé.
No ked som minule nakupoval, pochopil
som, že nie každý je ohľaduplný aj k týmto
osobám. Istý muž sa postavil do radu pred
pokladnicu, a očividne sa mu zdal dlhý. Bolo
to vidieť na jeho nervozite. Po chvíľke pri
budli k vraždiacim pohľadom aj urážky. Ked
konečne prišiel na rad, zamrmlal: „No ko
nečne". Keď som ho pozoroval ďalej, nevy
chádzal som z úžasu. Na níektotých veciach
mu chýbal čiarový kód. Nešlo len o bežné
balené výrobky, ale aj o zeleninu, ktorú si
zabudol odvážiť. Predavačka ho na to
upozornila. On sa na ňu pozrel tým svojským
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pohľadom a nechápavo sa spýtal: „Čo?" Keď
mu došlo, že si musí ísť odvážiť zeleninu
a vrátiť sa, vyrútil sa medzí nás slovami:
„Nezavadzajte!" a nervóznym krokom si
išiel odvážiť svoj „zabudnutý" balíček.
Po niekoľkých minútach sa vrátil a príkaz
„Uhnite" bol jasným signálom, že sa mu
nepáči, že ešte stále trpezlivo stojíme v rade.
Keď konečne predavačka odčítala čiarový
kód a vyzvala ho na zaplatenie, začal sa
rozčuľovať, že ho tu zdierajú a kto to videl
toľko platiť za potraviny. Usmial som sa, lebo
obsah jeho košíka nehovoril o chudobnom
a skromnom človeku, ale skôr o túžbe po
alkoholovom a cigaretovom opojení.
S mrmlaním a nadávkami sa vzdialil od
pokladnice a nám všetkým sa poriadne
uľavilo. Na rade som bol ja. Začal som
slovami: „Pekný večer prajem."
Prešovčan

už Boha. Vie, že tento Boh, ktorý k nemu hovo
rí, nie je nijaký netvor. Vie, že žiada od neho
jeho naprojektovaný plán na život svojho syna
Izáka, ktorého má obetovať. Ale taktiež vie,
že Boh je Láska voči nemu, a že: „Kto by si
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí
svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 16,25).
Osvietený touto hlbokou skúsenosťou, ktorú
má, že Boh bol voči nemu dobrý, Abrahám
poslúchne. A preto hovoria svätí cirkevní'
otcovia, že vo Svätých písmach Abrahám
znamená viera. Ak chceme vedieť, či máme
vieru, netreba sa nám príliš spoliehať na
mimoriadne veci, ktoré sa stávajú, ale pozrime
sa na Abraháma ako do zrkadla.
Abrahám vstal včasráno a spolu so svojimi
sluhami i so svojím synom Izákom sa vybral
na vrch, ktorý mu Boh označil. Vrch v Písme
znamená Cirkev, lebo iba v Cirkvi sa završuje'
viera človeka.
Miesto, kde má byť obetovaný Izák, je
miestom zjavenia sa Božej slávy.
Na tretí deň cesty Abrahám zďaleka uvidel
to miesto, takisto ako Ježiš Kristus na tretí deň
vstal z hrobu a kontemploval Otcovu slávu.
Abrahám povedal svojím sluhom: „Vy ostaňte
tu i s oslom; ja a chlapec pôjdeme až tamto.
Pomodlíme sa a vrátime sa k vám" (Gen 22,5).
Cirkevný otec Orígenes komentuje tento
text takto: Keď Abrahám povedal, „vrátime
sa", bol si úplne istý, že Boh mohol jeho syna
Izáka vytrhnúť zo smrtí, a bola to jasná
narážka na vzkriesenie Ježiša Krista z
mŕtvych. A keď hovorí sluhom, aby ostali na
úpätí vrchu a nesprevádzali ho, to preto, že
sluha nikdy nemôže nazerať - kontemplovať
Božiu slávu. Ježíš na toto povie: „Už vás
nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí
jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože
som vám oznámil všetko, čo som počul od
svojho Otca" (Jn 15,15).
Potom naukladal drevo na zápalnú obetu
na svojho syna Izáka; takisto ako človek viery
naloží svoj kríž na plecia Ježiša Krista, pretože
On je jediný, ktorý bude obetovaný. Tento Ježíš
Kristus, ktorý nesie náš kríž, je poslaný Otcom,
aby nás vytiahol zo zúfalstva, do ktorého nás
neustále vháňa démon.
O
tomto bode je jedna katechéza, ktorú
Židia vypracovali, aby ňou katechizovali svoje
detí. Podľa tejto katechézy Izák povedal
Abrahámovi: „Zviaž ma, spútaj ma pevne,
otče môj, aby som sa azda zo strachu nevzpie
ral, a nebola by platná moja obeta.“ A toto
povedal Izák preto, lebo keď zviera obetovali
Bohu, malo byť úplne krotké, lebo keby sa
metalo pod nožom, bolo by odmietnuté. Preto
Ježiš Kristus bude Baránok úplne krotký, ktorý
bude pripútaný na kríž, aby jeho obeta bola
príjemná Otcovi.
IGLES1A SIN FRONTERAS
R Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Hečkova
Snímka: Postava Abraháma znázornená
v Príscílliných katakombách v Ríme
(3. storočie) / archív redakcie
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ZAMYSLENIE
Božie kráľovstvo... dá sa národu, ktorý
bude prinášať úrodu (Mt 21, 43).
Rakúska kráľovná Anna sa v rozhovore
so sv. Vincentom de Paul pýtala, čo máme
robiť, aby sme v živote niečo vykonali.
Svätec jej odpovedal jediným slovom:
„Viac."
Cirkev potrebuje okrem modlitby aj
činnosť odvážnych a obetavých kresťan
ských svedkov. Ani jeden z nás sa preto
nemôže uspokojiť s dosiahnutým. Musíme
sa stále usilovať, aby sme viac milovali,
viac odpúšťali, viac konali dobro... Po
zvanie do Božieho kráľovstva je povolanie
do Božej služby, ktoré žiada každodenné
rozhodovanie k činom z viery, ktoré sú ako
plody vinohradu.
Herodes sa Jána bál. Vedel, žeje to muž
spravodlivý a svätý... (Mk 6, 20).
Ježíš označil sv. Jána Krstiteľa za
najväčšieho muža svojej doby: Veru,
hovorím vám: medzi tými, čo sa narodili
zo ženy, nepovstal ník väčší ako Ján
Krstiteľ (Mt 11,11). Dal nám ho za vzor.
Nasledujeme ho vo vernosti svojmu povo
laniu? Napodobňujeme pevnosť jeho cha
rakteru, rozhodnosť, priamosť bez faloš
ných ľudských ohľadov, rozhodnosťv usku
točňovaní Božích zásad? Alebo sme trsti
nou zmietanou vetrom? (Mt 11, 7).
W. Shakespeare vo svojom Hamletovi
opisuje prípad človeka, ktorý má odčiniť
zločin, ale tak dlho sa rozhoduje, až jeho
nerozhodnosť zaviní smrť mnohých nevin
ných ľudí.
Nerozhodnosť a polovičatosť rozleptá
vajú našu povahu, charakter. Stávame sa
nástrojom okolností, nechávame sa viesť
vlnou, módou, nepretvárame sa, ale svet
pretvára nás.
„Poďte na svad b u!" Ale oní na to
nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný
za svojím obchodom... (Mt 22, 4-5).
Básnik Emanuel Kupčík vyjadril túžbu
človeka po výšinách, po vyššom cieli
slovami: „iné bohatstvá, nie iba hľadanie
zlata, vedie ťa k vrchom. Čím vyššie vystú
piš, tým dälej dovidíš a zdoláš tým aj sám
seba."
Tak je aj s našou spásou. Hlavnou
chybou pri zanedbávaní spásy je prevrá
tené poradie životných hodnôt, to jest
zanedbávanie vyšších Božích darov prece
ňovaním nižších vecí Božieho stvorenia.
Prehliadnutie Ježišových slov: „Hľadajte
teda najprv Božie kráľovstvo... a toto všet
ko dostanete navyše" (Mt 6, 33), je pre
hliadnutím Boha a jeho pozvania. Ak Boh
volá, má ustúpiť všetko ostatné.
-fd-
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Mesiac september je pre mnohých mladých ľudí začiatkom nového
školského roka. Pre našu cirkev je tento mesiac začiatkom nového
liturgického roka. A pre židov začiatkom občianskeho roka, ktorý
poznáme zo Svätého písma pod názvom roš hašana.

láví sa na základe slov, ktoré Boh povedal o odpustenie jeden druhého aj Boha za
Mojžišovi: „Prvý deň siedmeho mesiaca priestupky voči jeho príkazom. Ak sa niekomu
bude pre vás dňom odpočinku, pamätným ublížilo, nie je možné, aby to bolo ospravedl
dňom s trúbením a so svätým zhromaždením. nené nejakou modlitbou. Vyžaduje sa, aby
Vtedy nesmiete vykonávať nijakú služobnú ten, kto sa previnil, požiadal o odpustenie
prácu a budete Pánovi obetovať zápalnú toho, komu ublížil.
Božie odpustenie vyjadruje aj jeden krásny
žertvu !" (Lv 23,24-24). Tento sviatok sa
v židovskom kalendári slávi 1. tišri a tohto zvyk, ktorý sa z hebrejčiny prekladá ako „ty
roku pripadá na 16. septembra. V tento deň odhodíš". Pn/ý deň sviatku sa židia zhromaž
sa začína židovský rok 5765 od stvorenia dia na brehu mora, rieky alebo iného vodného
zdroja a tam recitujú slovo proroka Micheáša:
svete.
Nový židovský rok je spojený s niekoľkými „Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
významnými udalosťami, ktoré určujú jeho prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
ráz. Aj keď to samotná Tóra (5 kníh Mojžišo Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu
vých) neuvádza, židovskí rabíní verili, že v zľutovaní. Zase sa zmiluje nad nami, zmyje
v tento deň došlo k stvoreniu Adama. V tento naše hriechy a do morských hlbín zahodí
deň sa tiež narodil praotec Abrahám a jeho všetky naše viny Preukáž vernosť Jakubovi,
vnuk Jakub. Tento deň bol veľkým požehna milosrdenstvo Abrahámovi; ako si sa zaprisa
ním aj pre niektoré biblické ženy, ktoré bolí hal našim otcom od pradávnych dní' (Mích
dovtedy bezdetné, ako napr. Abrahámova 7,18-20). Je zvykom, že pri slovách... a do
manželka Sára alebo Jakubova manželka m orských hlbín z a h o d í..." symbolicky
Ráchel. Ráchelin prvorodený syn Jakub, zahadzujú svoje hriechy do vody.
Charakteristickým znakom sviatku je
väznený v egyptskom väzení, bol v tento deň
vyvedený z väzenia a predstúpil pred fara trúbenie na šofar, baraní roh, ktorý sa niekedy
óna. V tento deň sa židia vymanili z otrockej používal v chrámovej bohoslužbe. Môže byť
práce v Egypte, čo bol prvý krok k ich zhotovený z rohu barana, kozy, antilopy alebo
vytúženej slobode. Od roš hašana do pesachu gazely. Podľa trúbenia na šofar sa tento deň
(Veľkej noci) prebehlo desať egyptských rán. ■nazýva aj dňom trúbenia. Trúbenie má rôzny
Po zničení pwého chrámu v Jeruzaleme, keď význam. Židovská tradícia hovorí o desiatich
sa s pisárom Ezdrášom vrátila časť židov hlavných dôvodoch tohto trúbenia. Uveďme
z babylonského zajatia, sa na roš hašana na si aspoň niektoré. Azda najznámejší pre nás
chrámovej hore konalo zhromaždenie ľudí, bude pripomenutie si poslednej Abrahámovej
ktorí začali s výstavbou druhého jeruzalem skúšky, obetovanie Izáka, namiesto ktorého
bol obetovaný baran rohmi zachytený v kroví.
ského chrámu.
Rabínska tradícia tento deň nazýva aj Trúbením sa tiež pripomína proroctvo o po
dňom súdu, keď sú všetci ľudia zvolávaní pred slednom súde. Šofar ma napomôcť otvoriť du
Pána, aby bolí skúmané ich skutky. Nejde tu še hriešnikov a obrátiť ich smerom k Stvorite
však o súd v zmysle zavrhnutia, ale v zmysle ľovi. Jeho hlas je taký prenikavý, že v hriešni
pozvania k zmene života, teda k obráteniu kovi prebudí myšlienku na zmenu svojho
a pokániu. Toto pokánie sa nazýva tešuva života. Pripomína tiež stvorenie sveta, zjavenie >
a má tri stupne. Pwým je ľútosť nad hriechmi. na hore Sinaj a korunovanie Boha za kráľa
Druhým je vyznanie hriechov a nakoniec je sveta.
Možno si pri čítaní tohto článku položíme
to rozhodnutie, že v budúcností sa týmto zlým
skutkom a hriechom budú vyhýbať. Toto otázku: Prečo spomíname tento židovský
pokánie začínajúce sa na roš hašana trvá sviatok? Odpovedí je niekoľko. Azda preto,
desať dní a končí sa na sviatok jom kípur (10. lebo niektoré naše kresťanské sviatky a viera
„vyrástli" práve z viery a sviatkov židovských.
tišrí).
Talmud hovorí, že v tento deň sú otvorené Alebo aj preto, aby sme sa navzájom bližšie
tri knihy. Tí, ktorí žili spravodlivo, budú zapí spoznali. A k tomuto spoznávaniu nás pozý
saní do knihy života. Tí, ktorí žili veľmi hrieš vajú aj pokyny, týkajúce sa uvádzania do
nym životom, budú zapísaní do knihy smrti. života deklarácie II. vatikánskeho koncilu
Ostatní sa zapíšu do knihy „prostredných". Nostra aetate, ktoré hovoria: „Vzhľadom na
O ich osude sa má rozhodnúť na sviatok jom duchovné puto, ktoré spája Cirkev s judaizkipur. A práve desaťdňový čas pokánia môže mom ... sme povinní lepšie poznať jeden
druhého.... Takže je dôležité, aby sa kresťania
rozhodnúť o ich budúcom živote.
Sviatok nového roka predchádza židovský usilovali lepšie spoznať základne zložky
mesiac nazývaný Elul. Počas neho sa židia náboženskej tradície judaízmu..."
môžu ospravedlniť tým, ktorým ublížili. Prosia
Jozef Greško 1
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spred šiestich až ôsmich mesiacov. Našiel to.
Bola tam krátka správa o havárii na diaľnici
pri Piešťanoch. No meno tam nebolo, len že
išlo o manželský pár z Trnavy a že tam zomrelí
traja ľudia. Našiel sí meno autora príspevku
a zavolal do redakcie.
No ani tu nepochodil. Autor sí už nepamä
tal a, navyše, by to vraj bolo neetické. No
nevzdával sa. Zašiel za priateľom a vyrozprá
val mu celý príbeh. Poprosil ho, aby sa opýtal
otca, či by mu nepomohol. Večer mu zazvonil
telefón a kamarát mu povedal: „Bolí to
manželia Novákovci. A bývalí v Trnave. Viac
sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť."
„Ďakujem.“ - odpovedal.
Len čo zložil slúchadlo, rýchlo vytočil číslo
na informácie a pýtal si Novákovcov v Trnave.
Spojovateľka mu povedala, že je ich tam vyše
dvadsať. A keďže mu dala na jeden pokus lentri telefónne čísla, tak tam voíal až osemkrát,
aby získal všetky. Bolo už okolo deviatej, keď
začal vyvolávať do Trnavy. No nič, nenašiel
ju. Niektorí nedvíhali telefón, tak to skúsil na
„Prečo? Prečo si dopustil, aby ma nechal? Prečo nám bránia? Veď ho druhý deň. No nepodarilo sa mu obvolať
mám rada. Je mi s ním dobre a aj jemu so mnou. Prečo, Bože, pre
všetkých. Na štvrtý deň zistil, že ani jedno číslo
nepatrí Jarmile. To ho sklamalo. Ako si pomô
čo?" Otázky sa jej drali zo zraneného srdca a smerovali k ikone
že?
Krista. Na kraji jej očí sa objavili trblietavé kvapôčky sĺz, ktoré jej po
Ráno zavolal na Mestský úrad do Trnavy.
chvíľke začali stekať po tvárí.
Mal šťastie. Pani spojovatelka poznala Jarmilu
„Prečo, Pane?" - opakovala donekonečna.
aj jej rodičov. Prv sa zdráhala dať mu jej
adresu, ale keď veľmi prosil, obmäkčil jej
„Možno príde. A ak by som spal, tak ma srdce.
si po polhodine ju prerušil dotyk. Niekto
Vlak mu šiel o dve hodiny. Pobalil si všetko,
sajej dotkol pleca. Zdvihla uplakanú tvár zobuďte."
čo potreboval. A večer už bol v Trnave. Jarmila
a utrela si slzy. Obzrela sa. Stál tam kňaz, kto
„Dobre, synček.“
„Podáš mí knihu?" - poprosil ju. Podala ani starkí neboli doma. Sadol si na lavičku
rého včera stretli na liturgií. Pozrel sa na ňu
a niečojej povedal po grécky. Potom ju priateľ mu knihu jeho obľúbeného autora J . R. Tolkie- pred blokom a čakal. Asi o siedmej sa po
sky potľapkal po pleci a usmial sa. Ukázal na na a potichu odišla z izby. Na dverách sa chodníku blížil starší manželský pár a popri
ikonu Krista, akoby chcel povedať: „On ti otočila a povedala: „My pôjdeme s otcom von. nich dievča s blondävýmí vlasmi. Bola to ona.
Postavil sa s kyticou ruží. Keď ho zbadala,
Máš všetko, čo potrebuješ?"
pomôže, on to zvládne, len pokoj".
„Mám. Ďakujem.“
pridala do kroku. Rýchlo sa ponáhľala k nemu.
Jarmile sa na tvári zjavil náznak úsmevu.
Pavol sa začítal do knihy, ale nemohol sa Objali sa.
Prestalavzdychať a povedala kňazovi: „Aj keď
Pozvala ho hore do bytu. Rozprávali sa do
vámnerozumiem, ďakujem." Kňaz sa ešte raz sústrediť. Stále rozmýšľal, prečo Jarm ila
neprišla. Nechápal to, nerozumel. O hodinku neskorej noci. Nerozumel svojim rodičom, no
na ňu pozrel, usmial sa a odišiel.
chápal ich snahu, aby sa znova nepopálil.
Jarmila sa znovu zahľadela na ikonu Kris znovu zaspal.
Keď sa o pár dní poberali domov, členok Starká mu ustlala na gauči v obývačke. Celé
ta. Znovu si všimla ten uprený pohľad očí,
ktorý jej hovoril: „Len sa mi vyžaluj, ja tí už nebolel a mohol kráčať. Na recepcií sa predpoludnie strávili spolu. Potom odcestoval
pomôžem niesť tvoje bremeno. Len nestrácaj potajme anglicky opýtal, či ho tu nehľadalo späť na východ.
Od tohto momentu sa rapídne zvýšili účty
nádej. Ak ho miluješ, tak vydržíš.“ Prestala nejaké dievča. Recepčný nevedel povedať,
za telefón v oboch domácnostiach a aj maíloplakať a snažila sa spomenúť na modlitbu, lebo práve nastúpil po dovolenke.
V
lietadle si robil plány, ako ju nájde. Vedel,va pošta mala čo robiť. Láska je mocnejšia
ktorousa modlil Pavol, keď ho tu stretla. „Ako
to bolo?" - spomínala. „Kráľ neba, ktorý že je z Trnavy, no nepoznal adresu ani priez než smútok a žiaľ, ba aj ako stovky kilometrov.
potešuješ, poteš aj nás, bývaj v nás a spas visko. Ako ju nájsť? V hlave si pospájal všetky
otec Jeremíáš
nás." - pomaly a neisto šepotala. „Nie, tak to údaje, ktoré mu povedala o sebe. Hneď na
Ilustračná snímka: archív redakcie
nebolo!“ - povedala si. „Ale čo? Nie je dôležité druhý deň po príchode domov navštívil kniž
nicu a prechádzal rad-radom všetky noviny
ako, ale o čo prosí." - prebehlo jej hlavou.
„Pane, ktorý si v nebi a pozeráš na nás. Aj
ty si miloval a istotne vieš, ako bolí odlúčenie.
Pomôž mi, aby som navždy nestratila Pavla,
ako som navždy stratila svojich rodičov."
Pozývame všetkých, ktorí chcú zkvalítníť náš časopis k spolupráci
Keď sa Pavol ráno zobudil, cítil sa lepšie.
na príprave ročníka 2005. Vaše články, fotografie, pripomienky a námety
Raňajky dostal do postele a rodičia ho
zasielajte do konca septembra 2004 na známu adresu:
obskakovali. Bol veselý a žartoval. Všetci cítili
Redakcia SLOVO
úľavu. Vtedy mama povedala otcovi: „No
Hlavná 1, P.O.Box 204
vidíš, že to bol dobrý nápad ísť k moru. Pozri,
080 01 Prešov
ako sa zmenil. Je veselý a šťastný." Otec sa
len usmial. Asi okolo poludnia bol Pavol o čosi
Ak máte možnosť, môžete využiť aj fax: 051/7562 667
nervóznejší.
alebo mail: sefredaktor@greckokat.sk.
„Čo ti je, Paľko?" - spýtala sa mama.
Za vašu pomoc vám ďakujeme.
Jarmila, to dievča, nebolo za mnou?“
„Nie, Paľko." - odpovedala.

Boh, k t o r ý p o č ú v a m.

A

Staňte sa aj vy redaktorom SLOVA
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Naši jubilanti_____________________
V septembri 2004 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
Michal Bumbera z Poše, Božena Fejková z Vra
nova nad Topľou - Lomnice a Pavol Makohous
zo Sečovskej Polianky.
Michal Tichý z Novosadu, Anna Kollárova z Le
voče, Anna Tomková z Vranova nad Topľou Lomnice, Helena Reváková zo Sečoviec, Anna
Pívovarníková z Kravan a Anna Knutová zo
Svínej.
Ján Sínčák zo Zbudze, Katarína Pjataková z Pop
radu, Mária Krúpová zo Sečoviec, Juraj Tkáč
z Pustého Čemerného, Ján Rebjak z Bajan,
Magdaléna Šnelcerová z Trebišova, Anna Líšková
z Nacinej Vsi, Mária Gažiová z Kazimíra, Regina
Sínčáková z Michaloviec, Mária Melníková
z Hatalova a Rozália Kazimírová z Kanaša.
Anna Ihnátová z Jastrabia nad Topľou, Prof.
Augustín Marián Húska z Bratislavy, Alžbeta
Bandžejová z Trebišova, Mária Bernátová
z Ložína, Mária Maruščáková z Vyšnej Olšavy,
Ján Hoptaj z Lučkovíec, Alžbeta Pejová z Hria
dok, Mária Terézia Valková z Košíc, Mária
lvántsyová z Košíc - Terasy a Anna Hlavatá
z Moravan.
Ján Toma zo Slivníka, Vladimír Hrabčák z Prešova, Jozef Dziak z Bunkoviec, Michal Haciou zo
Zalužíc, Mária Štefaníková z Fíjaša, Božena
Píchonská z Košíc - Terasy a Jozef Brincko
z Nižných Repašov.
Mária Semanová z Breziny, Michal Fedor
z lňačoviec, Anna Míšová zo Sobraniec a Vladi
mír Hromjak z Továrneho.
Mária Popríková
Všetkýmjubilantom vyprosujeme hojnosťBožích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Novým zakladajúcim členom Spolku sv. Cyrila
a Metoda sa stal Ing. Štefan Fedorčák z Košíc.
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Titulárny biskup - biskup, ktorému je pri
vysviacke pridelené sídlo už nejestvujúcej
diecézy.
Triádíkon (trojičný) -názov piesní napísa
ných k úcte Najsvätejšej Trojice. Spievajú sa
v nedeľu na polnočnej pobožnosti ako tzv.
trojičný kánon. Na veľkopôstnych utierftach
vo všedné dni sa spievajú trojičné tropáre.
Trikíra (trikerión) -trojitá svieca, ktorá sa
používa na biskupských liturgiách. Je vidi
teľným symbolickým vyjadrením vieroučnej
pravdy o jednom Bohu v troch osobách.
Tríkiru môže používať len biskup, spolu
s dikirou. Viackrát nimi udeľuje požehnanie.
Triságíon - názov piesne Svätý Bože,
Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad
nami.
Typikon - kniha, ktorá obsahuje predpisy
k správnemu slúženiu menlivých častí boho
služieb. Dáva usmernenie kňazovi a kantorovi na jednotlivé nedele, sviatky a ich
prípadné kombinácie.
Spracovali: Anna Porhinčáková
Vojtech Boháč
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Blahoželanie______________________
Život je Boží dar, za ktorý máme ďakovať Bohu.
13. septembra 2004 sa
dožil náš duchovný otec
Mgr. Miroslav Gavala 40
rokov. Sú to roky plné
lásky, krásy, sily a nádeje.
Svoje definitívne ÁNO po
vedal Bohu pred 15 rokmi.
Len 2 roky je medzí nami,
ale za ten krátky čas vy
konal veľmi veľa pre du
chovnú obnovu našej farnosti. Všetko, čo je veľké
a krásne, sa vždy dosahuje len s veľkou
námahou. Na to je potrebné mať odvahu kráčať
úzkou cestou. Je to pochopenie pravdy života,
ktorú obsahuje Kristovo posolstvo. V našej
farnosti intenzívne pulzuje duchovný život.
V chráme úspešne pracujú dva mládežnícke
spevácke zbory, ktorým sa o. Gavala intenzívne
venuje. Verí, že cirkev a svet sa pozerá na mládež
s nádejou, že ona prinesie nové svetlo, novú
lásku, novú horlivosť na uspokojenie veľkých
potrieb ľudstva.Vyprosujeme mu do ďalších rokov
veľa zdravia a duševnej sviežosti a zverujeme ho
do ochrany Presvätej Bohorodičky.
Mnoho rokov a požehnaných rokov vo vinici
Pánovej mu prajú a vyprosujú vďační veriaci
z farností číčava. K blahoželaniu sa pripájajú aj
veriaci z filiálok Komárany a Merník.
Dňa 21. septembra 2004
sa svojho životného jubilea
dožíva náš dlhoročný kantor Ján Rebjak.
K vaším požehnaným se
demdesiatinám vám pra
jeme ešte veľa rokov života
darovaných od nášho Pá
na, nech on požehnávavšetky vaše ďalšie dni
a napĺňa ich svojimi milosťami. Zároveň vám
chceme pri tejto príležitosti vysloviť vďaku za
dlhoročnú kantorskú službu v našej farnosti
Bežovce a zaželaťvám ochotu, trpezlivosť a pev
né zdravie, aby ste mohli pokračovať v tejto
službe Bohu i nám.
veriaci z farnosti Bežovce
Dňa 10. septembra 2004 uplynie 10 rokov od
chvíle, keď náš dekan o. Emil Turiak bol
vysvätený za kňaza.
Za ten krátky čas spomeniem jeho prácu, ktorú
vykonal na duchovnom poli. Prvé roky pôsobil
vo Fulianke ako správca farností. Od 1. 8.1999
pôsobí v Žiline. Do 1.10.2004 vysluhoval aj
bohoslužby pre gréckokatolíkov v Martine. 1.7.
2004 bola Žilinská farnosť povýšená na dekanát
a o. Emil menovaný prešovským sídelným
biskupom Mons. Jánom Babjakom, SJ, za deka
na. Zároveň učí na Univerzite v Ružomberku i na
Gymnáziu v Žiline.
Do jeho ďalšej práce na duchovnom poli mu
prajeme veľa zdravia a v modlitbách mu
u Najsvätejšieho vyprosujeme, aby mu dal sily
pri plnení všetkých úloh, ktoré vyplývajú
z kňazských povinnosti. V osobnom živote mu
prajeme veľa radosti v rodinnom živote, nech sú
naplnené jeho sny a túžby.
Ešte raz blahoželáme a spievame „Mnohaja
i blahaja líta".
K blahoželaniu sa pripája aj páter Ľudovít, OR

ktorý prvý slávil svätú liturgiu sv. Jána Zlatoús
teho v Žiline a teraz pôsobí vo Vatikáne.
veriaci zo Žiliny

Liturgie v Prahe__________________
Milí gréckokatolíci v Prahe
Radi by sme vám oznámili, že už aj v Prahe
v Kostole Kozmu a Damiána na Vyšehradskej
ulici sa slúžia slovenské gréckokatolícke
liturgie každú stredu, nedeľu a vo sviatky,
vždy o l7 . hod.
Ako nás nájdete: Z Karlovho námestia (aj
zastávka metra) smerom na Botanickú záhradu.
Je to na Vyšehradskej ulici č. 49 v areáli Benediktínskeho kláštora v Emauzoch na Slovanoch
v Kostole Kozmu a Damiána.
Pripadne informácie na t. č. +420 222 312 817
alebo + 420 603 472 532
Srdečne vás očakávame.

Inzercia__________________________
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon, sôch
a zlátenie. Oprava a ladenie organov. Pokrývanie
kostolných striech a veží. Ponúkame zľavu,
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/659 31 39, 0905 - 389 162
www.reart.szm.sk

25. výročie oázy na Slovensku______
Dňa 2.10. 2004 o 10. hod. sa v Rajeckej Lesnej
začne 8. celosvetový deň spoločenstva Hnutia
Svetlo - život spojený s ďakovnou púťou pri
príležitosti 25. výročia 1. oázy na Slovensku.
Všetci súčasní a bývalí oázísti, ako aj sympatízanti sú srdečne pozvaní.
Bližšie informácie: Jozef Heske.

Oprava___________________________
Ospravedlňujeme sa čitateľom a autorke prís
pevku, že v Slove č. 16-17 v správe z Bratislavy
došlo k chybe. Namiesto uverejneného textu
s dirigentom A. Kokoškom má byť správne
s dirigentom A. Kokošom a namiesto Musica
Scara má byť Musica Sacra.
Takisto sa ospravedlňujeme za chybné telefónne
číslo uvedené pri SUPER PONUKE KNÍH. Správ
ne číslo je: 051 - 7562 668.
Ďakujeme za pochopenie.

HRAJÚCE SA DETI
Sme ako deti hrajúce sa na piesku.
Nosíme vodu vo vedierkach
a robíme koláčiky.
Sme tak zaujatí prácou,
že ani nevnímame
Tvoju prítomnosť.
Trpezlivo sedíš vedľa nás.
Usmievaš sa nad našou neustálou lopotou.
Pripadáme Ti tak trochu smiešni.
Ale Ty miluješ hrajúce sa deti.
Tvoja trpezlivosť nemá hraníc.
Nežne sa nás dotýkaš.
Nechceš nás vyľakať
a kladieš nám svoju ruku
ako bielu mašľu do vlasov.
Stačí tak málo. Pozrieť sa hore,
kým je ešte čas.
Katarína Schwarzbacherová

Kde tam bolo, bolo raz jedno telo. Dlho si žilo pokojným životom. Až raz...
Jedného dňa sa telo vybralo do školy. Keď prechádzalo cez cestu, povedalo očiam:
"Oči, dávajte dobrý pozor na autá!" "Nechce sa nám,"povedali oči a zatvorili sa. V škole
malo telo písaťdiktát. Tuvraví ušiam:"Dobre počúvajte, aby sa mi darilo!’1-"Anebudeme!"
zamumlali uši. Keď už bolo telo doma, ozvala sa hlavať'Taká som z toho dnešného dňa
boľavá. Ruka, podaj mi tabletku a pohárvody!" -"Ani ma nenapadne," ozvala sa ruka."nie
som tvoja slúžka!" A telu sa zo dňa na deň horšie darilo, až nakoniec vážne ochorelo.
Vieš prečo?
Aj ty patríš dojedného veľkého spoločenstva -Tela. A máš v ňom dôležité postavenie;
úlohu, ktorú máš plniť, aby sa tomuto spoločenstvu dobre darilo. No niekedy aj toto Telo
chorľavie a chradne. Čosi v ňom nefunguje.
Nevieš náhodou prečo?

L.

Oj

„Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.” (1 Kor 12, 27)
T a jo m

n é

t e lo

Ak telovou farbou vyfarbíš políčka, na
ktorých sú nakreslené časti ľudského tela,
odhalíš tajomné slovo. Je to meno Tela spoločenstva ľudí, ktorí uverili Kristovi.'
(Ostatné políčka si vyfarbi ľubovoľnými
farbami).

Prstové divadielko
o to/T>,že5a
potreby eme
Skôr, než sa pustíš do práce, prečítaj si
dnešný príbeh dvoch myšiek - Miša a
Maše. Potom si priprav výkres, nožnice,
farbičky a lep. Postavičky z divadielka
si naj prv vyfarbi, potom ich pod
lep tenším výkresom a vystrih
ni. Pásik pod postavičkou si stoč
do valčeka a podľa hrúbky svoj
ho ukazováka ho zlep. Ak dnes
pôjdeš von, nájdi si ešte vhodný
kameň. Nakoniec si spolu so
súrodencom alebo
priateľom nacvič
hru a predstave
nie sa môže za
čať.
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OSEMSMEROVKA
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Prišli sme Ti, naša Mať,
veľkú vďaku vzdať.
Utešuj nás, posilňuj nás,
svojím plášťom prikrývaj nás ...
/ dokončenie v tajničke /
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Legenda: ALBA, AMEN, ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BETÁN1A,
BISKUR BLUD, BRAT, ESEJ, FARÁR, FARIZEJ, HRAD, HROB,
CHARITA, 1NR1, IZÁK, JER1CHO, JERUZALEM, JOEL, KAFARNAUM, KAPLÁN, KŇAZ, KOLEKTA, KORINT, KOSTOL, KROK,
KRST, LÁSKA, LITURGIA, LONO, MANNA, MISA, NAZARET,
OBETA, OFERA, OMŠA, ORBA, PANNA, PASCHA, RUKA,
SABAT, SÁBA, S1NAJ, SlON, SKUTOK, SLZA, TALMUD, TIARA,
TREST, VLAS, VT1R ZRNO
Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Riešenie z čísla 14-15: Duša sa živí
tým, z čoho sa raduje.
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Č astica

HOROSKOP
V áš n ivý

Čo vás čaká a neminie?
Tak, a je to tu. Koniec
augusta predznamenáva
nielen koniec leta, ale aj
prázdnin. 2. september je
strašiakom pre mnohé ško
lopovinné deti. Ale septem
ber nepostraší len malých školákov, ale aj
vysokoškolákov, lebo je to čas, keď "lístie
opadáva zo stromov" a s nim padá aj posled
ná možnosť získať kredit či spraviť skúšku.
A je tu začiatok nákupnej
horúčky. Tentokrát nejde
o mandarínky či pomaran
če ako za socializmu, ale
o obyčajné lineáre, ceruzky
a zošity. Buďte však „obo
zretní ako holubice", lebo nie je zošit ako
zošit. Nakoniec zistíte, že do toho vášho si
dieťa môže akurát kresliť.
Ak bolí minulé mesiace
poznačené veľkými odpus
tovými slávnosťami, tak
september nie je výnimkou.
Navyše sa k tým megaodpustom pripájajú aj lokálne
odpusty na najpopulárnejší sviatok - Naro
denie Bohorodičky. A tak našim žienkam
neostáva nič iné, iba vyvárať a piecť.
(jégé)
18 • 18/2004 - slovo

Urobil
niekoho
osam elým

Autor krížovky: Vlado Komanickýz Humenného. Riešenie tajničky z čísla z 1415: Ten, ktorý existuje.
ROZHLAS
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
www.desighjur3s.sk I

SVETLO TVOJICH D N Í
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-Oldieparáda; Št - Gospelparáda; P i-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 šapitó; 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.

BL hieromučeník VAS1Ľ HOPKO
11. máj

BI. hieromučeník VAS1L HOPKO
11. m áj

Tropár, hl. 5.: Veriaci, vyznávača pravej viety oslávme, piesňami uctime veľkňaza a dobrého pastiera. - Nebál sa
zloby mocných tohto sveta, - nesklonil hlavu pred svojimi
nepriateľmi. - Preto dnes jasajme a spievajme: - Raduj
sa, biskup a mučeník Vasiľ, - žiariace svetlo našej Cirkvi.
Sláva: Kondák, hl. 6.: Verný následovník biskupa
a mučeníka Pavla, - muž čistého a jednoduchého srdca, v celom svojom živote pokorný Boží služobník, - vzor
modlitby a ochranca pravej náuky, - naplnený láskou ku
Kristovi v Eucharistii, - položil si život za jednotu Cirkvi. Prihováraj sa, blažený Vasiľ, - za tých, ktorí sa k tebe
s vierou utiekajú.
I teraz: Bohorodičník, hl. 6.:Nezahanbiteľná Zástankyňa
kresťanov, - nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, - ale príď nám,
Dobrotivá, na pomoc, - veď ťa stále vzývame, - predstihni
prosebníkov v naliehavých žiadostiach, - zastávaj sa,
Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Tropár, hl. 5.: Veriaci, vyznávača pravej viery oslávme, piesňami uctime veľkňaza a dobrého pastiera. - Nebál sa
zloby mocných tohto sveta, - nesklonil hlavu pred svojimi
nepriateľmi. - Preto dnes jasajme a spievajme: - Raduj
sa, biskup a mučeník Vasiľ, - žiariace svetlo našej Cirkví.
S lá va : Kondák, hl. 6.: Verný následovník biskupa
a mučeníka Pavla, - muž čistého a jednoduchého srdca, v celom svojom živote pokorný Boží služobník, - vzor
modlitby a ochranca pravej náuky, - naplnený láskou ku
Kristovi v Eucharistii, - položil si život za jednotu Cirkvi. Prihováraj sa, blažený Vasiľ, - za tých, ktorí sa k tebe
s vierou utiekajú.
I
teraz: Bohorodičník, hl. 6.;Nezahanbíteľná Zástankyňa
kresťanov, - nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, - ale príď nám,
Dobrotivá, na pomoc, - veď ťa stále vzývame, - predstihni
prosebníkov v naliehavých žiadostiach, - zastávaj sa,
Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Prokimen 5. h l: Pane, ty nás zachováš a ochrániš * pred
týmto pokolením naveky.
Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Prokimen 5. h l: Pane, ty nás zachováš a ochrániš * pred
týmto pokolením naveky.
Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.

Verše na Aleluja, hl. 2.: Tvoji kňazi nech sa odejú do
spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Verše na Aleluja, hl. 2.: Tvoji kňazi nech sa odejú do
spravodlivostí a tvoji svätí nech plesajú.
Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Pričasten: Vo večnej pamätí bude spravodlivý. - Nebude
sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Pričasten: Vo večnej pamätí bude spravodlivý. - Nebude
sa báť zlej zvestí. Aleluja.

LITURGICKÝ K A L E N D Á R

30. AUGUST - 12. SEPTEMBER 2004

Pondelok 30. 8. - Naši otcovia svätý Ale
xander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantinopolski patriarchovia. Menlivé časti
zpondelka. 2 Kor 12,10-19, zač. 195; Mk 4,1023, zač. 16.
Utorok 31. 8. - Uloženie úctyhodného pásu
našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
zUloženia. 2 Kor 12,20-13,2, zač. 196; Mk 4,2434, zač. 17. Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 10,3842:11,27-28, zač. 54.
Streda 1.9. -Začiatok índiktu, to jest nového
roka (liturgického). Pamiatka nášho prepodobneho otca Símeona Stípnika a jeho mat
ky. Predobrazujúce antifóny. Menlivé častí z
indiktu. 2Kor 13,3-13, zač. 197; Mk 4,35-41, zač.
18.1 Tim2,1-7, zač. 282; Lk 4,16-22a, zač. 13.
Štvrtok 2. 9. -Svätý mučeník Mamant. Náš
prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Menlivé časti zo štvrtka. Gal
1,1-10,1,20-2,5, zač. 198; Mk 5,1-20, zač. 19.
Piatok 3. 9. - Svätý hieromučeník Antim,
níkomédijský biskup. Náš prepodobný otec
Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymía.
Menlivé časti z piatku. Gal 2,6-10, zač. 201; Mk
5,22-24; 5,35-6,1, zač. 20.
Sobota 4. 9. - Svätý hieromučeník Babylas,
biskup velkej Antíochie. Svätý prorok Mojžiš,

ktorý videl Boha. Menlivé častí zo soboty. 1
Kor 4,1-5, zač. 130; Mt 23,1-12, zač. 93.
Nedeľa 5. 9. -Štrnásta nedeľa po Päťdesiat
nici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhod
ného Jána Predchodcu. Radový hlas je piaty,
radové evanjelium na utíerni je tretie. Predobra
zujúce antifóny. Tropár, Sláva: kondák z piateho
hlasu, 1teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z piateho hlasu. 2 Kor 1,21-2,4, zač.
170; Mt 22,2-14, zač. 89.
Pondelok 6.9. -Spomienka na zázrak, ktorý
vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže
v Chónach. Menlivé časti z pondelka. Gal 2,1116, zač. 202; Mk 5,24-34, zač. 21.
Utorok 7. 9. - Predprazdenstvo narodenia
presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Predobrazujúce antifóny. Tropár, Sláva
i teraz: kondák z predprazdenstva. Prokimen,
aleluja a pričasten z utorka. Gal 2,21-3,7, zač.
204; Mk 6,1-7, zač. 22.
Streda 8. 9. - Narodenie našej Presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo
sviatku. Myrovanie. Flp 2,5-11, zač. 240; Lk
10,38-42:11,27-28, zač. 54.
Štvrtok 9. 9. - Svätí a spravodliví Pánovi
predkovia Joachím a Anna. Prodobrazujúce
antifóny. Tropár zo sviatku a o spravodlivých,

Sláva: kondák o spravodlivých, 1teraz: kondák
zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten najprv
zo sviatku a potom o spravodlivých. Čítania
radové: Gal 3,23-4,5, zač. 208; Mk 6,30-45, zač.
25. Svätým: Gal 4,22-31, zač. 210b; Lk 8,16-21,
zač. 36.
Piatok 10. 9. - Sväté mučenice Menodora,
Metrodora a Nymfodora. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé častí zo sviatku (8. 9). Gal 4,821, zač. 210; Mk 6,45-53, zač. 26.
Sobota 11.9. -Sobota pred Povýšením. Naša
prepodobná matka Teodora Alexandrijská.
Tropár, Sláva í teraz: kondák zo sviatku 8.9.
Prokimen a aleluja zo soboty pred Povýšením.
Pričasten zo sviatku 8.9.1 Kor 2,6-9, zač. 126;
Mt 10,37-11,1, zač. 39.
Nedeľa 12. 9. - Pätnásta nedeľa po Päťde
siatnici. Nedeľa pred Povýšením. Svätý híeromučeník Autonomíos. V tento deň sa zakon
čuje sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky.
Radový hlas je šiesty, evanjelium na utíerni je
štvrté. Predobrazujúce antifóny. Tropár z hlasu
a sviatku (8.9). Sláva: kondák z hlasu, 1teraz:
kondák zo sviatku ( 8.9.). Prokimen aleluja
a pričasten z nedele pred Povýšením a potom
zo sviatku 8.9. Gal 6,11-18, zač. 215; Jn 3,1317, zač. 9.
Vojtech Boháč
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východná spiritualita
Predplatné 2005: 350 Sk / ks
Hromadní preplatitelia: 300 Sk / ks
Platí len do 1 5 .1 1 . 2004. Po tomto dátume predplatné 390 Sk.
Každý, kto si predplatí SLOVO do určeného termínu dostane
zadarmo knihu z Vydavateľstva PETRA, Prešov.

