


i vyberáme z obsahu
ROZHOVOR
Televízia a jej vplyv.... 3

SPRAVODAJSTVO
Z kresťanského sveta 4
Správy z domova 5-7

DUCHOVNÉ ČLÁNKY
Chrám redemptoristov... 8
Prepodobná Teokrista ... 9
TÉMA 10-11
Rozhovor lásky 12
Jakub zápasí s Bohom 13
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 14
Na prešovskom mestskom cintoríne 15

Súčasná doba posky
tuje kvantum informácií 
zaberajúcich celú škálu 
rôznych životných ob
lastí. Nie všetky infor
mácie však dávajú od
povede na otázky, prob
lémy a už vôbec nie rie
šenia rozmanitých život
ných situácií. Človek je 
prostredníctvom dneš

ných moderných informačných technológií 
vystavený informačnému hurikánu, pri ktorom 
nie je schopný selektovať informácie podľa 
hodnotového kritéria. Takýto mnohonásobný tlak 
a príliv informácií spôsobuje viac deštrukciu jeho 
vnútorného sveta ako stabilitu pri upevňovaní 
hodnotového rebríčka. Pravé, stabilné hodnoty 
dnes médiá prezentujú v oveľa menšej miere ako 
hodnoty konzumizmu. Niet potom divu, že sa 
kultúra života prostredníctvom takejto deval
vácie hodnôt mení na kultúru smrti. Spôsob, ako 
nájsť orientáciu v dnešnej dobe, stabilitu a pokoj 
vo všetkých oblastiach ľudského bytia, nahrádza 
množstvo nenormálnych a zavádzajúcich 
mediálnych nepodarkov, ktoré človeku ponúkajú 
iba únik do sveta mimo reality, únik do bezvá- 
hového stavu, kde sa problémy neriešia, ale iba 
odsúvajú do úzadia.

Média v širokom technologickom rozsahu 
dnes silne ovplyvňujú to, čo si ľudia myslia 
o živote. Majú moc pretvárať ľudskú skúsenosť 
a prežívanie reality. Tlak komercie a politiky, 
v područí ktorých sú uväznené médiá, majú moc 
manipulovať a ovplyvňovať myslenie i konanie 
jednotlivcov. Z tohto jasne vyplýva ohrozenie 
ľudskej osoby v jej základoch - strata vlastnej 
identity a logicky nasleduje ohrozenie rodín, 
spoločenstiev, teda celej ľudskej spoločnosti.

Množstvo televíznych obrazov, ktoré majú 
moc antireality či akejsi fikcie, sledujú všetky 
vekové kategórie: ľudia v dôchodkovom veku, 
produktívnom veku, mládež a deti. Dlhé hodiny 
strávené pred televíznou obrazovkou bez 
selekcie toho, čo sa im ponúka, prináša „horké 
ovocie". Svätý Otec v posolstve na tému Chlapci 
a média na kongrese Katolíckej asociácie 
talianskej tlače apeloval na médiá, najmä na 
televíziu, aby sa starala o dobro detí, ktoré strávia 
niekedy viac času pri televízii ako so svojimi 
rodičmi: „Televízia so svojimi nevhodnými 
hodnotami sa často stáva hlavným kontaktom 
chlapcov, čo vyvoláva zlý vplyv na ich vývoj, 
najmä ak trávia dlhý čas pred obrazovkou, ktorá 
virtuálne nahrádza prítomnosť rodičov".

Filmový priemysel je fenomén, ktorý nemož
no nespomenúť v súvislosti s témou úniku 
človeka mimo reality. Nedávno som čítal krátky 
článok o živote v Bombaji. Autor píše o tom, že 
transparenty s tvárami hercov vidno na každej 
veľkej ulici, odvšadiaľ znie hudba z najnovších 
filmov. Ale obsah filmov je to, čo najviac 
ovplyvňuje myseľ a hodnoty indickej populácie. 
„Bolywood" - bombajské filmové štúdiá sú 
skutočnou továrňou na sny, ktorej filmy ponúkajú 
únik pred realitou ľudom, žijúcim na pokraji 
hranice chudoby. Ročne sa vyprodukuje okolo 
900 filmov. Dej typického indického filmu je 
jednoduchý: dvaja sa do seba zaľúbia, ale musia 
čeliť problému. Keďže on je chudobný a ona

bohatá (prípadne naopak), rodina im bráni v 
šťastí. Príbeh sa skončí dobre, ale až po sérii 
bitiek, piesní, skupinových tancov a automo
bilových naháňačiek. Vo filme nikdy nie je vidieť 
naozajstné problémy, biedu a špinu všedného 
dňa. Obecenstvo miluje svojich hrdinov a 
hrdinky. Herci a herečky sa dostávajú na úroveň 
polobohov, usmievajúcich sa z megabillboardov.
V tomto prípade je možné badať absenciu reality 
vô veľmi jednoznačnej miere. Človek povýšil 
návštevu kina nad zodpovednosť za reálny svet, 
reálne problémy. Únikom do sveta predstáv nie 
je schopný riešiť problémy, snaží sa na ne iba 
zabudnúť.

Internet ako najmladšie médium v istom 
zmysle slova implantovalo do seba všetky 
predchádzajúce technológie, ba niektoré aj 
znásobilo. Fenomén virtuálna alebo, ak chcete, 
nereálna prináša so sebou okrem pozitívnych 
stránok aj mnoho negatív. Psychológovia 
študujúci závislosť od internetu považujú práve 
únik z reality práve za príčinu závislosti. Takto 
závislí ľudia si môžu vytvoriť vysnívaný svet 
a prežívať to, čo im skutočný život odopiera. 
Nájdu si ľudí s rovnakou krvnou skupinou 
a z domu neurobia ani krok. Zároveň existuje 
možnosť skryť sa za akúkoľvek fiktívnu osobu so 
„super vlastnosťami". V internete sa dá utajiť 
meno, povolanie, vonkajší výzor, je tu poskytnutá 
možnosť nepravdivo odpovedať na postavené 
otázky. Užívatelia internetu, zvlášť tí, ktorí sa cítia 
byť osamelí a tí, ktorí si nedôverujú v konkrét
nych životných situáciách, sa v internete 
predstavujú ako silní, odhaľujú svoje najskry
tejšie tajomstvá a najtajnej-šíe túžby. Homo Net 
(rozumej človek na internete) takto hypnoti
zovaný prestáva chodiť medzi ľudí a čím menej 
chodí medzi ľudí, tým menej vie s ľuďmi vy
chádzať. A čím horšie s nimi vychádza, tým 
menej ho to k ním ťahá.

Svätý Otec vo svojom posolstve v duchu 
Kristovho príkazu: „Zatiahnina hlbinu"(Lk 5,4) 
upozorňuje na nebezpečenstvo informačného 
veku, v ktorom sa môže ľahko stať, že informácie 
budú dôležitejšie ako hodnoty. „ Navyše, internet 
ako fórum, na ktorom je v skutočnosti všetko 
prípustné a temer nič nie je trvalé, uprednostňuje 
spôsob relativistického myslenia a niekedy 
napomáha úniku od osobnej zodpovednosti 
a angažovanosti". Virtuálna realita nemôže 
nahradiť skutočnú prítomnosť Krista v Eucha- 
ristii, sviatostnú realitu ostatných sviatostí a účasť 
na spoločnej bohoslužbe uprostred ľudského 
spoločenstva z mäsa a kostí.

Média umožňujú, aby sa miliardy obrazov 
objavovali na miliónoch obrazoviek po celom 
svete. Vynorí sa z tejto galaxie obrazov a zvukov 
Kristova tvár? Bude sa dať začuť jeho hlas? Lebo 
len vtedy, keď bude možné zazrieť jeho tvár a 
začuť jeho hlas, spozná svet dobrú zvesť o našom 
vykúpení. Toto je cieľom evanjelizácie a toto robí 
médiá opravdivým ľudským priestorom, lebo 
tam, kde niet miesta pre Krista, tam niet miesta 
ani pre človeka.
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„Každá výchova v prítomností sa nezdá 
radostná, ale krušná; neskôr však prináša 
upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, 
ktorých ona vycvičila." / Hebr 12,11

Kríž ťa nenúti, aby si si odopieral poteše
nie, ale aby si podriadil potešenie Božej vôli, 
aby si si ho doprial a prežíval v poslušnosti 
k jeho slovu a zákonu, ktorý On dal nie preto, 
aby človeku potešenie pokazil, ale aby ho 
uchránil od bolesti a smrti. Aby prostred
níctvom malých radostí, ktoré stretáva na 
svojej ceste, zatúžil po radosti, ktoré nekončí. 
/ Raníero Cantalamessa

Radosť patrí k podstate evanjelia, lebo je 
radostným posolstvom. / Sv. Terézia z Lisieux

PaedDr. Gabriel Paľa 
odborný asistent 

na GBF PU v Prešove
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Televízia a jej vplyv 
na osobnosť človeha
Rozhovor s psychológom PhDr. Mariánom Garbárom, Ktorý spolu
pracuje s Cirkvou aj pri vstupných psychologických testoch budúcich 
bohoslovcov do kňazských seminárov.

0 vplyve masmédií a televízie vo vše
obecností bolí v posledných rokoch často 
vedené diskusie. Najviac predebatová- 
vanou témou bolo násilie v televízíí a jeho 
negatívny vplyv na agresívne a nesociál
ne správanie detí a adolescentov. Aký je 
na to váš názor?

V ostatnej dobe sme svedkami toho, že 
neustále narastá miera násilia, agresivita 
medzi ľuďmi a mnohí to dávajú za vinu 
televízii. Agresivita vo všeobecnosti je najčas
tejšou formou frustrácie. Agresívne reagujeme 
vtedy, Keď nie sú uspokojované naše potreby. 
Čo sa týka vplyvu televízie na agresívne 
a nesociálne správanie sa detí a adolescentov, 
je potrebné uvedomiť si, že ide aj o to, že oni 
nemajú dostatok skúseností, sú často náchylní 
k správaniu podľa určitých vzorov a schém 
a nemajú vytvorené vzorce správania. 
Neustále opakovanie agresívnych scén 
a drastických výjavov na obrazovke vedie 
k tomu, že si na to zvykáme, že je to súčasť 
nášho života, a to sa netýka len mladistvých.

V dnešnej dobe často 
z médíí počujeme samé 
negatívne správy: vraž
dy, samovraždy, vojny, 
krádeže... Myslíte si, že 
má na to vplyv aj televí
zia?

Televízia sa zameriava 
na negatívne správy pre
to, lebo ľudia si ich žiada
jú. Skôr ich to upúta. Ľud
ská psychika je postavená 
tak, že keď „mne zdochla 
koza, tak susedovi aspoň

dve". Jednoducho povedané, pozitívne správy 
nás nudia. V minulom režime bolí len pozitív
ne správy - koľko sa urodilo obilia..., ale ľudia 
to nepozerali. Ľudská povaha je taká, že ľudí 
priťahujú skôr negatívne správy alebo 
pikantnosti.

Televízny program veľmi vplýva na 
tvorbu názorov a uhlov pohľadu. Aké 
programy si vyberať? Pozerať všetko, čo 
televízia dá?

Dnes je veľká možnosť výberu, nakoľko 
televíznych staníc je veľa. Nedá sa všeobecne 
radiť, pretože to závisí od vkusu diváka a od 
veku. Televízie dnes uvádzajú pri jednotlivých 
programoch aj vek, od ktorého je vhodné daný 
program sledovať. Ale treba si uvedomiť, že 
to je len orientačné. Všetko závisí od rodičov 
a morálnej klímy spoločnosti, čo kto bude 
sledovať na televíznej obrazovke. Treba si 
uvedomiť, že v posledných desaťročiach sa 
veľmi zmenil pohľad na to, čo je morálne a čo 
nie. Keď si pozrieme filmy zo začiatku kine

matografie, napr. Chaplí- 
nove grotesky, tak vidíme, 
že tam na pláži ľudia cho
dili viac zahalení ako odha
lení. Dnes je to presne na
opak. Tento trend sa, samo
zrejme, odráža aj vo fil
moch. Všetko je záležitosť 
rodičova rodiny, čo dovolia 
svojím deťom pozerať a čo 
budú aj samí pozerať. A ak 
nechceme, aby naše deti 
presedeli celú sobotu a ne

deľu pred televíziou, musíme im robiť aj 
program, ktorý dieťa zaujme.

Mnoho rodičov sa domnieva, že pravi
delné sledovanie televízie prispieva k roz
voju rozumových schopností, fantázie 
a estetického a mravného cítenía ich detí. 
Je to pravda?

Ako vo všetkom, tak aj v televízií platí, že 
všetko s mierou. K rozvoju rozumových schop
ností a fantázie, podľa mňa, viac prispieva 
čítanie kníh. Na trhu je množstvo náboženskej 
literatúry, ktorá prispieva k pozitívnemu 
rozvoju mravného cítenia detí.

Malé detí sú náchylnejšie napodobňo
vať násilné správanie, pretože ešte neve
dia pochopiť následky vlastného správa
nia. Môže vražda na obrazovke niekoho 
podnietiť k tomu, aby sám spáchal 
vraždu?

Áno, malé detí sú náchylnejšie napodobňo
vať násilné správanie, ktoré „odkukajú". Sám 
som sa vo svojej praxi stretol so sedemročným 
vrahom, ktorý pri hre (keďže ho nechceli 
kamaráti zobrať hrať futbal) pichol nožom 
svojho rovesníka pod bradu tak, že vykrvácal. 
Ale pritom on si neuvedomoval, čo robí, 
pretože, keď sa prípad riešil, pýtal sa na toho 
kamaráta, kde je, aby sa šli hrať. Vo veľmi 
útlom veku detí nerozlišujú a nevedia pocho
piť vecí ako smrť. Televízia vytvára určitú 
ilúziu, že to je len určitá hra. Napr. pri bojo
vých filmoch sú herci takpovediac nesmrteľní. 
A deti to napodobňujú. Sú zaevidované 
prípady, že dieťa vyskočilo z balkóna, lebo 
chcelo lietať ako Batman.

Čo sa týka času, koľko by mali tráviť pred 
televíznou obrazovkou, záleží to od veku. Vo 
veľmi útlom veku by to nemalo byť dlhšie ako 
pol hodiny denne. U nás je problém v tom, že 
časové dĺžky sa veľmi prekračujú, hlavne 
v soboty a nedele.

A či môže vražda na obrazovke niekoho 
podnietiť k tomu, aby sám spáchal vraždu? 
Sú aj také mýty, že v hypnóze môžem niekoho 
prinútiť, aby spáchal trestný čin. Podobne je 
to aj s televízíou. Samotný pohľad na vraždu 
na televíznej obrazovke ešte neznamená, že 
z toho človeka sa stane vrah. Samozrejme, ak 
ten človek nemá povahu vraha. Ale ak, napr., 
človek uvažuje o naplánovaní nejakej lúpeže 
a už nad tým presedel niekoľko dní a uvažo
val, ako by to bolo najlepšie spáchať, tak, 
samozrejme, film, ktorý práve pozrel v televízií 
o nejakej super lúpeži, ho bude inšpirovať. 
Závisí od toho, kto konkrétny film pozerá. 
Mladší a nezrelší má väčší sklon k tomu, aby 
to napodobnil.

Je  pravda, že televízia detí odnaúča 
čítať a navyká ich k pohľadu na násilie 
ako na samozrejmosť?

Áno, je to pravda, ale pred pár rokmi sme 
bolí svedkami toho, že aj film Hany Potter 
naučil detí čítať. Pretože cez film, ktorý deti 
videli, sa vrátili k literatúre. Existuje aj spätná 
väzba, niekedy film, ktorý zaujme, dovedie 
ľudí ku knihe.
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PhDr. Marián Garbár sa narodil 
25.12,1950 v Prešove. Celý život 
s výnimkou študijných rokov, strávil 
v Prešove. Vyštudoval Filozofickú 
fakultu UPJŠ v Prešove, katedru 
psychológie, detašované pracovisko 
v Košiciach. Po skončení školy v ro
ku 1975začal pracovať na psychiat
rickom oddelení nemocnice v Prešo
ve, kde ako psychológ pracoval do 
roku 1997 a odvtedy má vlastnú 
súkromnú ambulanciu. Spolupra
cuje s Cirkvou pri vstupných psy
chologických testoch budúcich bo
hoslovcov do kňazských seminárov.



Na ceste k európskej spoločnostiZ KRESŤANSKÉHO SVETA

BIELORUSKO: Pápež Ján Pavol 11. menoval 
nového apoštolského nuncia pre Bielorusko. 
Stal sa ním chorvátsky vatikánsky diplomat 
Martin Vídovič. Svätý Otec ho súčasne me
noval za nonského titulárneho arcibiskupa. 
Mons. Martin Vídovič pôsobil doteraz v Prvej 
sekcii vatikánskeho Štátneho sekretariátu. 
Jeho predchodca arcibiskup Ivan Jurkovíč sa 
na poverenie Svätého Otca stal v apríli apoš
tolským nunciom na Ukrajine. Ku Katolíckej 
cirkvi sa v Bielorusku hlási asi 10 % obyvateľ
stva a z toho je tu aj niekoľko gréckokatolíc
kych farností (KP/-zg-TK KBS).
NEAPOL: Krv sv. Januára v Neapoli sa 19. 
septembra 2004 opäť skvapalnila. Oznámil to 
kardinál Míchele Gíordano, neapolský arcibis
kup, tisícom zhromaždených veriacich. Zišli sa 
v neapolskej katedrále, aby oslávili liturgickú 
spomienku patróna svojho mesta. Cirkevv Ne
apoli oslávila 1700 rokov od mučeníckej smrtí 
sv. Januára. Zázrak skvapalnenia krvi sv. 
Januára uchovávanej v zapečatenej sklenenej 
ampulke sa zvyčajne koná tri razy do roka - 
19. septembra, na jeho sviatok, prvý víkend 
v máji a 16. decembra, na výročie erupcie sop
ky Vezuv v roku 1631, ktorá sa podľa tradície 
skončila po tom, čo sa veriaci modlili k pat
rónovi svojho mesta. Sv. Január, biskup Be- 
neventa, bol sťatýv roku 305 (ZE/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Svätý stolec potvrdil svoje dôrazné 
odmietnutie každého druhu klonovanía a 
vyzvala Spojené národy k schváleniu konven
cie o zákaze klonovania. „OSN sa musí po
starať o to, aby sa rešpektovala ľudská bytosť, “ 
hovorí sa v stanovisku Svätého stolca vydanom 
pre členov Právneho výboru OSN. „Je našou 
záväznou úlohou presadzovať úsilie o medzi
národný globálny zákaz klonovania ľudí." 
Svätý stolec sa výslovne obracia proti snahám 
zakázať reproduktívne klonovaníe konvenciou, 
ktorá by však tolerovala klonovanie na účely 
výskumu. V jednom i druhom prípade sa po
užíva rovnaká technika. Svätý stolec navrhuje 
možnosť výskumu s dospelými kmeňovými 
bunkami: „Tento druh výskumu je plne v 
súlade s rešpektovaním ľudskej dôstojností, a 
preto ho treba vítať a napomáhať. Tieto bunky 
sa vo výskume z mnohých strán ukázali ako 
rovnocenné s embryonálnymi bunkami. Zabí
janie ľudských embryí na získavanie kmeňo
vých buniek treba odsúdiť, aj keby boli ciele 
výskumu ušľachtilé. Často sľubované liečeb
né možností tzv. terapeutického klonovanía, 
ktoré by sa malo označiť ako výskumné 
klonovanie, sú len hypotetické,“ píše sa v sta
novisku Svätého stolca (KP/-zg-TK KBS). 
VATIKÁN: V sobotu 16. októbra t. r. uplynulo 
26 rokov odvtedy, ako bol za rímskeho biskupa 
a nástupcu svätého Petra zvolený pápež Ján 
Pavol 11. Pri tejto príležitosti sa na počesť jubi
lanta v preplnenej Aule Pavla VI. vo Vatikáne 
konal koncert. Orchester a balet Ruskej 
armády, ktorý zahral a zaspieval Svätému Ot
covi niekoľko ruských ľudových piesni a pred
viedol ukážky ruského baletu. Novinári, ktorí 
informujú svet o živote a činnosti Vatikánu, 
pripravili pre túto príležitosť knižnú publikáciu: 
„Choďte do celého sveta. Vatikanisti rozprávajú 
o Jánovi Pavlovi 11." (Vatikánsky rozhlas).

Pod týmto názvom vyvrcholilo v dňoch 23.- 
26. septembra 2004 veľké stretnutie veriacich 
Európanov vo francúzskom Lílle, ktoré zorga
nizovala katolícka sociálna organizácia Se- 
maines Sociales de France (Sociálne týždne) 
pri príležitosti stého výročia svojho založenia. 
Spoluorganízátorom bola Francúzska biskup
ská konferencia a Zentralkomitee nemeckých 
katolíkov. Cieľom celého podujatia bolo 
zdôrazniť prítomnosfcyeriacích v historickom 
čase budovania novej zjednotene] Európy. Zo 
Slovenska sa na podujali zúčastnilo 126 ľudí.

Pri hľadaní miesta a úlohy veriacich laikov 
v spoločnosti na začiatku 20. stor. sa v 
katolíčhQm regiop^ okolo Lille vytvorilo nové 
hnutie inteligencie. Následne ako reakcia na 
začínajúci záujem Katolíckej cirkvi o sociálnu 
otázku bola založená v roku 1904 v Lille 
originálna organizácia pod názvom Sociálne 
týždne Francúzka. Počas slo rokov svojho 
jestvovania sa táto organizácia štrukturovala 
najmä sociálne a pripravila: vo Francúzsku 
pôdu pre účinný dvojzáprah:myšlienka a čin. 
lým. že Sociálne týždne malí ochotu viesť 
dialóg so spoločnosťou a navzájom sa 
počúvať, prispeli k pozitívnemu ovplyvneniu 
sa navzájonft

Kruhový pôdorys veľkolepého paláca 
Grand Palais v ufie, miesta samotného stret
nutia, akoby predznačoval atmosféru všeo
becného bratstvá zúčastnených reprezentan
tov kresťanských cirkví v Európe. Stretnutie 
slávnostne otvoril vo štvrtok večer predseda 
Sociálnych týždňov pán Michael Camdessus. 
Svojou osobnou prítornao^QU poctil otvorenie 
aj predseda EK Romano Prod:, ktorý po svojom 
pozdravnom príhovore zodpovedal na niekoľ
ko zásadných otázok týkajúcich sa smerova
nia európskej spoločnosti v budúcnosti. Prog
ram pracovného dňa sa začínal vždy modlit
bou a meditáciou v Chráme svätého Spasiteľa. 
Na samotné plenárne zasadnutie prichádzalo 
denne okolo 4000 ľudí. Na tomto mieste mô
žem vymenovať len témy, ktoré sa analyzovali 
v prednáškach a následných diskusiách. Boli 
to témy: Kresťania v histórii 20. stor.; Storočie 
kresťanov vo francúzskej spoločností; Ekume
nická výzva pre cirkví v Európe; Nový inštitu
cionálny rámec EÚ a možností pôsobenia 
v nej. Maratón prednesených myšlienok nám 
rozširoval a prehlboval intelektuálny rozmer 
problematiky koexistencie viacerých typov 
spolužitia štátu a Cirkví v Európe, ako aj 
ekumenickej spolupráce cirkví pri zachovaní 
vlastnej identity. Často bola pertraktovaná 
téma sociálneho postavenia jednoduchého 
robotníka. Je nesporné, že západné krajiny 
Európy už prešli vývojovou fázou demokrati
zácie a ustálili svoj spôsob spolužitia v plura- 
litnej spoločnosti. Po dlhom období presved
čenia, že jediný správny spôsob zachovania 
vlastnej kresťanskej identity je boj proti inak 
veriacim, je po Druhom vatikánskom koncile 
jasné, že katolícku vieru nemožno žiť v bojí 
proti iným náboženstvám. Sme svedkami 
toho, že vlády niektorých európskych krajín 
sa navonok zriekajú kresťanského dedičstva 
a usilujú sa o laíckosť štátu. Odrazilo sa to aj

v nedávno prijatej ústave EÚ, kde v pream
bule, napriek mnohým žiadostiam, nie je 
zmienka o Bohu, iba v texte ústavy je zakom
ponovaná úloha náboženstva. Napriek tomu 
je kresťanstvo v Európe živé a v mnohých kra
jinách aj dominantné náboženstvo. Ešte stále 
je veľa kresťanstva medzí ľudom v Európe, veľ- 
ké púte mládeže sú stále atraktívne, konštato
val jeden z prednášajúcich. Kresťanstvo sa 
musí aj d nes objavovať, odhaľovať v sebe veci 
nové, neustrnúť na tradíciách, ale odovzdať 
štafetu viery aj do budúcnosti. Pri mapovaní 
Európy musíme brať do úvahy dve roviny 
kresťanstva teritoriálnu a hĺbkovú. Teritoriálna 
v sebe obsahuje štatistické ukazovatele. Hĺb
ková je dôležitejšia, lebo skúma tajomstvo 
viery v duší človeka. A z prežívania tohto 
tajomstva sa rodia charakteristické postoje 
kresťana; otvorenosť pre dialóg a všeobecná 
láska. Uskutočniť tieto postoje je naliehavou 
výzvou našich čias. Ostatné „úspechy” nechaj
me na Pána.

Druhý pracovný deň priniesol rozdelenie 
účastníkov do pracovných skupín podľa 
jednotlivých tém. Diskutovalo sa o problema
tike rodiny v sekulárnej spoločností, o zacho
vaní mieru v Európe i vo svete, o slobode a ná
boženstve, o demokracií a hospodárskom 
rozvoji chudobnejších krajín. Večer pristúpili 
k mikrofónu predstavitelia Katolíckej cirkvi s 
pozdravmi. Spomeniem britského kardinála 
O 'Connora, líllského biskupa Gerarda Defoisa, 
ale najmä kuriálneho kardinála Rogera Etche- 
, geraya, ktorý predniesol posolstvo Jána Pavla 
II, pre účastníkov stretnutia. Svätý Otec v ňom 
vyjadril potešenie z toho. že kresťania šíria 
integrálnu obnovu Európy, povzbudil účastní- 
kov k prehlbovaniu mieru a jednoty založenej 
na hodnotách a vyzval mladých, aby sa 
s dôverou pozerali do budúcnosti.

V nedeľu od rána bola prezentácia výsled
kov pracovných skupín spojená s panelovou 
diskusiou. „Európa je privilegovaným mies
tom ľudskej nádeje. Očakáva silných mužov 
a ženy so zmyslom pre bratstvo, ktoré pramení 
v účasti na Eucharístii“ , zakončil svoj ďakovný 
príhovor M. Camdessus. O 11. hod. začala 
slávnostná eucharistická liturgia, ktorej pred
sedal kardinál Roger Etchegeray. Koncelebro
valo asi tridsať biskupov a vyše sto kňazov, 
medzi nimi aj niekoľko gréckokatolíckych. 
Celé slávenie Eucharístíe vo francúzštine bolo 
sprevádzané dojemnou symbolikou spoločen
stva a bratstva európskych národov. Intelektu
álny rozmer načerpaný v prednáškach sa tu 
prelial do rozmeru Kristom naplneného srdca, 
ktoré dokáže objať a milovať všetkých bratov 
a sestry. Na jedinečný pocit, ktorý ma ovanul 
po skončení tejto veľkolepej liturgie, dlho 
nezabudnem.

V lille sa začal veľký dialóg o Európe. 
Verím, že je to dobrý začiatok, ktorý okrem 
iného reaguje na výzvu Svätého Otca: Dajte 
Európe dušul Ale kresťanskú dušu svetu môže 
daťlen ten, kto ju takú najprv sám má. Každý 
z nás sa o to môže denne pokúšať.

Michal Hospodár
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Slávnostné otvorenie akademického roka 
na GBF PU v Prešove

V piatok 1. októbra 2004, na sviatok 
Ochrany Presvätej Bohorodičky, bol v Kated
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostne 
otvorený akademický rok na Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove, Pred začiatkom slávnostnej svätej 
liturgie prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján 
Babjak, SJ, PhD,, posvätil novozriadenú ka
plnku priamo v priestoroch GBF PU na Ul. 
biskupa Gojdíča. Archijerejskú svätú liturgiu 
o 8.30 hod. v katedrále slávil vladyka Ján 
Babjak, spolu s emeritným prešovským bis
kupom Mons. Jánom Hirkom, Dr.h.c., proto- 
synkelom Prešovskej eparchie Mgr. Vladimí
rom Skybom, protosynkelom Košického apoš
tolského exarchátu Mgr. Vladimírom Tomkom 
a ďalšími kňazmi. Koncelebrovali aj vzácni 
hostia z Ríma: archimandríta Róbert Taft, 
profesor na Pápežskom východnom inštitúte 
v Ríme, rektor Pápežského kolégia Russikum 
v Ríme páter Alojz Cvikl, špirituál páter 
Germano Marani a chórmajster páter Ludwig 
Píchler. Na slávností sa zúčastnil aj novozvo
lený prorektor pre zahraničné vzťahy Prešov
skej univerzity Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD., 
ďalší akademickí funkcionári a pedagógo
via GBF PU, ako aj hostia a študenti. V homílii 
otec biskup Ján Babjak, okrem iného, povedal: 
„Začíname v mene Božom nový školský rok. 
Pre všetkých poslucháčov Gréckokatolíckej

Gréckokatolícka diecézna charita (GK D CH) 
mapovala povodňovú situáciu koncom júla 
2004 na území Gréckokatolíckej diecézy. Už 
počas vyhlásenia 3. stupňa povodňovej ak
tivity v Prešove a okolí sme si dohodli postup

Ďakovali v  Lurdoch

Gréckokatolícki veriaci z farnosti Hrabské 
a Kružlovsav dňoch 19.-26. septembra 2004 
zúčastnili na ďakovnej púti v Lurdoch. Okrem 
tohto milostivého miesta navštívili aj Monako, 
Nevers, Paríž a Mníchov, Pod duchovným 
vedením o. Martín Zlackého, duchovného otca 
z Hrabského, sí v Lurdoch vykonali krížovú 
cestu.

František Dancák

bohosloveckej fakulty vidím veľkú príležitosť 
načerpať potrebné vedomosti pre svoju 
životnú cestu, ale aj pre svoj duchovný život. 
Myslím si, že na začiatku je potrebné zdôrazniť 
práve túto veľkú šancu, ktorú Pán Boh dáva 
každému z nás, nielen počas štúdia, ale 
vlastne celý život. V každej chvíli ide o to, aby 
sme zodpovedne využívali čas í dary a spolu
pracovali s milosťou Božou, ktorá je základom 
každého duchovného pokroku človeka." 
Pripomenul tiež skutočnosť, že začíname tento 
akademický rok na sviatok Pokrova - Ochrany 
Presvätej Bohorodičky. „Je v tom aj veľká 
výzva začať tento rok s Máriou, Matkou Božou, 
a pod jej ochranou." Po svätej liturgií na
sledovala imatrikulácia prvákov v študijných 
odboroch katolícka teológia, učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov, anímátor 
voľného času a relígíonístíka. Prorektor PU 
Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD., vo svojom 
príhovore pozdravil študentov aj v mene 
rektora PU Prof. PhDr. Františka Mihínu, CSc. 
Zdôraznil skutočnosť, že „Gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta má byť strážkyňou 
večných ideálov pravdy, práva a krásy proti 
sofistike, polopravdám a nekultúrnym heslám 
doby, aby bola šíriteľkou pravého vedeckého 
poznania a mravnej osvíeteností í strediskom 
dobrého duchovného vplyvu na spoločnosť."

Ľubomír Petrík

s GK biskupstvom o spôsobe nahlasovania 
potreby pomoci pre ľudí cez jednotlivých 
dekanov a následne cez farské úrady. Do
plnenie informácií pokračovalo dohodnutím 
osobných stretnutí na vytipovaných obecných 
a farských úradoch.

V mesiaci august sme počas troch služob
ných ciest v 11-tích obciach v 5-tích dekaná
toch skúmali stupeň poškodenia domov, ich 
poistenie, ale hlavne sociálnu situáciu domác
ností (zamestnanosť, invaliditu, počet detí, 
hmotnú núdzu...). Po konzultácii so starostom 
a kňazom jednotlivých obcí sme z cca 200 
nahlásených rodín vybrali 29, ktoré boli 
podporené z krízového fondu GK DCH takto:

- dekanát Prešov: Drieňov (7 rodín) - 7 
000,- Sk; Fulianka (9 rodín) - 28 000,- Sk; 
Abranovce (1 rodina) - 5 000,- Sk: //

- dekanát Stropkov: Lomné (1 rodina) - 5 
000,-Sk;//

- dekanát Vranov n/T.: Rafajovce (5 rodín)
- 35 000,-Sk;//

- dekanát Humenné: Pakostov (6 rodín) - 
14 000,- Sk. Spolu: 94 000,- Sk.

Odovzdanie finančnej pomoci sa realizo
valo osobne na miestnych farských úradoch 
na základe podpisu zmluvy o finančnom dare 
jednotlivými rodinami.

Centrum diecéznej charity Prešov

SPRÁVY Z DOMOVA

KOŠICE: Dňa 2. októbra 2004 sa Katedrál
ny zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach 
zúčastnil pri príležitosti 20. výročia svojho 
založenia púte spojenej s duchovnou obno
vou zboru v Poľsku. Ich cesta viedla do kláš
tora neďaleko mesta Krakow. Na tomto 
mieste sa v rokoch 1931 -1938 zjavoval Pán 
Ježiš sr. Faustíne, členke rehole sestier Matky 
Božieho Milosrdenstva.

Tejto púte sa zúčastnili aj rodinní príslušníci 
členov zboru, ktorých duchovne sprevádzal 
o. Ján Maťaš, kaplán vo farnosti Košice - staré 
mesto. Cestou do cieľa púte sa pútnici zasta
vili v rodisku Svätého Otca Jána Pavla 11. vo 
Wadowiciach. Tam si prehliadli jeho rodný 
dom a chrám, kde bol pokrstený. Každý sa 
za neho a za jeho úmysly pomodlil. Niekoľko 
skladieb z repertoáru zboru odznelo v neďa
leko novopostavenom chráme.

Slávnostná svätá liturgia v cirkevnoslovan
skom jazyku v kláštornej kaplnke bola vyvr
cholením púte. Spev zboru z kaplnky sa 
rozliehal do diaľky. Po svätej liturgii bolí 
pútnici pod duchovným vedením sr. Klarety 
uvedení do histórie spojenej s milostivým 
obrazom. Jej slová a duchovný odkaz 
umocnené modlitbovou hodinkou v chráme 
pri milostivom obraze zasiahli hlboko do sfdc 
každého pútnika (Mária Tomášová).

BEŇAD1KOV1CE: V nedeľu 10. októbra 2004 
bola v Beňadikovciach, ktoré sú filiálnou 
obcou farnosti šarišský Štiavnik v Svidníckom 
protopresbyteráte, odpustová slávnosť Ochra
ny Presvätej Bohorodičky, pri ktorej svidnícky 
protopresbyter o. Marek Pulščák posvätil 
miestny gréckokatolícky obnovený chrám, 
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Svä
tú liturgiu spolu s protopresbyterom slávili 
domáci farár o. Andrej Dujčák, správca far
nosti Hrabovčík o. Jozef Gača, farár z Mlyná- 
roviec o. Marián Buráľ a správca farností 
z Cerniny o. Michal Kočiš. V homílii o. Pulščák 
hovoril o lepšom podiele, ktorý si vybrala 
Mária, sestra Marty a Lazára. Zdôraznil, že 
aj nám sa ponúka ten lepší podiel, ak si 
vyberieme Boha a jeho mocné slovo. Poďako
val veriacim, pretože si vybrali lepší podiel 
aj tým, že obnovili svoj chrám, miesto, kde 
môžu oslavovať Boha a prijať jeho požehna
nie. V chráme sa slávi Eucharístia, sprítom
ňuje sa krvavá obeta Ježiša Krista nekrvavým 
spôsobom. Krv Ježiša Krista človeka oslobo
dzuje a očisťuje. Na obnove chrámu sa vo veľ
kej miere finančnou pomocou a prácou 
podieľali veriaci. Bola zrealizovaná izolácia 
chrámu, vzduchový kanál popri základoch, 
sanačné omietka zvnútra a zvonku, maľba 
stien v interiéri, nová fasáda a voda bola 
stiahnutá do šácht. Obnovený chrám je zna
kom horlivosti a obetavosti miestnych veria
cich a ich duchovného otca (Ľubomír Petrík/ 
1SPB).

KOŠICE: Už sa stalo tradíciou, že po jesen
ných duchovných cvičeniach pre Kňazov 
košického apoštolského exarchátu sa v re- 
demptoristíckom Chráme Svätého Ducha 
v Michalovciach na záver koná kňazský deň. 
Aj 15. októbra 2004 sa pri tejto príležitostí

Starosti našich blížnych 
sú aj našimi starosťami...
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stretli všetci kňazi exarchátu, aby pri spo
ločnej modlitbe a diskusii hľadali jednotiacu 
niť pri pastoračnom pôsobení vo svojich 
farnostiach.

V úvodnom príhovore vladyka Milan, 
apoštolský exarcha, načrtol dve témy kňaz
ského dňa: a) úpadková morálka a identita 
kňaza a b) pastorálna explikácia Eucharistie 
v eucharistickom roku. Apeloval na kňazov, 
aby prelomili bariéiy škodlivého puritánstva 
v oblastí manželského spolužitia a regulácie 
pôrodnosti a venovali väčší priestor tejto 
problematike vo svojich kázňach a kate- 
chézach. S tematickou prednáškou vystúpil 
o. John Harvey, moralista z USA, ktorý po
menoval a analyzoval príčiny morálnych 
škandálov katolíckeho kléru v nedávnych 
časoch. Veľmi varovne vyzneli jeho slová do 
radov predstavených za kňazský dorast pri 
ich zodpovednosti za formáciu-morálneho 
vedomia kandidátov kňazstva. Práve podce
nenie tejto formácie označil za jednu z najdô
ležitejších príčin nedávnych škandálov.

V druhej časti stretnutia moderátor o. 
ThBíbLíc. Róbert Jáger predstavil pastoračný 
model prežívania eucharistického roka 
v živote kňaza í celej farnosti. Eucharistia je 
najväčším darom Ježiša Krista svojej Cirkvi. 
Prehĺbené stretávanie sa s eucharistickým 
Kristom je liekom na naštrbenú identitu 
kňaza í kresťana vôbec. Vladyka Milan zdô
raznil, že pravidelné eucharistické poklony 
vo farnostiach by nemali nikde chýbať. Veď 
tichý dialóg s Kristom pri eucharistickej 
poklone pripravuje veriaceho človeka na 
plodnejšie prijímanie chleba života pri svätej 
liturgii. V diskusii zaznelo viacero praktických 
otázok a ďalších podnetov na prežívanie 
eucharistického roka v rámci exarchátu.

V závere stretnutia predsedovia jednot
livých komisií Košického exarchátu predniesli 
referáty o svojej činností a vyzvali na užšiu 
spoluprácu všetkých kňazov. Spoločná 
modlitba ukončila toto plodné stretnutie a 
posvätila všetkých zúčastnených, aby nové 
podnety účinne realizovali vo svojej pastorač
nej službe (Michal Hospodár/GKAE).

KOŠICE: Celoslovenské podujatie univerzit
nej mládeže pod názvom Akadem 2004 sa 
začalo v piatok 22. októbra t.r. liturgickým 
slávením Eucharistie, ktorému predsedal 
vladyka Milan Chautur, predseda Rady pre 
rodinu a mládež pri KBS. Podujatie už nie
koľko rokov organizuje Katolícka univerzita 
v Ružomberku a zúčastňujú sa ho zástup
covia všetkých Univerzitných pastoračných 
centier (UPC) na Slovensku. Vyše 500 účast
níkov si v kázni biskupa Chautura vypočulo 
podrobný rozbor posolstva Svätého Otca Jána 
Pavla 11. mládeži, pri príležitosti nastávajú
ceho 20. svetového dňa mládeže v Kolíne nad 
Rýnom. Pápež vybral na toto stretnutie tému 
z 2. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Prišlisrne 
sa mu pokloniť' (Mt 2,2b), analyzujúc bib
lický príbeh poklony troch mudrcov malému 
Spasiteľovi. V posolstve vyzýva mládež sveta, 
aby pamätala na duchovnú prípravu na 
stretnutie, ktorá spočíva v atmosfére viery a 
načúvania Božieho slova. Takto možno dôjsť 
ako traja mudrci až k stretnutiu s Kristom,

„ Teraz len choď, ale keď budem mať čas, 
zavolám ťa" (Sk 24,25). Možno aj tieto slová 
Pána mali v pamäti pradedovia - baníci, keď 
sa rozhodli v roku 1899 založiť spolok s náz
vom „Banský robotnícky spolok podporovania 
vdov a sirôt sv. Jána Krstiteľa" v Helcmanov- 
ciach.

Spolok od svojich počiatkov pôsobil pod 
kuratelou gréckokatolíckej farnosti našej obce, 
a pôsobí až dodnes. Stalo sa peknou tradíciou, 
že v prvú nedeľu po sviatku Povýšenia sv. 
Kríža sa naši veriaci stretávajú na slávnostnej 
liturgií spojenej s baníckou oferou. V tomto 
roku bol tento sviatok o to vzácnejší, že bol 
spojený so 105. výročím založenia spolku.

S radosťou v srdciach sme medzí sebou 
privítali otca dekana Štefanka, ktorý medzí 
nás zavítal aj so svojou rodinou. Svätá liturgia 
sa začala nástupom baníckej stráže pred 
íkonostas v slávnostných uniformách so spol
kovou zástavou a slávnostným príhovorom 
člena spolku.

Svoje slová upriamil najmä na históriu 
spolku, ktorá je ozaj bohatá. Najstaršia zacho
vaná zápísničná kniha s názvom „Protokoly 
kniha Nagykunchfalu sw. Johanna Krstiteľa" 
je z roku 1916. Jej zažltnuté stránky vypove
dajú o rokoch rozkvetu, ale í stagnácie. V 20.
- 30. rokoch minulého storočia mal spolok 
vyše 600 členov a okrem Helcmanovíec ako 
sídla spolku mal aj pobočky v Nižných Slovin- 
kách a v Mníšku nad Hnilcom. Jeho členmi 
bolí aj obyvatelia Gelnice, Prakoviec, Žakaro- 
víec a Kojšova.

V knihe sú zápisy z výborových schôdzí a 
„valných zhromaždení", spomínajú sa členo
via výborov í s dobovými funkciami (notár, 
mluvčí, opaterník, fanífírer atď.). Spolok sa

Na pôde Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty PU sa vďaka medzinárodnej spolu
práci Katedry biblických vied GBF uskutoční! 
letný seminár medzinárodného projektu 
Evangelíum und Kultur, Dusseldorf, Nemecko. 
ThBibLíc. Róbert Jáger, jediný slovenský člen 
projektu, sa ujal úlohy hostiteľa v dňoch 24. 
7. - 3. 8. 2004.

Tento projekt je jednou z aktivít kruhu 
biblistov pracujúcich s pragmalingvístíckým 
prístupom. Celý projekt predstavuje harmo
nickú syntézu biblickej vedy, vied o komuni
kácii a pragmalingvistíky. Tento v biblickej 
vede mladučký prístup predstavuje jednu 
z mnohých nových perspektív prístupu k bib
lickému textu. Zakladateľom projektu bol už 
nebohý Prof. Fritzleo Lentzen-Deis, SJ, profesor 
Pápežského biblického inštitútu v Ríme.

K vedeckým princípom projektu patria 
princípy modernej lingvistiky ako konvergen
cia hístorícko-komparatívneho štúdia jazyka 
a teoretickej reflexie európskeho bádania. 
Môžeme teda uviesť práce pragmalíngvístov, 
ako sú Austin, Morris, Searle a Peirce, ktorí 
definovali rečako skutok. Samozrejme, histo
rické korene konceptu možno nájsť už u Pla
tóna v Kratíloví, ale aj u Aristotela a Marka 
Terencia Varrone. Nechýba ani základ moder-

mesíacoch stretávali na tzv. spolkových ma
jálesoch v prírode, najčastejšie na „Kostílných 
lúčkach".

To všetko bolo... V súčasnej dobe trápia 
spolok problémy, najmä úbytok členov, 
nezáujem o členstvo z radov mladých, ale 
í slabá účasť členov na stretnutiach a poduja
tiach spolku. Napriek tomu je však dôležité, 
že spolok žije a dúfajme, že s Božou pomocou 
bude aj naďalej žiť... Bohaté tradície ho 
k tomu zaväzujú.

Otec dekan vo svojej homílií vysoko ocenil 
činnosť a význam spolku. Poukázal na 
dôležitosť ľudskej práce, nielen baníkov, ale 
každej poctivej a svedomitej práce v minulosti 
í súčasnosti. V závere slávnostnej svätej litur
gie sa v mene helcmanovských veriacich 
otcovi dekanovi a jeho rodine poďakoval za 
ich účasť správca našej farnosti otec František 
Takáč, ktorý celkom na záver odslúžil pany
chídu za zomrelých členov spolku.

Juraj Manirný

nej lingvistiky - de Saussurov Cours de linguis
tique générale. Z biblickej vedy sa do popre
dia dostáva okrem hístorícko-kritickej vedy aj 
literárna kritika, v danej oblasti viazaná 
na štúdium procesu čítania a chápania. Spo
medzi moderných autorov treba spomenúť 
mená Iser a Eco. Špecifikom projektuje ínter- 
kulturalíta, ktorá nespočíva iba v rozmanitosti 
jeho členov, ale predovšetkým v zúžitkovaní 
senzibility jednotlivých kultúr v interpretácií 
textov. A toto je to nóvum, ktoré projekt pri
náša akademickej obcí.

Tohtoročný seminár bol venovaný prob
lematike textovej komunikácie a komunikač
ného potencionálu apokalyptických textov. 
Zúčastnili sa ho bíblistí z Nemecka, Talianska, 
Ekvádoru, Mexika, Brazílie, Indie, Švajčiarska, 
Luxemburska a Holandska. Okrem pracovnej 
častí spoznávali účastníci v rámci interkultu- 
rality aj slovenskú kultúru. Pre slovenského 
čitateľa ponúkame ako úvod príspevok z 
konferencie Komunikácia a text, Prešov 15.- 
16. november 2001: R. Jáger, "Komunikácia 
skrze antický písaný text. Biblický text 
v procese komunikácie”, in Komunikácia a 
text, Zborník materiálov z vedeckej konferen
cie s medzinárodnou účasťou. FHPV PU, 
Prešov, Náuka 2003, str. 111-120. D ,

Pramgmalongvistika a Biblia

nestaral len o pozostalých po zomretých čle
noch poskytovaním podpôr, ale žíl čulým 
spoločenským životom. Členovia sa v letných
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Pätnáste výročie smrti 
o. ThDr. Jána Mastiliaka, CSsR

V sobotu 25. septembra 2004 bola z ini
ciatívy michalovskej víceprovincie Kongre
gácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove spomienková 
slávnosť na veľkú osobnosť Gréckokatolíckej 
cirkvi a rehole redemptoristov - o. ThDr. Jána 
Mastiliaka, CSsR, pri príležitosti 15. výročia 
od jeho smrti. O 10. hod. bola archijerejská 
svätá liturgia, ktorú slávil prešovský eparcha 
Mons. Ján Babjak, SJ, košický apoštolský 
exarcha mons. Milan Chautur, CSsR, sokalský 
eparcha Mons. Michal Koltun z Ukrajiny a 
emeritný prešovský biskup Mons. Ján Hirka.

Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur. 
Povedal, že sú ľudia, ktorí sú nápadní svojou 
nenápadnosťou. Takým bol aj redemptorista
o. Ján Mastiliak. Veľa toho nehovoril, ale to, 
čo povedal, sedelo. Bol typom kňaza obety. 
Jeho obeta však bola skrytá. Jeho pôsobenie 
znamenalo pre Gréckokatolícku cirkev veľmi 
veta. Bol to veľmi učený, a pritom skromný 
kňaz. Veľmi priliehavé sú vo vzťahu k jeho 
životu slová sv. Jána Krstiteľa o Kristovi: „On 
musí rásť a mňa musí ubúdať." Taký bol život
o. Mastiliaka. V jeho živote bol viditeľný Ježiš 
Kristus.

Na konci svätej liturgie sa prihovoril vla
dyka Ján Babjak a povedal osobnú spomien
ku. Otec Mastiliak bol vždy ochotný prísť do 
katedrály vypomôcť v spovedaní. „My všetci 
sme už skončili a on mal ešte dlhý rad peni- 
tentov, ktorí sa spovedali pravidelne u neho. 
Aj pre dnešok ostal vzorom obetavosti a horli
vosti. Inšpirujme sa jeho príkladom vo svojom 
kresťanskom, rehoľnom a kňazskom živote."

Po skončení svätej liturgie víceprovinciál 
otcov redemptoristov o. Mgr. Jozef Jurčenko, 
CSsR, odslúžil za o. Mastiliaka panychídu.

Otec Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 
1911 v Nižnom Hrabovcí a zomrel 18. septem

bra 1989 v Prešove. Študoval v Ríme na Pá
pežskom východnom inštitúte, kde získal 
doktorát a nejaký čas tam aj prednášal.
V „monster procese" s desiatkou najvýznam
nejších rehoľníkov, ktorý bol na výstrahu 
vysielaný rozhlasom v celom vtedajšom 
Československu, bol o. Mastiliak obžalovaný 
z vlastizrady a špionáže a odsúdený na do
životie, peňažnú pokutu 50 000 korún, konfiš
káciu celého majetku a stratu občianských 
práv na desať rokov. Vystriedal všetky vtedy 
známe väzenia. Jeho zdravie bolo úplne 
podlomené. Nezabudnuteľné chvíle vo väzbe 
prežíval najmä v blízkosti blahoslaveného 
biskupa Pavla Petra Gojdiča. Päť mesiacov 
prežil v jednej cele aj s neskorším prezidentom 
ČSSR Gustávom Husákom. Po pätnástich 
rokoch bol na základe amnestie prepustený z 
väzenia. Pretože činnosť Gréckokatolíckej 
cirkvi bola v tom čase komunistickým reži
mom stále zakázaná, musel sa zamestnať. 
Pracoval ako záhradník v Komunálnych 
službách v Prešove a neskôr ako tlmočník 
v Odevných závodoch v Prešove. Keď bola 
v roku 1968 povolená činnosť Gréckokatolíckej 
cirkvi, bol ustanovený za predstaveného 
michalovskej víceprovincie redemptoristov. Od 
roku 1970 vypomáhal v prešovskej katedrále, 
zväčša ako spovedník. Ovládal 14 cudzích 
jazykov a preložil 108 knižných titulov. Mal 
veľký podiel aj na preklade Liturgie sv. Jána 
Zlatoústeho do slovenčiny. Jeho najväčšou 
zásluhou bola tajná príprava kňazov, najmä 
rehoľníkov - redemptoristov, pretože nemohli 
oficiálne študovať. Bol to skutočný duchovný 
otec, ku ktorému prichádzalo mnoho kňazov, 
rehoľníkov i laikov, jednoducho každý, kto 
potreboval pomoc a radu. Držať sa Matky 
Božej - to bolo jeho heslo.

Ľubomír Petrík

Festival v Hlinnom
„Spievajte Pánovi, velebte jeho meno... "(Ž 

96:2) V tomto duchu sa niesla premiéra festi
valu duchovnej piesne: „Tak Pána chváľ!" vo 
farnosti Hlinné, ktorý sa konal 17. októbra 
2004. Všetko sa to začalo o 14. hod svätou 
božskou liturgiou v miestnom Dome kultúry, 
počas ktorej odznela veľmi povzbudivá kázeň, 
ktorú predniesol o. Ján Lemeš.

Po svätej liturgii sme sa stali svedkami 
programu, ktorý trval takmer do 19. hodiny 
a bol pre všetkých nás iste obohacujúci.

O program sa postaralo päť zborov a sku
pín nielen z Hlinného, ale aj z Pozdišoviec 
a Varhaňovíec. Zloženie účinkujúcich (od detí 
po dospelých) dokázalo, že sa vieme zjednotiť 
a na veku a farbe pleti naozaj nezáleží. Detí 
nám predviedli „ukazovačky", mladší volili 
štýl hudobnej skupiny a starší preferovali skôr 
zborový spev.

Mladí hostia z Varhaňoviec nám zasa 
ukázali, že stačí skutočne len tak málo...

klávesy, gitara, a hlavne viera a chuť spievať 
a chváliť Šéfa... a mohli sme sa len čudovať, 
ako výborne im to išlo.

Ostáva mám len vyjadriť poďakovanie 
všetkým usporiadateľom a o. Martinovi 
Mekelovi, ktorý na záver skonštatoval: „Božiu 
prítomnosť tu aj vidieť, aj cítiť," a prosiť nášho 
nebeského Ocka a Mamku, aby sme sa o rok 
mohli takto stretnúť znova...

sir Pavol

SPRÁVY Z DOMOVA

ktoré mení život človeka (celé posolstvo na 
www.rcc.sk/dokumenty) (Michal Hospodár/ 
GKAE).

Program piatkového večera pokračoval na 
univerzite uvoľnenou prezentáciou jednot
livých UPC-čiek a zakončil sa spoločnou 
modlitbou.

PREŠOV: Posledný aprílový týždeň sa nie
sol v znamení dejín. Na pôde Gréckokatolíc
kej bohosloveckej fakulty PU sme mali mož
nosť privítať Prof. Christophera Zuggera, PhD, 
zo Štátnej univerzity New Mexico, USA. Bola 
to druhá zastávka prednáškového pobytu 
v Európe, ktorá sa uskutočnila vďaka medzi
národným kontaktom Katedry biblických 
vied GBF PU v Prešove. Prof. Zugger predná
šal v Rakúsku na Medzinárodnom teologic
kom inštitúte v Gamingu. Na Slovensku, 
okrem našej fakulty, aj v Centre spirituality 
Východ - Západ, TF Trnavskej univerzity 
v Košiciach. Poslednou zástavkou bolo 
niekoľko univerzitných centier na Ukrajine 
a v Maďarsku.

Prof. Zugger sa venuje byzanstkým deji
nám a kultúre. Na materskej univerzite 
prednáša okrem spomenutých predmetov aj 
spiritualitu byzantského východu. K jeho 
úzkej špecializácii patrí záujem o dejiny 
katolíkov v bývalom Sovietskom zväze. The 
Forgotten - Zabudnutí, prvý zväzok z tejto 
aj vo svete málo známej kapitoly dejín, uzrel 
svetlo sveta v roku 2000 vo vydavateľstve 
univerzity Syracuse /Syracuse Uníversity 
Press, Syracuse, New York 2000/. Poslucháči 
GBF PU malí možnosť vypočuť si dejiny 
Gréckokatolíckej cirkvi v USA: počnúc prvými 
emigrantmi a ich osudom v novom svete, 
formáciou komunít a hľadania vlastnej iden
tity v multikultúrnom kontexte Spojených 
štátov, cez formovanie cirkevných í svetských 
inštitúcií, až po dnešný zápas a nádeje pre 
budúcnosť.

Druhý cyklus sa týkal dejín Byzantskej 
katolíckej cirkví (Gréckokatolícka cirkev) 
v cárskom Rusku a v prvým rokoch novej 
Sovietskej vlastí. Životaschopné komunity 
intelektuálov i jednoduchého ľudu v lone 
Katolíckej cirkví v pravoslávnom Rusku 
môžu znamenať veľké prekvapenie í pre 
zasvätených historikov. Práve táto téma 
najviac zaujala prítomné publikum. Po 
anglicky hovoriaca verejnosť sa môže tešiť 
na druhý zväzok vyššie spomenutej publiká
cie: Byzantskí katolíci v Rusku. Nám len 
zostáva dúfať, že spomenutá publikácia - 
súčasť študijného materiálu aj Inštitútu sve
tovej politiky vo Washingtone (The Inštitúte 
of World Politics) - spolu s ďalšími sa dočkajú 
aj slovenskej verzie (Róbert Jáger).

MEDZILABORCE - Najmladší slovenský 
autor odbornej literatúry, sedemnásťročný 
gymnazista Peter Solej z Medzilaboriec, 
pripravuje svoju už tretiu knihu s názvom 
Liturgické predmety gréckokatolíkov na Slo
vensku. Odbornej literatúre sa začal venovať 
ako trinásťročný. V roku 2002 vydal prvotinu 
Prehľad slovenskej meny a v tom istom roku 
mu vyšla aj práca Prehľad medaílérskej 
tvorby kremnickej mincovne 1993 - 2002.
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Chrám redemptoristov 
v Michalovciach onedlho 70 - ročný

Sedemdesiat rokov v živote človeka nie je 
tak málo, ale dá sa to isté povedať aj 

o sakrálnej stavbe? Veď sú chrámy, ktoré si 
pamätajú nielen niekoľko desaťročí, ale slúžia 
svojmu účelu už niekoľko storočí. Je teda se
demdesiat rokov dostatočný dôvod na oslavu? 
Na druhej strane, nie všetky chrámy majú 
príležitosť hostiť vo svojich útrobách veľké 
množstvo veriacich, zvlášť pútnikov, a nie 
každý chrám, hoci aj niekoľkostoročný, musí 
byť vždy bohatý na historické udalosti. 
A v tomto svetle je dôvod na oslavu. Všetky 
dôležitejšie udalosti, ktoré sa odohrali v Chrá
me Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov 
v Michalovciach, sa ani nedajú zhrnúť do 
jedného krátkeho príspevku a zaslúžili by sí 
samostatnú monografiu.

Prečo stavať nový chrám?
V Michalovciach, v novopostavenom mo- 

nastierí, sa už rok po posviacke monastierskej 
kaplnky ukázalo, že predsa len svojou veľkos
ťou (12x13x9) nestačí stále sa zväčšujúcemu

počtu veriacich, ktorí prichádzali na bohosluž
by k redemptoristom. Nedostatočné podmien
ky bránili, aby sa pri kláštore rozvinul väčší 
apoštolát. Redemptorista Dr. Jozef Miklík 
(1886-1947) v časopise Svätá Hora už v roku

1932 písal: „Bohužel, nemá klášter dosud 
kostela a tento nedostatek brzdí velíce práci 
misionárú. Príštího roku treba počítati se 
stavbou nové svätyne. Kdybychom verili 
zprávám novinárskym, topí se redemptoristé 
ve zlaté. Skutečnostjevšakdocela jiná a téžké 
starosti jsou denním údélem mladého pred
staveného v Michalovcích. (...) Nový chrám 
bude zasvécen Sv. Duchu, proti kterému se 
práve východní rozkol tolik prohŕešiť.

Podfa akého plánu sa budovalo?
Ešte v novembri 1931 sa ponúkol o. Dan- 

kulinec zo Šebestova, ktorý bol aj staviteľom, 
že môže previesť stavbu nového chrámu. 
O stavbu sa zaujímali aj ďalší stavitelia a pro
jektanti: v júni 1932 pán íng. Arthur Rozhon 
s ing. Kratochvílom, potom architekt íng. 
Vladimír Síčínský a vo februári 1934 pán Juraj 
Birtus, Míchalovčan z Dolnej ulice. Posledne 
menovaný prišiel 20. februára 1934 do kláš
tora s ponukou, že je schopný postaviť chrám 
podľa návrhov Rozhona aj za menej ako 700

000 korún. V archíve redemptoristov sa však 
zachovali iba škice chrámu od Prof. Bokšaya 
a Prof. Vladimíra Sičinského.

Redemptorísti sa nakoniec rozhodli pre 
upravený plán architekta, inžiniera a neskôr

aj profesora Vladímíra Sičinského. Tento návrh 
mala realizovať ostravská firma Rozhon, ktorá 
už predtým stavala michalovský kláštor re- 
demptorístov. 0. íhumen Ján Cyril Zakopal, 
zodpovedný za stavbu chrámu, zvážil návrh 
Juraja Birtusa a keď sa na stavbe v Jastrabí 
osobne presvedčil o kvalite a spôsobe jeho 
práce, rozhodol sa pre michalovského stavi
teľa. Ten musel ešte k chrámu navrhnúť pro
jekt zvonice, pretože síce v Bokšayovom 
náčrte zvonica tvorila jeden celok s chrámom, 
ale rozhodlo sa stavať podľa upraveného 
plánu Sičinského, a ten zvonicu nenaprojek- 
toval. S navrhovaným projektom sa o. Zakopal 
vybral do Prahy na Provinciálnu konzultu, 
ktorá po predstavení plánu a rozpočtu stavbu 
7. mája 1934 definitívne schválila. Po návrate 
z Prahy michalovský íhumen vybavil všetky 
potrebné stavebné povolenia a 2. júla začala 
firma Birtus kopať základy novej budovy.

Posviacku základného kameňa vykonal 22. 
júla 1934 kanonik a riaditeľ Eparchíálneho 
úradu v Užhorode o. Alexander Jankovič, a 
hoci táto slávnosť nebola vôbec propagovaná, 
zišlo sa na nej v procesiách mnoho ľudí. Počas 
slávností kázal redemptorista o. Vasiľ Musil.

Odkiaľ prišli peniaze na výstavbu?
Stavba Chrámu Svätého Ducha rástla veľmi 

rýchlo, pretože so zbieraním finančných 
prostriedkov a zvážaním materiálu sa začalo 
prv, ako bola stavba schválená. Veľkú zásluhu 
na tom mal predstavený michalovského kláš
tora o. Ján Cyril Zakopal, ktorý vzal iniciatívu 
do vlastných rúk a povzbudzujúc veriacich 
k finančnej a materiálnej pomoci nazbieral 
vyše 100 tisíc korún. Pri výstavbe a zbieraní 
finančných prostriedkov pomáhal každý člen 
komunity. Misionári propagovali stavbu 
chrámu na apoštolských prácach, niektorí 
písali články do časopisov, iní pomáhali 
modlitbou, radou a životnými skúsenosťami. 
Tieto aktivity priniesli pekné ovocie, čo 
ilustrujú napríklad: správa z misie v Rešove, 
kde veriaci venovali 950 korún či v Slovin- 
kách, kde veriaci venovali na nový chrám 500 
korún. Správy o výstavbe nového chrámu bolí 
uverejnené v domácich i zahraničných časo
pisoch a periodikách. Na ilustráciu môžeme 
uviesť zápis michalovského kronikára. Podlá 
neho 20. marca 1935 uverejnil parížsky list 
La Croix obrázok michalovského kláštora i 
chrámu s prosbou o podporu a niekoľko osôb 
poslalo príspevky. Už 15. marca P. Van Keulen 
s apoštolátom v Rotterdame venoval 6000 
korún.

Za požehnanie pri stavbe sa redemptorísti 
a veriaci prichádzajúci do kláštornej kaplnky, 
neustále modlili. Už v marci 1932 sa počas 
celého mesiaca modlili k sv. Jozefovi o pomoc 
pri výstavbe nového chrámu. 18. septembra 
1932 o. íhumen Zakopal posvätil počas mole- 
benu obraz sv. Terezky, a potom ho vystavil 
k verejnej úcte v kaplnke pri dverách. K obra
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zu bola nainštalovaná pokladnička, do ktorej 
mohli veriaci dávať svoje príspevky na nový 
chrám. Stále sa hlásili noví dobrodinci. Na 
chrám dokonca obetoval 8 korún aj malý, asi 
šesťročný chlapec, ktorý si ich ťažko našetril. 
Práve toto boli obety, síce nie vysoké, ale zato 
malí hodnotu ako peniaz, ktorý hodila do 
chrámovej pokladnice vdova a ktorú Ježíš dal 
učeníkom za príklad. Modlitby, príhovor 
patrónov, finančné obety, to všetko Boh prijal 
a vypočul, lebo berúc do úvahy mnohé ťaž
kosti, chrám bol postavený vo veľmi krátkom 
čase. Boh nad celým dielom skutočne držal 
ochrannú ruku. Počas stavby sa nikomu nič 
nestalo, a hoci pár dní pred posviackou jeden 
natierač spadol hlavou na dlažbu, nezabil sa.

Je možné postaviť taký veľký chrám 
za taký Krátky čas?___________________

Prax ukázala, že je to možné. Už v novem
bri 1932 začali veriaci na miesto budúceho 
chrámu zvážať potrebný stavebný materiál, 
takže o niekoľko mesiacov sa tam už vynímali 
hory piesku a štrku. Zvážanie štrku a piesku 
pokračovalo aj v roku 1933. Po konečnom 
schválení plánov sa 18. mája 1934 začala 
kopať studňa pri stavbe, 26. mája prišlo z Be- 
rehova 10000 tehál na chrám, ktoré potom 
gazdovia zadarmo zvážali k stavenisku a 9. 
júna prišlo ďalších 50000 tehál. V jeseni 1934 
mal už nový chrám múry a pracovalo sa na 
vežiach. Pretože ešte aj v polovici decembra 
bolo výnimočne mierne počasie, mohli byť

dokončené práce na pokrývaní striech mede
ným plechom.

Keďže v decembri 1934 bola stavba pod 
strechou, začalo sa pracovať aj vo vnútri rozo
stavaného chrámu, čím sa veľmi urýchlilo jeho 
dokončenie. 9. apríla 1935 bolo ukončené 
zavážanie chrámu hlinou. Keď 29. apríla 
posvätil o. Ján Fedorko kríž na kopulu a 9. 
augusta 1935 dali klampiarí pozlátenú baňu 
na chrám pod veľký kríž, novostavba dostala 
jasné kontúry.

Koncom augusta 1935 bola už stavba 
dokončená aj zvonku a práce v interiéri sa 
blížili ku koncu. Pri chráme už stála zvonica, 
aj keď ešte bez vrchného poschodia, v ktorom 
mali byť umiestnené zvony.

15. septembra 1935 kanonik Teodor Kossey 
z Užhorodu posvätil dva zvony: Svätý Duch 
(22q) a Mária (llq ), ktoré tri dni predtým 
priviezla firma Akkord z Užhorodu. Slávnostná 
liturgia, na ktorej kázal dekan z Vojčíc o. 
Vojtech Dudíč, bola slúžená vo zvonici a prišlo 
na ňu mnoho ľudí. Ukázalo sa však, že prive
zené zvony neladia so zvonom Sv. Jozef, ktorý 
vyhotovil zvonár Perner zo Suchého Vrbného 
pri Českých Budéjovicíach v jeseni 1931. Po 
preskúšaní zvonov Monsignorom kanonikom 
Doskočilom z Flradca Králové za účasti zá
stupcu Akkordu z Užhorodu sa dospelo k ná
zoru, že asi bude nevyhnutné jeden zo zvonov 
preliať. Problém bol aj s uchytením zvona Sv. 
Jozef, pretože bolo prispôsobené na provizór
nu drevenú zvonicu, ktorá stála pri bývalej

kaplnke. Hoci mal zvon Sv. Jozef najčistejší 
zvuk, bol 5. decembra 1935 firmou Akkord 
vzatý na preliatie. Zvony Svätý Duch a Mária 
boli o dva dní vytiahnuté do zatekajúcej a 
nedokončenej veže. Preliaty zvon Sv. Jozef 
(6q) bol do Michaloviec dopravený 4. apríla 
1936 a 9. apríla ho zvonár z Užhorodu vytia
hol do veže. Práce na zvonici mohli byť koneč
ne dokončené, a tak zmizlo aj posledné leše
nie zo stavby. V júli 1937 staviteľ Birtus posta
vil plot a tým vznikol z chrámu a kláštora 
jeden súvislý objekt.

Ak bolo potrebné čosi preveriť alebo 
rozhodnúť, mladý ihumen o. Zakopal si dal 
často poradiť od starších spolubratov, hlavne 
od o. Metoda Dominika Trčku. O tom vraví i 
zápis v kronike, keď 12. januára 1935 šli 
spoločne s pánom Birtusom navštíviť stavbu 
v Jastrabí a skúsiť kvalitu tamojšieho zvona. 
Stavebný dozor nad stavbou mal, zdá sa, 
architekt ing. František Stelmach z Prahy, 
ktorý viackrát revidoval stavbu a bol pravde
podobne aj v kolaudačnej komisii. Tá stavbu 
26. septembra 1935 schválila a povolila uží
vať.

24. septembra 1935 mohol ísť o. Metod 
Dominík Trčka do Užhorodu dohodnúť rubriky 
svätenia nového chrámu, aby liturgická sláv
nosť bola dobre zorganizovaná a prebehla 
dôstojne.

(pokračovanie v dälšom čísle) 
Atanáz, CSsR 

Snímka: D. Dugas

Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos

Narodila sa okolo roka 827 v meste Mé- 
thymna (dnes Molynos) na severe ostro

va Lesbos v Egejskom morí. Keď prišla o ro
dičov, príbuzní ju odovzdali na výchovu do 
istého monastiera, kde sa neskôr stala mníš
kou.

Okolo roka 845 dostala od predstavenej 
požehnanie, aby navštívila svoju sestru, ktorá 
žila s manželom v neďalekej dedine. Vtedy 
ostrov prepadli Arabi a mnohých, okrem iného 
aj Teoktistu, zobrali do zajatia. Keď však 
zakotvili pri ostrove Paros a zajatcov vyviedli 
na pevninu, využila chvíľku ich nepozornosti 
a dala sa na útek. Arabi ju prenasledovali, 
ale ona im unikla a neprestávala bežať, kým 
jej porast a kamene nedoráňali nohy natoľko, 
že sťa mŕtva padla na zem. Celú noc prežila 
vo veľkých bolestiach, ale neprestajne ďako
vala Bohu, že ju vytrhol z rúk nepriateľa.

KedTeoktista na druhý deň ráno zbadala, 
že Arabi z ostrova odchádzajú, od radostí 
zabudla na všetky bolesti a rozhodla sa, že 
tam zostane navždy. V tom čase bol Paros 
úplne pustý a aj tamojší chrám zasvätený 
Presvätej Bohorodičke bol schátraný. Teoktista 
bývala na ostrove tridsaťšesť rokov a viedla 
pravý pustovnícky život. Živila sa výlučne 
semienkami slnečníc, ktoré tam rástli, a Božím 
slovom. Vo dne, v noci spievala Bohu žalmy, 
duchovné piesne a ďalšie texty, ktoré sa 
naučila počas svojho pobytu v monastieri.

Šaty, ktoré mala na sebe, sa rýchlo zodrali, 
takže jediným jej odevom sa stala Božia mi
losť, ktorá ju chránila pred každým nešťastím.

Po tridsiatich šiestich rokoch sa akísi 
poľovníci rozhodli navštíviť Paros a loviť tam 
zver. Keď sa jeden z nich, muž veľmi jedno
duchý a nevzdelaný oddelil od svojich kole
gov, objavil spustnutý chrám. Vošiel dovnútra 
a začal sa modliť. Ako robil poklony, zbadal 
v zemi malú jamku, kde boli vo vode namoče
né semienka. Pochopil, že tam niekto musí 
žiť, ale napokon odišiel a pripojil sa k priate
ľom. Po niekoľkých dňoch poľovačky sa však 
vrátil do chrámu a zbadal na pravej strane 
prestola za hustými pavučinami akúsi posta
vu, akoby trstinu vetrom zmietanú. Keď podi
šiel, aby pavučinu odstránil, začul hlas: „člo
veče, stoj! Nepribližuj sa, lebo sa hanbím! 
Som nahá žena." Preľakol sa a chcel utekať, 
ale nemohol, lebo nohy sa mu triasli. Až po 
istom čase dostal zo seba: „Kto si a ako žiješ 
v tejto pustatine?" Hlas mu odvetil: „Prosím 
ťa, hoď mí odev. Keď zahalím svoju nahotu, 
potom tí poviem o sebe, nakoľko mi to Pán 
prikáže." Ked to poľovník spravil, zbadal pred 
sebou ženu, ktorá sa viac podobala mŕtvole 
ako živej bytosti: kosti pokryté kožou, vlasy 
biele ako sneh, tvár tmavá, očí vpadnuté a 
hlas takmer nepočuteľný. Vtedy poľovník pa
dol na zem a dostal od Teoktisty vysvetlenie i 
požehnanie. Napokon ho poprosila, aby o nej

nikomu nehovoril, ale aby jej na 9- 
budúci rok, keď znova príde loviť zver, 
priniesol trocha eucharistického pokrmu.

O rok spomínaný muž zašiel za svojím 
kňazom a vypýtal sí od neho časticu presvätej 
Eucharistíe. (V tom čase aj nevysvätení kresťa
nia smeli brať so sebou na cesty trocha Eucha- 
ristie.) Keď sa oddelil od svojich kolegov a 
vošiel do chrámu, Teoktista padla pred svätý
mi tajomstvami na zem, vrúcne ich prijala a 
povedala: „Vládca..., teraz odídem, kam mi 
to prikáže tvoja dobrota." Nato pozdvihla ruky 
a dlho sa modlila. Po niekoľkých dňoch 
poľovačky na ostrove sa muž znova vrátil do 
chrámu, ale Teoktista už nebola medzi živými. 
Na zemi ležalo iba jej mŕtve telo s rukami 
zloženými na hrudníku v podobe kríža. Urobil 
teda priehlbinu, nakoľko to bolo možné, 
a s úctou ju pochoval.

Keď sa poľovníci odplavili a boli už blízko 
domova, spomínaný muž ím rozpovedal 
všetko, čo zažil na pustom ostrove. Jeho kole
govia sa rozhodli, že sa vrátia na Paros. Po 
vstupe do tamojšieho chrámu telo prepodob- 
nej Teoktisty nenašli, videli len odtlačok na 
mieste, kde predtým ležalo. Niektorí z toho 
vyvodili, že bola vzkriesená, iní tvrdili, že pred 
druhým Kristovým príchodom niečo také 
neprichádza do úvahy, ale anjeli ju preniesli 
na iné miesto a tam pochovali. Rozišli sa teda 
po celom ostrove hľadať jej telo, ale nenašli 
ho. Pokúsili sa totiž pochopiť tajomstvo, ktoré 
nám Boh vo svojej prozreteľnosti neodhalil.

Marcel Gajdoš
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ANKETA Televízna etika
Viete si Vy predstaviť život bez televízie?

Marián Garbár, psychológ
Keby ste sa ma pred 10 rokmi opýtali, či si viem 
predstaviť život bez počítača, poviem, že áno. Dnes 
to už tak nie je. Televíziu som ju momentálne veľmi 
obmedzil, ale to je spojené s mojou pracovnou 
zaťaženosťou. Je to do istej miery aj otázka zvyku. 
Večer si sadneme pred televíznu obrazovku, lebo si 

pozrieme správy a potom sa nám už nechce vstať a pozeráme 
a prepíname na iné kanály. Ale akonáhle sa človek tomu vzoprie, tak 
potom zistí, že má viac času. To je ako s fajčením. Niekto sa snaží 
prestať fajčiť a nedarí sa mi to, stále sa k nemu vrátim a niekomu 
stačí len raz zanechať cigarety a už sa k ním nevráti. Televízia je 
jednoducho závislosť. Osobne si predstaviť život bez nej neviem.

Veronika, študentka
Áno viem si to predstaviť. Kedže študujem, tak 
učenie ma vedie tým smerom, pretože mám toho 
veľa a nemám čas pre televíziu. A preto aj mám veľa 
času na rôzne záujmy. Mám viac voľna, ktorý môžem 
tráviť s kamarátmi a s rodinou. Môžem sa venovať 
rôznym krúžkom a chodiť na diskotéky. Moja 
fantázia sa viac rozširuje k realite života. A hlavne 

mám viac času pre Boha. Beriem život z reality.

Lubka, študentka
Viem si predstaviť život bez televízie. Ušetrím čas 
na rôzne aktivity, záľuby. Televízia má svoje dobré 
a zlé stránky. Dobré sú tie, že sa z televízie dozvieme 
veľa informácií a poznatkov. Zlé sú tie vymyslené 
napr. telenovely. V Živote sa bez nej viem zaobísť.

František, súkromný podnikateľ
Bez televízie si neviem predstaviť svoj život, hoci 
najviac sledujem len športové prenosy. Určitý čas 
možno aj áno, ale ten šport by mi chýbal.

Anna, dôchodkyňa
Televízia mi vôbec nechýba a ani ma neláka. Ak ju 
doma zapnú moje deti, ruší ma.

sestra Gorreti, rehoľná sestra
Dokážem si predstaviť život bez televízie. Zvlášť 
v mojom povolaní je ťažko nájsť si čas na jej 
sledovanie. Čas väčšinou trávim v modlitbe, 
rozjímaní a pri čítaní literatúry.

Slavomíra, adminístratívno-hospodárska 
pracovníčka
Život bez televízie? Nie, neviem si ho bez nej 
predstaviť. Televízia je pre mňa zdroj informácii, 
zábavy, oddychu, kontakt so svetom...

Marián, dizajnér interiéru automobilov
Áno, úplne v pohode, lebo mám televíznu kartu 
v počítači. Tým, že mám počítač stále k dispozícii, 
tak v televízii pozerám len spravodajstvo a formulu
1. Filmy skoro vôbec, len sem tam dokumenty. Toho 
všetkého by som sa vedel zrieknuť. Takže, ak mám 
priamo odpovedať na túto otázku, tak moja odpoveď 
je áno. Myslím si, že by som mal viac času na iné 
veci.

O vplyve masmédií a televízie vo všeobecnosti bolí 
v posledných rokoch často vedené diskusie. Najviac 
predebatovávanou témou bolo násilie v televízií a 
jeho negatívny vplyv na agresívne a nesociálne 
správanie detí a adolescentov. A skutočne: televízia 
sa stáva čoraz dôvernejším spoločníkom detí i do
spievajúcich. Táto skutočnosť zohráva významnú 
úlohu hlavne v tých rodinách, kde o ne chýba kri
tický záujem.

Odborníci hovoria o tzv. feno
méne návykového sledova

nia televízie, ktorý má mimoriadne 
nepriaznivé dôsledky hlavne pre 
deti predškolského veku. Podľa S. 
Horňákovej, ktorá sa zaoberala 
vplyvom televízneho násilia na de
ti, tie nemajú taký kritický úsudok, 
ktorým by dokázali rozlíšiť v prog
ramoch skutočné od neskutočného, 
a to ani vtedy, keď im pomáhajú 
dospelí. Tak by mohli získať pre
svedčenie, že násilie je nutným 
javom každodenného života. V sú
časnej filmovej a televíznej tvorbe 
sa násilie často spája s humorom, 
s príjemnou hudbou, pričom sa 
stiera rozdiel medzi zločincom 
a hrdinom. Násilie a brutalita sa 
stvárňujú ako základné spôsoby 
ľudského konania, cez ktoré vedie 
jediná cesta k úspechu.

Existuje experimentálny pokus, 
ktorý dokazuje, ako trojročné deti 
interpretujú televízne obrazy ako 
pevné, a aj keď sú schopné po
chopiť, že televízia neobsahuje 
fyzické objekty, majú problémy 
rozlíšiť medzi obrazmi televíznymi 
a reálnymi. Deti mladšie ako 3 roky 
veria, že to, čo vidia v televízíí, sú 
reálne objekty: mnohé z nich sú si 
isté, že krabica pukancov, ukazo
vaná v televízii by sa vysypala 
otočením televízora. Až v štyroch 
rokoch sú schopné pochopiť, že te
levízne obrazy ukazujú absentu- 
júcu realitu. Až okolo 11 rokov sú 
schopné rozlíšiť zdanie a realitu.
V každom prípade, ako to uvádzajú 
ínternetové zdroje, deti priťahuje 
televízia už od šiestich mesiacov.

Televízia produkuje obrazy, je 
teda fikciou. Televízor má však 
veľkú moc, lebo aj keď viem, že niet 
ničoho, pozerám film, a hoci viem, 
že skutočnosť je iná, napriek tomu 
priťahuje celú moju pozornosť. 
Tieto obrazy majú zvodnú silu, kto
rá existuje napriek ich inkonzís- 
tencií, ba práve vďaka nej. Obrazy 
založené na fikcii vo mne vzbu
dzujú stav, ktorý je dobre využiteľ

ný ekonomickým konzumom: ve
diac, že tento svet nejestvuje, 
nechám ho jestvovať vo svojich 
túžbach. Ak je mojím zmyslom prí
jemný, túžim po tom, aby sa usku
točnil. Z toho hľadiska je pravdivé 
tvrdenie niektorého z významných 
pozorovateľov súčasnej kultúry, 
ktorý tvrdil, že dnešné Taliansko je 
také, aké bolo v televízií pred 20 
rokmi. To, čo dnes vidíme v televízii, 
sa zajtra môže stať realitou.

Súčasná informačno-televízna 
kultúra má v sebe však aj mimo
riadne pozitívne možností: skracuje 
vzdialenosť medzí osobami a ná
rodmi, presviedča, že svet nie je až 
taký veľký, rozvíja dialóg medzi 
kultúrami, vzájomnú výmenu infor
mácií a myšlienok, môže byť fakto
rom spoločenstva, solidárnosti, ľud
ského a občianskeho rastu. Na dru
hej strane ale výrazne prispieva 
k šíreniu takej ľudskej existencie, 
ktorá má viac-menej negatívny, 
ľahký a konzumný charakter, vy
smieva sa neodškriepiteľným hod
notám, propaguje tzv. nový životný 
štýl založený na pseudohodnotách, 
ktoré v konečnom dôsledku vedú 
k deštrukcií mravností a svedomia. 
Takýmto spôsobom sa otvárajú 
cesty pre nové formy kultúrneho 
totaíitarízmu a kolonializmu, ktoré 
nie veľmi zaostávajú za svojimi po
litickými a ekonomickými formami. 
Tvrdí to vo svojej štúdii Nová evan- 
jelízácia a masová komunikácia B. 
Sorge. Vďaka obrazom filmu a tele
vízie ich užívatelia môžu poznávať 
svet, obdĺvovaťjeho krásu, rozvíjať 
predstavivosť a prehlbovať cit pre 
umenie.

Nesporne dôležité je pamätať na 
to, že všetky typy obrazov sú tiež 
využívané k prenášaniu rôznych 
systémov hodnôt. Nekritické prijí
manie nadmerného počtu obrazov 
s podceňovaním úlohy slova v roz
voji človeka vedie k hrozným ná
sledkom v jeho osobnosti. S tým je 
spojené aj otupenie citov a chýba
júca citlivosť pre ľudské nešťastie,
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ktoré sa ukazuje na televíznej obrazovke. Kon
zumenti obrazov sa stávajú poddajní pôsobe
niu, účinkovaniu propagandy a veľmi ľahko 
dovolia sebou manipulovať. Horňáková vo 
svoje dizertácii poukazuje na experimentálne 
výskumy, ktoré preukázali, že už päťročné 
dieťa sa stáva predmetom účinnej manipu-

prídu domov, zapnú rádio čí televízor. Byť sám 
a chvíľu v tichosti je však prirodzenou potre
bou človeka. Televízia je určená pre zábavu, 
nie ako nástroj, ktorý má sformovať naše 
vnútro keď sme samí.

Sexuálna simulácia hrá v dnešnej televízii 
prím. Všimnime si napríklad reklamu na

pulácie. V súčasnosti sa to stáva aj vo vzťahu 
k Cirkví, keď sa neobjektívne informuje napr.
o reštitúciách, majetku a podobne.

Svedkami zneužívania pojmov sme prak
ticky dnes a denne. Televízia zneužíva predo
všetkým pojmy ako láska (myslí sex), šťastie 
(myslí peniaze), sloboda (myslí liberaliz
mus)... a potom nasleduje celý rad dôkazov
o pravde (vymývanie mozgov), s čím je úzko 
spojené ukrývanie skutočných zámerov a 
úmyslov.

Nemenej podstatným prvkom televíznej 
manipulácie je tiež posluhovanie ľudom, ktorí 
majú moc, čím televízia vytvára falošnú 
autoritu. Nájde si známu osobnosť a jej názory 
použije na vytvorenie celospoločenských ná
zorov i keď často nie sú pravdivé. Ani objekti
vita spravodajstva nie je zachovaná. Existuje 
prevaha negatívnych správ, ktoré pôsobia 
deprimujúco na diváka. Často to ide až do tej 
míety, že jedinou pozitívnou informáciou je 
predpoveď počasia.

Televízia (zvlášť verejnoprávna) by sa dnes 
mala evoluovať do novej podoby televízneho 
umenia, aby nebola iba domovým hltačom 
času. Pozitívne bude hodnotená vtedy, ak sa 
stane prostriedkom spoločenského dialógu. 
Položme si teda otázku: Pôsobí televízia 
v zmysle kultúry alebo proti kultúre? Stala sa 
najnebezpečnejšou zbraňou civilizácie proti 
kultúre alebo je kultúra schopná ju do seba 
integrovať? Dá sa priviesť naspäť zatrateného 
a občas zblúdílého syna a urobiť z neho 
platného pomocníka a možno tiež obroditeľa 
tejto kultúry?

Posolstvo pápeža Jána Pavla U. k 38. 
svetovému dňu spoločenských komunikácií, 
ktorý sa slávil 23. mája 2004, má tému: 
Masmédiá a rodina: riziko a bohatstvo. Svätý 
Otec v posolstve okrem iného píše: „Mimoriad
ny rozvoj spoločenských komunikačných 
prostriedkov, ich rastúca prístupnosť každému 
prináša výnimočné príležitosti na obohatenie 
života nielen jednotlivcov, ale aj rodín. Rodiny 
však dnes súčasne musia čeliť novým problé
mom vyplývajúcim z rôznorodých a často 
protirečivých správ, ktoré masmédiá uvádza
jú.“ Téma zvolená na Svetový deň spoločen
ských komunikácií v roku 2004 Masmédiá a 
rodina: riziko a bohatstvo, je aktuálna, pretože 
vyzýva k triezvej úvahe o tom, ako by mali 
rodiny využívať masmédiá, a na druhej strane
0 spôsobe, ako sa k záujmom rodiny stavajú 
médiá. Tohtoročná téma je teda pripomienkou 
pracovníkom v komunikačných prostriedkoch
1 tým, ktorým sú ich programy adresované, 
že všetky masmédiá majú morálny rozmer. 
Ľudia rastú alebo zaostávajú v morálnej 
oblasti slovami, ktoré slobodne vyslovujú a 
správami, ktoré si volia slobodne počúvať.

Eugen Haičman v ínternetových novinách 
Britské listy napísal: „Je vari sloboda diváka 
televízie skutočnou slobodou? Každý namiet
ne, že televízia sa dá vypnúť... Avšak s ľuďmi, 
ktorí nie sú schopní vypnúť televízor, nemá 
zmysel debatovať o slobode." Daniel Krajcer 
dodáva, že nielen o slobode. Takmer o ničom.

Marek Pribula 
Ilustračná snímka: archív redakcie

lácíe televízie cez reklamy ktoré majú pre
svedčivý charakter.

Pre dospelých je často televízia útekom 
pred skutočnosťou. Človek trávi počas svojho 
života asi 16 rokov pred televíznou obrazov
kou. Vychováva nás televízia, a tak sa nutne 
stávame inými ľuďmi ako predchádzajúca 
generácia. Televízia nesie zodpovednosť za to, 
čo preferuje, prezentuje, ako vychováva 
najmladšie pokolenie, ako učí. Televízia ako 
taká však nie je ani dobrá ani zlá, ako každý 
iný vynález. Všetko závisí od toho, ako bude 
využívaná. Snahou televízie by malo byť, aby 
človek cítil istotu, že jeho detí budú vychová
vané, nie degradované.

Všeobecne televízia vplýva na každého 
človeka, aj keď si to priamo neuvedomuje, 
v oblastí mentálne-konzumentskej, keď túžba 
sa stáva potrebou. Napríklad konkrétnu rek
lamovanú vec v televízií človek vôbec nepotre
buje, ale chce ju, pretože aj iní ju vlastnia. 
Úlohou katolíckych žurnalistov je v takomto 
prípade pomôcť ľudom pochopiť, že nebudú 
šťastní, keď budú mať všetko, čo televízia 
ponúka. Takéto šťastie je pre nich len na 
okamih a vonkoncom nie je trvalé.

Dnes sledujeme, že ľudia sa boja byť sami. 
Iste sme už stretli človeka, ktorý sa okolo nás 
prehnal so slúchadlami zwolkmanu na 
ušiach. Skoro pravidlom sa stáva, že ľudia

akékoľvek nové auto. Nikdy tam nebude chý
bať krásne dievča. Pýtam sa: kto sa predáva, 
auto alebo žena?

Dôležitou skutočnosťou je uvedomiť si, že 
televízia chce riadiť ľudí, a preto do značnej 
miery zjednocuje spôsob myslenia: to čo sa 
povie v televízii, ľudia veľmi často prijímajú 
za vlastný názor. Človek je však indivíduum a 
v tom spočíva jeho dôstojnosť, preto má mať 
svoj názor podľa svojho svedomia. Masa 
nemôže mať svedomie. Bohužiaľ ľudia dnes 
uverili, že môže byť masové svedomie. Okrem 
toho, že televízia v nás provokuje prirodzené 
sympatie k zlu, manipuluje dospelosťou, zre
losťou a tak sme svedkami toho, ako aj dospe
lý človek prijíma za svoje to, čo hovorí tele
vízia.

Základným prvkom televíznej manipulácie 
je strach, a práve z tohto strachu žije televízia. 
Takmer nikdy nie sme schopní zareagovať na 
zámernú demagógiu alebo nepravdu čí 
'nemravnosť, ktorú televízia ponúka. Často sa
i zákonodarcovia boja médiám povedať prav
du. Mali by sme však prekročiť hranice strachu 
a nebáť sa. Aj televíznym apelovaním na city 
sa mení poriadok nášho myslenia, a to až tak, 
že sme schopní robiť kompromisy vo svojom 
svedomí Pravda však musí byť pravdou. 
Ukrývanie faktov alebo povedanie len polovič
nej pravdy je ďalším prvkom televíznej mani
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Boh bol neustále pri nej a prihováral sa jej. Ona bola prvou uče- 
níčkou svojho syna. Bola jeho prvou knihou, ktorá uchovávala jeho 
slová a premýšľala v tichosti srdca o nich. A to až dovtedy, kým ho 
naplno a v pravde nespoznala.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Netiketa 11._________________________
Kardinálnou otázkou, na ktorú ešte neexistuje 
jednoznačná odpoveď, je, že do akej mieiy 
smie jeden subjekt využívať možnosti kyber- 
priestoru na to, aby vnucoval svoje predstavy 
iným subjektom.
Pri tvorbe kritérií v oblasti etiky a morálky na 
internete môžeme badať viacero vzťahov, pre 
ktoré je potrebné špecifikovať normy správa
nia sa na internete. V prvom rade je tu tvorca 
ínternetového obsahu, teda ínternetový 
novinár - ínetnovínár. Potom je tu príjemca 
obsahu - užívateľ ínternetových služieb. 
Internet vo všeobecnosti patrí k médiám 
obojsmerným, t.j. komunikácia prebieha 
v oboch smeroch: tvorca - užívateľ a užívateľ
- tvorca. Vzniká v tejto oblasti problém jas
ného definovania postavenia človeka pri po
užívaní internetu, od ktorej chvíle je užívateľ 
a od ktorej, na druhej strane, tvorca. Pri oboj
smernej komunikácií v prostredí internetu je 
totiž užívateľ vťahovaný do procesu, v ktorom 
sa podieľa na tvorbe obsahu. V závere tejto 
špecifikácie môžeme povedať, že vzniká 
v procese komunikácie na internete:
■ primárny tvorca - jeho podstatnou 
činnosťou je tvorba mediálneho obsahu - 
internetového obsahu (inetnovinár)
sekundárny tvorca = aktívny užívateľ- 

je to užívateľ internetu, ktorý v procese 
obojsmernej komunikácie svojou aktívnou 
činnosťou (prispievaním) sa podieľa na 
vytváraní obsahu
■ pasívny užívateľ - jeho podstatnou 
činnosťou je iba príjem internetového obsahu 
bez aktívneho zapojenia sa - internetový 
čitateľ - inetčitateľ
V práci Juraja Spuchľáka Služba a úloha 
Katolíckej cirkvi v spoločenských komunikač
ných prostriedkoch sú spomenuté a autorom 
doplnené etické a morálne požiadavky pre 
novinára podľa práce Alfréda Wierzbického, 
v ktorých je za základnú požiadavku kladená 
požiadavka slobody slova, pravda a úcta 
k človeku v tomto slove.
Na základe týchto požiadaviek sa pokúsime 
vypracovať etické a morálne požiadavky na 
autora internetového obsahu (inetnovinára):
1. Opatrenia (vykonané tvorcom interneto
vého obsahu), ktoré prispievajú k aktivite 
užívateľa internetu (zamyslenie, preskúma
nie predsudkov), majú prednosť pred tými, 
ktoré prijímatelia nechávajú v čisto pasívnom 
konzumnom správaní. Má odvahu písať, ok
rem iného proti tímovému názoru obyvateľ
stva.
2. Inetnovinár chápe komunikáciu ako pode
lenie sa s pravdou, nie ako manipuláciu ľudí. 
Sám sa nedá zmanipulovať inými, aby bol 
nedobrovoľným nástrojom manipulácie. 
Mravné dobro slobody svedomia a kritická 
zodpovednosť osoby má pre neho prednosť 
pred všetkými inými dobrami, ku ktorým chce 
pohnúť príjemcu správ. K dobru nemôže byť 
žiaden človek donútený. Preto sa sám snaží
o maximálnu objektivitu, pravdivosť a dô
slednosť pri overovaní pravdivosti správ.

(pokračovanie v ďalšom čísle)
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

Rozhovor počúvaním_________________
Ozajstná modlitba je rozhovor. Nie však 

taký, kde viac rozprávame, ale naopak, kde 
viac počúvame. Modlitba lásky je rozhovor 
sŕdc, ktoré ovládajú spoločnú reč. Tak, ako 
ľudia presiaknutí zlobou si dokonale rozu
mejú, tak aj ľudia naplnení láskou poznajú 
jeden druhého. Len ten, kto miluje, dokáže 
pochopiť iného milujúceho. A tak v tichu na
čúvania jeho hlasu a nasledovania jeho slov 
spoznávame Boha, jeho podstatu - ukazuje 
sa nám ako krajina zavlažovaná riečkou, ktorá 
prináša Boží život do nehostinných končín 
ľudského života. A keďju nájdeme, jej tok nás 
privedie k oveľa väčšiemu zázraku, tak ako 
rieka prúdiaca do mora, aj my objavíme 
nekonečnosť a bezbrehosť Boha.

Kráčať popri rieke, počúvať jej šum, sle
dovať, ako sa rozrastá, pričom jej reč je stále 
silnejšia, krajina okolo nás plnšia života z tejto 
rieky - to je život s Bohom. Život načúvania 
a radostí, život neustáleho spoznávania 
nových prejavov Božej lásky, na ktorú človek 
nemôže odpovedať násilím, ale láskou 
a pokorou. Toto je rozhovor naplnený láskou. 
Nie mačetou si kliesniť cestu bujarou záplavou

života, ale hľadaním už pripravenej cestičky, 
v dôvere v toho, ktorý ju pripravil. A na konci 
tohto života spoznáme pravdu. To, čo Boh 
pripravil pre nás, je iba maličký kúsok jeho 
lásky. Tá voda, ktorá oživovala a napájala náš 
život, slová, ktoré sme počúvali a ktoré nás 
viedli, sú iba zlomkom toho, čo môžeme 
pokojne nazvať samým Bohom. On je totiž 
sám v sebe pravou láskou, ktorá všetko 
oživuje a všetkému dáva zmysel.

ísť s ním po ceste tohto života, ceste, ku 
ktorej ťa volá, má jediný cieľ - stretnúť sa 
tvárou v tvár s ním a objavovať nekonečno. 
Tak, ako patriarcha Henoch neustále kráčal 
s Bohom, až kým nedošiel na koniec svojej 
cesty a objavil nekonečno a večnosť, tak aj my 
sme povolaní a uschopnení k tomuto cieľu. 
Len je potrebné dokázať rozlišovať piesok od 
vody, rozoznávať vo víchrici tohto života jej 
zvuk, hľadať ju, kráčať za ňou a nechať sa ňou 
viesť a oživovať, až kým nestretneme toho, 
ktorý je zdrojom i cieľom nášho bytia. Potom 
sa už len vnoríme do vín jeho lásky a necháme 
sa ním unášať do nekonečna.

Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie

N A B U D Ú C E  SI PREČ ÍTATE

TÉMA: Fílipovka v duchíovnom živote gréckokatolíka (Marcel Gajdoš) * SVÄTÝ: Náš otec 
svätý Amfilochos, ikonijský biskup * BIBLIA PRE VŠETKÝCH: Jozef, syn Jakubov * ANKETA: 
Zmenil niečo vo vašom živote pôst? * NOVÁ EVANJELIZÁCIA: Netiketa 3. * SPRÁVY: Vítajte 
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PRIPRAVUJEME: Učenie dvanástich apoštolov - Didaché (na pokračovanie)
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B I B L I A P R E V Š E T K Ý C H

Jakub zápasí s Bohom
VJakubovom živote je jeden moment, ktorý je transcendentálny, aby 
zavŕšil jeho skúsenosť s Bohom. Písmo nám to predkladá v takých 
pojmoch, aby sme to mohli pochopiť. Je to zápas telo na telo s Bo
hom, Pretože toto je podstata skúseností človeka s Bohom - zápasiť 
s ním, až kým sme premožení, až kým sí uvedomíme, že ten, kto 
bojuje proti nám, je silnejší a vzdáme sa mu.

A by sme pochopili Jakubovu situáciu, 
musíme mať na zreteli, že mu neostáva 
iný prostriedok, len sa postaviť tvárou v tvár 

Bohu, lebo niet iného možného úniku, kedže 
ho svokor laban prenasleduje, pretože mu 
podfukmi ukradol statok í jeho dcéru, pred 
sebou má svojho brata Ezaua, ktorý mu pri
chádza v ústrety so štyristo mužmi, aby ho 
potrestal za to, že si privlastnil jeho prvoro- 
denstvo. Jakuboví neostáva iné východisko, 
len sa postaviť zoči-voči Bohu.

V Písme nachádzame podobnú paralelu, 
ked Izrael nemá iné východisko, len prejsť cez 
Červené more, keď na jednej strane má zozadu 
egyptské vojsko a pred sebou morské vody.

Izrael prejde vodami - more sa vysuší, a 
toto zostane navždy ako pamiatka pre tento

ľud, ktorý uvidí v tejto udalosti trvalý znak 
Božej lásky k nemu.

Takže Jakub „ešte tej noci vstal, zobral so 
sebou obe ženy, obe síúžky, ako i jedenásť 
svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal 
ich a previedol ich cez rieku a preniesol tiež 
všetko svoje imanie. Len Jakub sám zostal. Tu 
zápasil s ním akýsi muž až do východu zory" 
(Gn 32,23-25).

Jakub ostáva v zápase sám, „jeho svet”, 
ktorým sú jeho city - ženy a deti a jeho majet
ky, ostávajú na druhej strane rieky. Na stretnu
tie sa s Bohom je potrebné zakúsiť najprv 
nemohúcnosť a samotu. Jakub sa nemá o čo 
oprieť, nemá sa kam uchýliť, preto mu ku 
koncu noci anjel, ktorý predstavuje Boha, 
poranil bedrový kĺb a spýtal sa: „Ako sa

F E J T Ó N

Možno poznáte ten vtip o bačovskej 
pesničke, kde sa každé neslušné slovo 

vymenilo za slovíčko „píp". No a potom tá 
pesnička znela: „Keď píp píp píp píp..." Ak 
by som to spravil minule pri jedných z po
slednom odvodov brancov na základnú vo
jenskú službu, asi by to znelo rovnako. 
Možno aj bez toho slovíčka „Keď". Musel som 
odísť, lebo ma toto ich správanie hnalo do 
zúrivostí a hnevu. Nepozerajúc na ľudí okolo 
seba veselo používali samé vulgarízmy. 
Nedbali na to, že sú na verejnom priestran
stve a vedľa kráčajú deti i starí ľudia. Veď je 
sloboda.

________________________________
WHKBkzZšt* ' ■ m -

EDISON
V americkom štáte Michigan už niekoľko dní 

zúri víchrica. Rieky sa zmenili na divoké prúdy. 
Do stanice v Mount Clemens práve prišla 
telegrafická správa. Connors, prednosta stanice, 
zbledol. „Most sa zrútil!“ kričí na svojich kolegov. 
„Vlak č. 7 tam bude o desať minút. To je strašné, 
všetci zahynú!" Pätnásťročný učeň Edison 
napäto počúva. Keby len bolo viac času! Ale 
hodiny už ukazujú len deväť minút. Odrazu 
vyskočil. „Vo vlaku č. 7 je moja sestra! Dnes večer 
sa má vrátiť. Keby som ju len mohol zastihnúť."

Connors krúti hlavou. „Je neskoro. Vlak už 
odišiel z poslednej stanice. Bože môj, to bude 
strašné!"

Chlapec sa nevzdáva. Mozog mu horúčkovito 
pracuje. „Už to mám! Rýchloparnú lokomotívu! 
Smerom k mostu. Parnými píšťalami dám sestre 
správu. Pozná morzeovku."

Prednosta stanice váha. „Tvojej sestre nikto 
neuverí." „Už len osem minút," kričí chlapec. 
„Rýchlo, je to naša jediná šanca!"

Neviem, ale pre mňa sloboda znamená 
niečo iné. Ak sa už neviem v súkromnom ži
vote správne a slušne vyjadrovať a nedo
kážem ovládať svoj jazyk, tak si na neho 
dávam pozor aspoň na verejností. Veď nie 
každý je rovnaký hulvát ako ja. Ani ja nie 
som svätý a sem tam aj mne z úst vyjde 
slovíčko, ktoré potom ľutujem, ale snažím 
sa ovládať a ak existuje možnosť, že som tým 
niekoho pohoršil, ospravedlním sa. To mi 
káže moje vnútro, moja ľudská slušnosť.

V týchto myšlienkach som kráčal ďalej, ale 
rozrušenia z tohto zážitku som sa zbavil až 
po niekoľkých dňoch.

Prešovčan

Connors súhlasí. Zavolá kuriča jednej lokomo
tívy, ktorá je posuvná. „Jack, zober chlapca so 
sebou a plnou parou k mostu. Ale včas zastaviť! 
Most sa zrútil."

Edison vyskočí na lokomotívu a vyrazia. Con
nors ich vidí miznúť v zákrute a pozrie sa na 
hodinky: ešte štyri a pol minúty. Dva kilometre 
pred mostom začne Edison ako posadnutý ťahať 
parné píšťaly. Bleskurýchle vychádzajú preni
kavé tóny a v morseovke vyjadrujú: „Most sa 
zrútil - zastaviť. Most sa zrútil - zastaviť!"

Vo vlaku č. 7 ľudia nič netušia. Istý starý pán 
povie: „Tomu rušňovodičovi muselo preskočiť!“ 
Ale mladé dievča pozorne počúva. „To je morse- 
ovka,“ zvolá. A potom, len tak pre seba, slabi
kuje: „Most sa zrútil! Zastaviť! Zastaviť! Máme 
zastaviť! Most sa zrútil."

Bradatý starý pán sa nahnevá. „S tým nie sú 
nijaké žarty, mladá dáma. Vlak zastavuje len 
v krajnom nebezpečenstve. Zúfalé signály počuť 
čoraz zreteľnejšie. Už je len jeden kilometer ku 
katastrofe. „Ale to nie je žart!" kričí dievča. „Most

Jakub a manželky. Miniatúra z 14. storočia.

voláš?" On mu odpovedal: „Jakub". Anjel mu 
oznámil: „Nebudeš sa už viac volať Jakubom, 
ale Izraelom", čo znamená silný s Bohom. Už 
sa nebudeš opierať o seba samého ani o svoje 
majetky, lebo si zápasil proti mne a spoznal 
si svoju slabosť. Odteraz sa budeš opierať 
o Boha. Preto v Písme Jakub znamená „vyvo
lenie", pretože Boh si vyvolí iba toho, kto proti 
nemu zápasil a uvedomil si svoju slabosť, 
ktorá ho bude sprevádzať po celý život. Takže 
premožený ostáva premožiteľom, preto sa mu 
zmení meno, čo je ako nové narodenie; ten
toraz zrodenie sa Boha, o čom v knihe Zjave
nia Boh povie: „Tomu, kto zvíťazí, dám zo 
skrytej manny (Múdrosť Píšem) a dám mu 
biely kamienok (soľ vyvolenia) a na kamienku 
napísané nové meno (krst), ktoré nepozná ník, 
iba ten, kto ho dostane" (Zj 2,17).

Vo všetkých udalostiach v živote človeka 
je to Boh, ktorý bojuje s človekom, aby ho 
vytrhol z odcudzenia, klaňania sa modlám a 
prinútil ho oprieť sa o neho. A preto iba človek, 
ktorý má odvahu bojovať s Bohom, spozná 
jedného dňa jeho lásku a jeho vernosť.

1GLES1A S1N FRONTERAS 
P. Antonío Pavía, Quito - Ecuador

sa zrútil. Vlak musí ihneď zastaviť. To je morse- 
ovka. Poznám ju."

Chce zatiahnuť záchrannú brzdu, ale je príliš 
maličká. Zúfalo si zakryje tvár dlaňami. Akási 
elegantná mladá dáma zvolá: „To je šialenstvo! 
To predsa nemôže byť pravda."

Ale na starého pána to zapôsobí. „Si si istá?" 
spýta sa dievčaťa. „Celkom istá. Rýchlo!" Starý 
pán vyskočí a jediným mocným trhnutím zatiah
ne záchrannú brzdu. Kolesá strašne zaškrípu. 
Vlak ostáva stáť. K priepastí je už len 20 metrov.

Zamyslíme sa nad jednou vecou v tomto prí
behu: Keby starý pán nebol uveril v záchranné 
posolstvo, bol by on a všetci spolucestujúci 
stratení. Keď spoznáme, že sa nám prihovoril 
Boh, a ani napriek tomu neuveríme v jeho 
posolstvo spásy, potom sa môže stať, že - 
z vlastnej viny - budeme zatratení.

Pierre Lefevre: 
Veľké pravdy v malých príbehoch
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Dedičstvo otcov zachovaj 
nám, Pane!
Pri účastí na krásnej staroslovienskej svätej liturgií u otcov bazí- 
líánov v Prešove vás ovanie duch starobylostí. Mnohým čitateľom sa 
možno zdá, že ide o každodennú samozrejmosť, ale pravdou zostá
va, že je čoraz zriedkavejšia.

Z A M Y S L E N I E

Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý 
je  oproti Gali lei. Keď vystúpil na breh, vyšiel 
oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý 
zlými duchmi (Lk 8, 26-27).

Existujú démoni, zlí duchovia?
V posolstve Ježiša Krista je toľkokrát 

a tak výslovne vyjadrená reč o démonoch, 
že by bolo celé posolstvo nezrozumiteľné, 
ak by niekto chcel poprieť biblickú exis
tenciu padlých anjelov. „Písmo a Tradícia 
Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, 
ktorý sa volá satan alebo diabol" (KKC 391).

Nemecký filozof Theodor Häcker (1879- 
1945) dáva k tejto téme na uváženie pozo
ruhodnú myšlienku o pochybnostiach voči 
démonom:

V našom storočí i v predchádzajúcich 
dobách došlo k toľkým hrozným zločinom 
proti ľudskostí, strašným ničeniam vo 
vojnách a k ohavnostiam v koncentračných 
táboroch a väzniciach, že sa filozof musí 
pýtať na príčinu, ktorá by to dostatočne 
vysvetlila. Človek nie je dostatočným 
vysvetlením takéhoto strašného ničenia.

T. Häcker z toho vyvodzuje úvahu o pô
sobení mocných zlých duchov, ktorí použí
vajú aj ľudí ako nástroje zloby.

Diabolská moc je mocou padlých anje
lov, ktorým Boh dovoľuje pôsobiť v čase 
pozemského osvedčenia ľudskej slobody 
medzí dobrom a zlom. To, že Boh dopúšťa 
diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo, ale 
my vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré (KKC 395: porov.: Rim 8, 28).

Ako šiel. tlačil sa naňho zástup. Bola tam 
aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov 
krvotok... Pristúpila odzadu, dotkla sa 
obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať..." 
(Lk 8, 42-44).

VTalmude sa hovorí o princovi, ktorý 
zablúdil v istej veľmi vzdialenej krajine. Kráľ 
ho zavolal späť. Princ mu povedal: „Som 
priveľmi ďaleko. Nemôžem sa znova vrátiť 
do svojej krajiny." Kráľ mu odkázal: „Vráť 
sa a kráčaj dovtedy, kým budeš vládať. 
Zostatok cesty vykonám ja, aby som ťa 
stretol."

Žena, ktorá mala krvotok, bola podľa 
vtedajších kultových názorov „nečistá" 
a tým vylúčená zo spoločnosti. Jej dôvera 
v uzdravenie jednoduchým dotykom Kris
tovho rúcha mala v sebe jasné rysy magic
kej zbožnosti pohanov. Staré podanie ju 
označuje ako pohanku. Ale okamžité uzdra
venie Ježišom Kristom vyjadruje veľmi 
dôležitú pravdu: Boh prijíma každého, kto 
u neho hľadá pomoc, aj keď je to na počiat
ku snáď neosvietené hľadanie, prameniace 
z primitívneho zmýšľania. Namiesto nadpri
rodzenej viery prijíma Ježiš aj dôveru člove
ka, ktorý ešte nepochopil súvislosť nábožen
ských právd a Kristovo poslanie. Milosrdný 
Boh prijíma dôveru ako prvý krok človeka 
a pomáha k celej milosti viery. Božia dobro
ta sa tu javí aj v láskavých slovách k neos
vietenej žene: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravi
la. Choď v pokoji!" (Lk 8, 48).

-fd-

JjJJš te  viac ma potešila kázeň v rusínčine. 
S m Teraz ma budú niektorí obviňovať z na
cionalizmu, ale pre mňa, ako asi aj pre tých, 
ktorí tam chodia pravidelne, je to veľký Boží 
dar. Veď existuje väčšia radosť ako vypočuť si 
Ježišove slová v tom jazyku, ktorý je danému 
jedincovi najbližší? To znamená, že keď kňaz 
vie, že väčšina veriacich sú, napríklad, Rusíni, 
mal by sa snažiť čo najviac používať ich jazyk, 
a tak sa k ním priblížiť. Ak kňaz ich jazyk

neovláda, mal by sa usilovať postupne sa ho 
naučiť. Povedať pár slov inou rečou predsa 
nie je neprekonateľný problém. Aj veriaci by 
sa nemali báť požiadať správcu farností, aby 
im vyšiel v ústrety. To platí pre každú národ
nosť bez rozdielu. Na prvý pohľad sa to zdá 
zbytočné, veď slovenčine dnes na Slovensku 
rozumie takmer každý. A Katolícka cirkev je 
univerzálna, t. j. nadnárodná. Toto všetko je 
pravda, ale jej veľkosť spočíva v rešpektovaní 
odlišností jednotlivých skupín, ktoré ju tvoria.

Vysvetlím to na inom príklade. Gréckoka
tolícka cirkev sa počtom môže javiť bratom 
rímskokatolíkom ako bezvýznamne malá, 
a teda zbytočná odnož latinskej Cirkvi, ktorú 
by bolo užitočnejšie celkom asimilovať. My 
však vieme, že sme spolu s ostatnými východ
nými cirkvami dedičmi krásnej východnej 
tradície a hlbokej spirituality, ktorá by sa 
mohla nenávratne stratiť.

Po mojej obhajobe národných jazykov znie 
paradoxne, že som sa v tomto článku pochval
ne vyjadril o ťažko zrozumiteľnej staroslovien
skej liturgii. Ona je naším cyrílo-metodským 
dedičstvom, a to nie sú len slová, ale fakt. Ona 
by mala byť tým, čo s hrdosťou odovzdáme 
deťom. Neverím, že by sa preklad do hocikto
rého živého jazyka krásou i hĺbkou obsahu 
vyrovnal originálu. A že je nezrozumiteľná? 
Keď som mal 17 rokov, prvýkrát som sa

zúčastnil staroslovienskej liturgie. Naozaj som 
jej nerozumel, ale poznal som ju v slovenčine. 
Postupne som porozumel mnohým slovám 
a začal si uvedomovať, čo sa práve deje. Dnes, 
ak si môžem vybrať, tak idem na staroslovien
sku liturgiu, dokonca aj doma sa všeobecné 
modlitby modlím v tomto jazyku. Preto je 
dôležité, aby človek poznal liturgie v rôznych 
jazykoch, vybral si jeden z nich alebo ich 
striedal.

Tým, že otcovia baziliání a aj ďalší kňazi 
v našich rusínskych farnostiach slúžia staro
sloviensku liturgiu a prihovárajú sa v rusín
skom jazyku, robia veriacim veľkú službu, 
zachovávajú nielen tisícročné dedičstvo, ale 
aj stále živú reč rusínskych gréckokatolíkov, 
za čo sa im chcem týmto poďakovať.

Ján Gojdič
Snímka: ikonostas otcov baziliánovvTrebíšove
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Na prešovskom 
mestskom cintoríne...
Centrálny mestský cintorín v Prešove je používaný od 18. storočia, 
pričom vznikol spojením piatich menších cintorínov: rímskokatolíc
keho, ktorý bol blízko chudobinca, evanjelického, ktorý stál pri 
starobinci a židovského, ktorý stál v časti Táborisko kedysi osamote
ne. Po viacerých vojenských udalostiach bol na prelome 19. a 20. 
storočia založený vojenský cintorín a nakoniec mesto zriadilo tzv. 
obecný cintorín pre tých, ktorí nemohli alebo nechceli byť pochovaní 
na cirkevnom cintoríne.

V  západnej časti cintorína je pochovaných 
mnoho významných osobností a staros

tov mesta, vo východnej častí sa zase na
chádza vojenský cintorín obetí 1. a II. svetovej 
vojny i neologícký židovský cintorín z roku 
1876. Pohrebné obrady sú v súčasnosti 
vysluhované v modernom Dome smútku.

Hrob v poradí druhého prešovského vladyku 
Jozefa Gaganca, ktorý zomrel 22. decembra 
1875 a na svoju výslovnú žiadosť sa dal 
pochovať na tomto mestskom cintoríne medzi 
svojim íudom.

Na mestskom cintoríne v Prešove je pocho
vaných i mnoho gréckokatolíckych veriacich, 
kňazov a dvaja naši biskupi.

Najznámejším je hrob v poradí druhého 
prešovského vladyku Jozefa Gaganca. ktorý 
zomrel 22. decembra 1875 a na svoju vý
slovnú žiadosť sa dal pochovať na tomto mest
skom cintoríne, nakoľko nechcel odpočívať 
v krypte katedrálneho chrámu, ale ako radový 
veriaci medzi svojim ľudom. Pri jeho hrobe sa 
každoročne v „dušičkovom" období slúži 
panychída za účasti našich veriacich.

Druhým tu pochovaným významným cir
kevným dejateľom je ThDr. Nikodém Mikuláš 
Krett, OSBM, skromný bazílián, ktorý sa stal 
tajným biskupom v roku 1975 a v období to

tality bol známy svojím aktívnym pôsobením 
v podzemnej cirkví.

Okrem hrobov vladykov je často navšte
vované veriacimi i miesto posledného odpo
činku rodiny Gojdíčovej, kde je pochovaný 
Štefan Gojdič a jeho manželka Anna, rod. 
Gerberyová, rodičia blahoslaveného vladyku 
Pavla P. Gojdíča, OSBM. V blízkosti hrobu 
Gojdičovcov, v centrálnej častí cintorína sa 
nachádza i hrob Anny Hopkovej, matky 
blahoslaveného vladyku, ku ktorému podľa 
svedectiev pamätníkov často v rámci pre
chádzky prichádzal vladyka Vasiľ a zotrvával 
tu v hlbokej modlitbe.

Spolu je na prešovskom cintoríne pochova
ných vyše 40 gréckokatolíckych kňazov. 
Spomeňme aspoň prelátov Jozefa Mižička a 
Juraja Repassyho, niekdajších veľprepoštov 
Prešovskej kapituly, o. Štefana Gojdiča, brata 
vladyku Pavla a niekdajšieho riaditeľa Ruskej 
učiteľskej preparandíe, o. Teodora Molčana, 
ktorý zomrel v roku 1944 počas bombardo
vania Prešova v prešovskej väznici, ale
i ďalších, o. Kornela Gojdiča, o. Eugena Re- 
páka, o. Michala Repáka, o. Teodora Sedláka, 
o. Alexandra Sedláka, o. Mikuláša Hricova, o. 
Jozef E. Homíčka, OSBM, o. Jána Nemčíka, o. 
Juraja Bumberu, SJ, o. Vasíľa J. Kundráta, 
OSBM, či tohto roka zosnutého o. Hieronyma 
A. Fedoroňka, OSBM.

Z laikov možno spomenúť skladateľa 
a upravovateľa rusínskych a ukrajinských 
ľudových piesní a zborového dirigenta Juraja 
Címboru alebo futbalovú legendu českoslo
venského futbalu a Tatrana Prešov Emila 
Biharyho, ktorého otec bol gréckokatolíckym 
kňazom. Taktiež sa tu nachádzajú spoločné 
hroby rehoľníčok Rádu sv. Bažila Veľkého, 
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie a hrob otcov bazíliánov.

Pri prechádzkach po tomto cintoríne je 
možné na mnohých hroboch vidieť vyrytý 
trojramenný kríž a cyrilským písmom napísa
né slová: Vičnaja pamjať 1 Táto pekná tradícia 
by sa mala udomácniť vo všetkých gréckoka
tolíckych farnostiach a rodinách, pretože aj 
týmto spôsobom vyjadrujú pozostalí príbuzní 
svoj osobný vzťah i vzťah nebohého k viere 
otcov i svojej cirkví.

Pri potulkách po tomto cintoríne nás mimo
riadne upútala ešte jedna zaujímavosť. Tak 
ako í na iných cintorínoch, aj tu sú popri za 
života veriacich ľuďoch pochovaní neveriaci

a ateisti. Príkladom celoživotnej viery nie 
v Boha, ale v ideológiu doby je aj hrob istej 
rodiny, ktorá symbol našej spásy - kríž, vy
menila za päťcípu hviezdu z červeného mra: 
moru. Určite dnes po osobnom prežití eschato- 
logíckého tajomstva prechodu ľudskej duše do 
večného života by si táto rodina na svoj 
náhrobný pomník umiestnila kríž. Aj na tomto 
príklade vidieťvečnosť Boha, ktorý, na rozdiel 
od krátkodobých politických systémov, je „ten 
istý včera i dnes a naveky!" (Hebr 13,8). A aj 
keď mnohí predpovedali „smrť Boha", ba

Miesto posledného odpočinku rodičov blaho
slaveného vladyku Pavla P Gojdiča, OSBM: 
Štefana Gojdiča a jeho manželky Anny, rod. 
Gerberyovej.

dokonca niektorí vyhlásili, že „Boh je mŕtvy!", 
my dnes môžeme vyhlásiť nielen to, že Boh 
nie je mŕtvy, ale s evanjelistom Jánom svedčiť
o tom, že on je skutočná „cesta, pravda 
a život" {Jn 14,6).

Všetci, ktorí ste už v minulostí boli na 
prešovskom mestskom cintoríne alebo tu 
v budúcnosti zavítate, spomeňte si na tu 
ležiacich biskupov, kňazov i laikov, ktorí boli 
vernými synmi svojej cirkvi a národa až do 
dňa svojho prechodu do večností. A ak sa vám 
príležitosť na návštevu prešovského cintorína 
nenaskytne v týchto dňoch, urobte tak počas 
piatich zádušných sobôt vo veľkonočnom 
období sviatku Paschy na budúci rok.

Na záver treba touto cestou vyjadriť 
úprimné Pán Boh zaplať obetavým ženám 
a rehoľným sestričkám, ktoré dlhé roky 
v skrytosti, bez nároku na odmenu opatrujú 
opustené hroby kňazov a veriacich, ako-je to 
napríklad v prípade hrobu matky vladyku 
blahoslaveného Vasiľa Hopká.

Všetkým dobrodincom... sotvori, Hospodi, 
mnohaja i blahaja lita! a tam pochovaným 
... sotvori vičnuju pamjať!

Peter Krajňák, ml.
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i í Í L  SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

Naši j u b i l a n t i _________________
V novembri 2004 si okrúhle životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Helena Ažimová z Rudlova, František Čornej 

z Kusína, Magdaléna Gáborová z Košíc, Margita 
GuregovázVranova-Lomnice, tng. Andrej Jurko 
z Kazimíra, Helena Kidalová z Dlhého Klčova, 
Emil Semivan zo Sobraniec 

Mikuláš Lukáč z Kuzmíc, Jozef Semko z Niž
ného Hrabovca 

o, Valér Čonka zo Sačurova, Anna Dančišinová 
z Rudlova, Ján Fedor z Helcmanovíec, Michal 
Kunca z Nižného Hrabovca, Michal Madorán z 
Kuzmíc, Imrich Salanga zo Zemplínskeho Jas
trabia, Mária Stašová z Hriadok, Anna Statniková 
z Ložína

Michal Dančišín z Vyšných Olšan, o, Juraj Guľa 
z Michaloviec, Ján Kohút z Horoviec 

Andrej Bodnár z Horoviec, Anna Fecáková 
z Michaloviec, Anna Chomjaková z Luboviec, 
Mária Jakabová z Hriadok, Helena Lipčáková 
z Radvane n, Laborcom, Mária Savková zo Se
čoviec, Mária Vorobľová zo Svidníka 
.Michal Dzurko z Dlhého Klčova, Anna Fe- 

dorová z Dvorianok 
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť 

Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Milá redakcia!
Ďakujeme vám za časopis SLOVO, ktorý nás 

duchovne obohacuje a povzbudzuje. Do 
ďalšej vašej redakčnej činností vám prajeme 
veľa Božích milostí a darov Svätého Ducha.

veriaci z Údola

Jubileá kňazov_______________________
o. Jozef Duda, farár farností Lukov, 23.9.1979 - 
25 rokov ordinácie; o. Jozef Oreníč, na odpo
činku, 26.9.1954 - 50 rokov ordinácie; o. Juraj 
Guľa, na odpočinku, 3.11.1929 - 75 rokov života; 
o. Andrej Gyurkovics, na odpočinku, 9.10.1924
- 80 rokov života; Mons. Vasíľ Prokipčák, tit. 
kanonik, na odpočinku, 28.10.1914 - nedožitých 
90 rokov; o. Michal Velíký, na odpočinku, 
6.11.1909 - 95 rokov života; o. Michal Maslej, 
na odpočinku, 24.11.1974 - 30 rokov ordinácie; 
o. Valér Čonka, tit. dekan, správca farnosti 
Sačurov, 13.11.1934 - 70 rokov života; o. Michal 
Hulaj, tit. arcidekan, na odpočinku, 14.11.1954
- 50 rokov ordinácie; o. Vasíľ Ďulaj, na odpo
činku, 3.12.1919 - 85 rokov života

OSPRAVEDLNENIE_____________________
Týmto sa ospravedlňujeme všetkým čita

teľom za meškanie SLOVA a jeho spojenie do 
dvojčísla 21-22. Dôvodom bola práceneschop
nosť redaktorov.

Ďakujeme za vaše modlitby a podporu.

Blahoželania__________________________
Ježiš ma urobil svojím kňazom, aby som 

rozdával jeho telo, jeho slovo, jeho odpustenie.
Tieto slová už 7 rokov vyznievajú z úst nášho 

duchovného otca Vladimíra Vargu, správcu 
farnosti v Slovinkách, ktorý sa v mesiaci október
- na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky, 
dožíva krásnych 33 rokov.

Pri tejto príležitosti sa pripájame k radu gratu
lantov. Nesmierne si ceníme vašu prácu a úprim
ne ďakujeme za všetko, čo ste pre našu farnosť 
doteraz vykonali. Nech vás milostivý Pán naďalej 
obdarí Božím požehnaním, dobrým zdravím, 
živou vierou, trpezlivosťou, ochotou rozdávať sa 
a nech vás Presvätá Bohorodička zahrnie pod 
svoj ochranný plášť.

Zároveň veľa Božích milosti vyprosujeme pre 
celú vašu rodinku a syna Boriska, ktorý tiež 
v októbri oslavuje 4 narodeniny.

Ešte raz blahoželáme a spievame: Mnohaja
i blahaja líta!

veriaci zo Sloviniek
V deň nášho chrámového sviatku - sv. Demetra, 

26. októbra 2004, oslávi náš duchovný otec 
Marek Belej svoje 30. narodeniny

Otec Marek, k vášmu sviatku vám prajeme 
hojnosť Božích milostí, nech Všemohúci Pán 
upevňuje a rozmnožuje milosť povolania, ktorú 
vám dal, nech vás Božia Matka prikrýva svojím 
plášťom a Svätý Duch nech vás aj naďalej 
sprevádza vašou životnou cestou. Na mnohaja
i blahaja líta!

vaši veriaci z Údola, Hromoša a Hajtovky.
Rok za rokom plynie, 

veľtok času, ako prichá
dza, tak neúprosne odchá
dza, presúva sa do minu
lostí a všetkom berie so se
bou. Každému napočítava 
roky do miery niekoľkých 
desiatok a len s veľmi 
zriedkavou výnimkou aj do 
stovky.

V tomto plynutí času 6. novembra 2004 sa náš 
vzácny jubilant titulárny arcidekan o. Michal 
Velíký dožíva krásnych 95 rokov osobného 
života.

Veľavážený otec arcidekan! Svoje definitívne 
áno ste povedali Bohu pred oltárom v roku 1935, 
čo je doteraz z milosti Božej 69 rokov. Kristus si 
vás povolal ku kňazstvu, čo je dar od Boha. Váš 
život má silnú vieru, veľkú dôveru, poslušnosť 
Bohu, nikdy ste nezúfali, keď ste bolí pokúšaný. 
Vedeli ste sa nevzdávať, keď ste bolí prenasle
dovaný. Ušlo sa vám aj trpkých príchutí života 
počas prenasledovania a utláčania Gréckokato
líckej cirkvi. Statočne ste to s rodinou znášali. 
Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi ste boli pri
delený do farnosti číčava s filiálkami Komárany 
a Merník vo Vranovskom okrese. Pôsobili ste tam 
od roku 1968 do roku 1990, plných 22 rokov.

Sviatostným spôsobom ste obnovovali najsvä
tejšiu obetu na kríži a udeľovaním sviatostí
i modlitbami privádzali Boží ľud k prameňu več
ného života a šťastia. Teraz si užívate odpočinok 
u starostlivej dcéry Terézie s rodinou, ktorí sa vám 
príkladne venujú a starajú sa o vás, za čo im vaši 
bývalí veriaci vyslovujú Pán Boh zaplať. My na 
vás pamätáme v modlitbách, ktoré za vás 
obetujeme.
Tešíme sa s vami z tohto pekného jubileu, náš 

drahý bývalý duchovný otec, a želáme do ďalších

dní života veľa svetla a sily Svätého Ducha 
a najmä hojnosť Božieho požehnania.

Za spomínaných veriacich 
Margita Husárová, číčava

Poďakovanie_________________________
Dňa 11.10.2004 sme sa rozlúčili s otcom 
Miroslavom Mrugom v Bratislavskej farnosti, v 
ktorej vykonával ako kaplán pastoračnú činnosť 
od júla 2003. Biskup Mons. Ján Babiak ho 
dekrétom poveril novou farnosťou v obcí Pichne 
(Sninský okres). Touto cestou sa ešte raz chceme 
poďakovať za dobro, ktoré okolo seba šíril medzi 
veriacimi počas svojho pôsobenia v našej 
farnosti. Prajeme mu, aby vo svojej ďalšej 
pastoračnej činností prinášal pokoj, lásku a 
pohodu medzi veriacich. Zo srdca ďakujú a 
mnohaja lita vyprosujú veriaci bratislavskej 
farnosti.

Liturgie v Martine a Ružomberku
Sväté liturgie v Kostole Povýšenia sv. Kríža 
Martin - Priekopa Pondelok, streda, piatok: 
16.30 hod. / Nedeľa: 08. hod. (okrem 2. nedele 
v mesiaci, vtedy sv. liturgia vo farskom kostole 
v Martine o 16. hod.)
Sväté liturgie v Kostole otcov Jezuitov v Ru
žomberku v 2. nedeľu v mesiaci o 10.30 hod. 
Sväté liturgie v Univerzitnom pastoračnom 
centre biskupa Vojtašáka, kaplnka na Filozo
fickej fakulte Ružomberok každý utorok o 19. 
hod.
Srdečne Vás pozývame!
Bližšie informácie: otec Miroslav Macko, tel.: 
0908-251 573

Liturgie v Prahe______________________
Milí gréckokatolíci v Prahe 
Radí 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 17. hod.

Ako nás nájdete: Z Karlovho námestia (aj 
zastávka metra) smerom na Botanickú záhradu. 
Je to na Vyšehradskej ulici č. 49 v areáli Bene- 
diktínskeho kláštora v Emauzoch na Slovanoch 
v Kostole Kozmu a Damiána.

Prípadne 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
Renovácia a výroba sakrálnych diel - oltáre, 

íkonostasy, ikony, drevorezby, krížové cesty, 
jasličky, zlátenie.

Tel.: 0907 465196; www.ko.st@c.entrum.sk
Srdečne vás všetkých pozývame do novoot

vorenej predajne s číerno-bielou konfekciou pre 
dámy a pánov a textilnou galantériou. U nás si 
máte možnosť zakúpiť kňazské košele, ktoré 
zhotovujeme aj na objednávku a taktiež šijeme 
podríasniky. Nájdete nás na Hlavnej ulici 1 
(vedľa Biskupského úradu). Príďte a presvedčte 
sa!
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Urobiť prvý krok raz musia všetci ľudia, ktorí sú zdraví a túžia sa naučiť 
chodiť na vlastných nohách. Malý človiečik musí v istej rozhodujúcej chvíli 
nabrať odvahu a vykročiť. Po prvých pádoch získa istotu, a potom sa už len 
teší z úspechu.

Prvé kroky sú najťažšie, ale aj najdôležitejšie. Vždy. Či už sú to prvé kroky 
v škole, neskôr v novej práci, po ťažkom úraze,...

Denne sa stretávame s tým, že potrebujeme odpúšťať. No urobiť ten náš 
prvý krok k tomu, aby sme odpustili, je niekedy naozaj veľmi ťažké. Chce to 
poriadnu dávku odvahy a pokory.

,Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí." (Mt 6,14)

Torta odpustenia
Ak chcete pripraviť chutný koláč alebo tortu, nesmiete zabudnúť na nič dôležité. Aj 
pravé odpustenie bude "chutné" iba vtedy, keď bude obsahovať niekoľko dôležitých 
postojov srdca. Odalíš ich, ak v jednotlivých pásoch torty poukladáš písmená v 
správnom poradí.
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OSEMSMEROVKA

B A R A 1 T O H A A S M O
J M D A D V E N T R S 1 P
D 1 A K O N A E A E U E Á
U S L P U T P T Á l E R T
L Á H M U O 1 N O V Z Z P
B L E S K M K Ň A Z 1 R A
N R 1 Á E O A N L V L N Š
1 M N R L R O O U D E O K
1 1 E A O M T A T T E A Á
E Z T R A S T A A S F l L

CH R Á M O K l P B S E G K
A T R K E R E K U A Z R Ý
Y R B L Á N M L E K S U T
CH J O M E A S D 1 T S T A
M K A M N B E 1 N Á T 1 L
L S L N O N Á K L R Š L B
A S A A 1 G S O D O M A A
Ž 1 A L S S Ŕ CH O N E D C

Chváľte ho, všetci jeho anjeli, všetky nebeské mocnosti, 
králi zeme a všetky národy, /dokončenie v tajničke/.

Legenda: ADVENT, ALBA, ÁBEL, ÁRON, BISKUP BLESK, 
BLUD, DIAKON, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EL1ZEUS, ENOCH, 
EREM1TA, GOMORA, HLAD, CHRÁM, IZÁK, KÁNON, 
KLAS, KŇAZ, KOLEKTA, KOSTOL, KRST, LITÁNIE, 
LITURGIA, MAMONA, MANNÁ, MIER, MISÁL, NUMERI, 
OBRÁTENIE, OMŠA, OPÁT, PAŠKÁL, PATENA, POKÁNIE, 
RORÁTY, SABAT, SAMÁR1A, SÁRA, S1LOE, S1NAJ, SlON, 
SNEM, SODOMA, SUTANA, T1ARA, TREST, VIERA, VLNA, 
ZRNO, ZVON, ŽALM, ŽIAL.
Tajničku osemsmerovky tvorí 21 nevyškrtaných písmen. 
Autor: Marek Pataky. Riešenie z čísla 20: „Usilovnosť 
je najlepší tovar."

H O R O S K O P

Čo vás čaká a neminie?
Keďže znovu zasvietilo Sln
ko, predpokladám, že má
lokto obsedí na svojej sto-' 
ličke za oknom. Takému 
hrejivému pokušeniu sa 
nedá odolať. Ale ak tento 

svoj pobyt na čerstvom vzduchu preženiete, 
môžete získať znovu hlavybolenie - už nie 
z úpalu, ale z vysvedčenia, či žiackej knižky, 
kde to tými ''guľami'' bule len sršať.

Nezabudli ste na nejaký 
hrob? Navštívili ste každé
ho zosnulého zo svojej 
rodiny? Naozaj je tento 
zvyk jedným z pozitív náš
ho prístupu k predošlým 

generáciám.. Ale, čo by vás potešilo viac: 
veniec, či sviečka na vašom hrobe, alebo 
návšteva detí, ktoré tak milujete?

Málokedy si človek uvedo
muje vzduch. Dýchame, ale 
je to skôr samovoľný prejav 
nášho organizmu. Skúste 
raz dýchať niečo iné - na
príklad dym. Hneď sa vám 

to prestane páčiť - rozkašlete sa. Aj anjeli sú 
tak potrební, no niekdy musíme zacítiť zlo, 
aby sme si ich ctili.

(jégé)

Pomôcky:

Laa, Ašio, 
ichor

Ženské
meno

Dúfajú

Zbavila
nečistoty

Vlny na 
vlasoch

Ženské
meno

Polynézsky
nápoj

Symbol
múdrosti

EC
Komárna

1. časť 
tajničky

Plátno 
v kine

Kňazské
rúcho

Patriaci
Ikarovi

Šikovný
kúsok

Asoc. slov. 
vojakov

Organiz. 
spoj. nár.

Listnáč

Papagáj

Predmestie
Viedne

Značka
kozmetiky

Ruské výr. 
družstvo

Etiópsky
náčelník

Spojka

Zaspi

2. časť 
tajničky

Ir, po česky

Ázijský štát

Japonské
mesto

Autor krížovky: Vlado Komanícký z Humenného. Riešenie tajničky z čísla 20:....ktorá
nás spája s Bohom.“

ROZHLAS

BWfSKÁÍYSW * 102.9 
eummfil

ČADCA1Í5.8

Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik): 
05:25-05:40:19:45-20:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45-česky

Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo 
pre veriacich 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; Pi - Top 
15; So - Piesne na želanie; Ne - Piesne na želanie. 18.00 
Po-Ne - Svätá omša - Emauzy. 19.00 - So - Ruženec pre 
Slovensko. 20.30 - Po - Študentské šapító; Ut - Duchovný 
obzor; St - Lupa; Št - História a my; Pi - ÚV hovor. 20.30
- So - Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; 
v pracovné dní 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.

LIPTOVSKÝiKllUŠS3,? 
LUÍENEC 106,3 

SÖCHALOVCE 103.3 
»MESWO105,! 

« 9 5 , 7

PWlDZAjt,1 
SI»J3,3 

TATBY 102,9

ÍM A 89,!
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Radosť CirUvi 
i Zemplínu
Dňa 10. októbra 2004 bola v Sečovciach za účasti vladyku Milana 
Chautura, košického exarchu, posviacka obnoveného kláštora a 
novej kaplnky sestier bazilíánok Viceprovincíe sv. Cyrila a Metoda. 
Pri tejto príležitostí prinášame informáciu o sečovskom rehoľnom 
spoločenstve a správu z podujatia.

Stručne z histórie
Historický počiatok viceprovincie siaha do 

povojnových čias, keď vtedajšia predstavená 
sr. Magdaléna Humeňuková po dohode s bl. 
biskupom Pavlom P. Gojdičom, OSBM, poslala 
na misijnú prácu do Sečoviec prvé tri sloven
ské sestry - sr. Pavlínu Vasilkovú, sr. Jozafátu 
Hámorskú a sr. Pachomiu Petríkovú. Sestry

prijali toto poslanie a od r. 1945 začali vy
učovať na meštianskej škole a pôsobiť v ma
terskej škôlke. Po likvidačnom Prešovskom 
sobore v r. 1950 museli sestry niesť osud celej 
Gréckokatolíckej cirkvi vo vyhnanstve v Če
chách, kde pracovali v rôznych profesiách a 
zakotvili v Ústave sociálnej starostlivosti vo 
Svitavách. Natrvalo sa vrátiť do Sečoviec im

L I T U R G I C K Ý  K A L E N D A R  8. - 21. NOVEMBER 2004

Pondelok 8. 11. - Zhromaždenie kveľvoj- 
dcovi Michalovi a ďalším beztelesným moc
nostiam. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny 
predobrahzujúce. Menlivé časti archanjelovi 
Michalovi. Hebr 2,2-10, zač. 305; Lk 10,16-21, 
zač. 51a.
Utorok 9. 11. - Naša prepodobná matka 
Matróna. Prepodobná Teoktista z Ostrova 
lesbos. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny 
každodenné. Menlivé časti z utorka. 1 Sol 3,9- 
13, zač. 268; Lk 11.34-41, zač. 60.
Streda 10.11. - Svätí apoštoli Erast, Olym- 
pas, Rodión a spoločníci. Liturgické rúcho 
pôstnej farby. Antifóny každodenné. Menlivé 
časti zo stredy. 1 Sol 4.1-12, zač. 269; Lk 11,42- 
46, zač. 61.
Štvrtok 11. 11. - Svätí mučeníci Ménas, 
Viktor a Vincent. Náš prepodobný otec a vyz
návač Teodor Studitský. Liturgické rúcho svet
lé. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo štvrtka.
1 Sol 5,1-8, zač. 271; Lk 11.47-12,1, zač. 62.
Piatok 12.11. - Náš otec svätý Ján Milosrdný, 
alexandrisjký patriarcha. Prepodobný otec 
Níl. Svätý hieromučeník Jozafát, polocký 
arcibiskup. Liturgické rúcho červené. Antifóny 
pedobrazujúce. Menlivé časti hieromučeníkovi 
Jozafátovi. Čítania radové: 1 Sol 5,9-13.24-28, 
zač. 272; Lk 12,2-12, zač. 63.0 hieromučeníkovi: 
Hebr 4,14-5,10, zač. 311; Jn 10,9-16. zač. 36.
Sobota 13.11. - Náš otec svätý Ján Zlatoústy, 
konštantinopolský arcibiskup. Liturgické rú
cho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé 
časti sv. Jánovi Zlatoústemu. Čítania radové: 2 
Kor 11,1-6, zač. 191; Lk 9,1-16, zač. 40. Svätému: 
Hebr 7,26-8,2, zač. 318; Jn 10,9-16, zač. 36.
Nedeľa 14.11. - 24. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätý a všechválny apoštol Filip. Liturgické 
rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár zo 
7. hlasu a Filipovi. Kondák z hlasu. Sláva: 
kondák Filipovi. 1 teraz: podľa predpisu. Proki- 
men a pričasten z hlasu a Filipovi. Čítania z ne
dele: Ef 2,14-22, zač. 221; Lk 8,41-56, zač. 39. 
Apoštolovi: 1 Kor 4.9-16a, zač. 131; Jn 1,43-51. 
zač. 5.

neumožnil ani politický odmäk v období Praž
skej jari v r. 1969. Až po víťazstve demokracie 
sa sestrám otvorila cesta návratu do Sečoviec, 
kde si zakúpili nový dom v zátiší Albínovskej 
ulice, lebo v predchádzajúcom kláštornom 
dome sú dodnes detské jasle. Tu sa sestry 
baziliánky usadili 8. júna 1991. Vplyvom 
viacerých pozitívnych skutočností sa v gene
rálnom dome v Ríme ustanovilo, že od 10. 
apríla 1994 sa Sečovce stali sídlom Delegatúry 
sv. Cyrila a Metoda. Proces štatutárneho do
zrievania pokročil 30. januára 2001, keď sa 
Sečovce stali sídlom Viceprovincie sv. Cyrila a 
Metoda sestier bazilíánok. Postupne sa otvorili 
nové rehoľné domy vTrebišove, Levoči, Brati
slave a Vranove nad Topľou. V priebehu po
sledných rokov - vďaka Bohu - vzrástol aj 
celkový počet sestier a postavil sr. Eméliu Tur- 
čaníkovú, predstavenú viceprovincie pred 
nové neľahké úlohy.

Pondelok 15. 11. - Svätí mučenici a vyzná
vači Gurias. Samónas a Habib. Začiatok 
Štyrídsiatníce pred narodením Pána - Filípovky 
a trvá do 24. 12. Vo všedné dni Filípovky je 
liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každo
denné, Menlivé časti z pondelka. 2 Sol 1,1-10, 
zač. 274a; Lk 12,13-15.22-31, zač. 65.
Utorok 16.11. - Svätý apoštol a evanjelista 
Matúš. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predob
razujúce. Menlivé časti apoštolovi Matúšovi. 
Čítania radové: 2 Sol 1,10-2,2, zač. 274b; Lk 
12,42-48, zač. 68. Apoštolovi: 1 Kor4,9-16a, zač. 
131: Mt 9,9-13, zač. 30.
Streda 17. 11. - Náš otec svätý Gregor 
Divotvorca, neocézarejský biskup. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné. 
Menlivé časti zo stredy. 2 Sol 2,1-12, zač. 275; 
Lk 12,48b-59, zač. 69.
Štvrtok 18.11. - Svätí mučeníci Platón a Ro
man. Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny 
každodenné. Menlivé časti zo štvrtka. 2 Sol 2,13- 
3,5, zač. 276: Lk 13,1-9. zač. 70.
Piatok 19. 11. - Svätý prorok Abdiáš. Svätý 
mučeník Barlaam. Liturgické rúcho pôstnej far
by. Antifóny každodenné. Menlivé častí z piatka.
2 Sol 3,6-18, zač. 277; Lk 13,31-35, zač. 73.
Sobota 20. 11. - Predprazdenstvo Vstupu 
presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš otec 
sv. Proklos. Blažená Jozafáta Hordaševská, 
spoluzakladateľka Kongregácie sestier slu
žobníc. Liturgické rúcho svetlé - modré. Antifóny 
predobrazujúce. Menlivé časti z predprazden- 
stva a blaženej Jozafáte, (jej vlastné alebo zo 
spoločnej služby O prepodobnej žene). Čítanía 
radové: Gal 1,3-10, zač. 199; Lk 9,37-43a, zač. 
46. Blaženej Jozafáte: Gal 3,23-29, zač. 208; Mt 
25,1-13, zač. 104 alebo Jn 15,1-5, zač. 50.
Nedeľa 21. 11. - Nedeľa Krista Kráľa. 25. 
nedeľa po Päťdesiatnici. Vstup našej presvä
tej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Pan
ny, do chrámu. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny 
z nedele Krista Kráľa. Menlivé častí z nedele 
Krista Kráľa a zo sviatku Vstupu Bohorodičky do 
chrámu. Myrovanie. Evanjelium na utierni

z nedele Krista Kráľa: Lk 19,12-15a; 27-28, zač. 
95. (Z verša 15. na 27. prejdi takto: „Keď sa po 
prevzatí kráľovstva vrátil, povedal: .Mojich ne
priateľov... "). Na liturgii čítanía: O Kristovi Krá
ľovi: Kol 1,12-20, zač. 250; Jn 18,33-37, zač. 59b. 
Bohorodičke: Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 10,38- 
42:11,27-28, zač. 54.
Poznámka: Ak sa sviatok Krista Kráľa slávil 
poslednú októbrovú nedeľu, potom tu sa slávi
25. nedeľa po Päťdesiatnici a sviatok Vstup 
(Vovedenije) Presvätej Bohorodičky do 
chrámu. Radový hlas je ôsmy. Evanjelium na 
utiernije zo sviatku Vstupu Lk 1,39-49; 1,56, zač. 
4. Antifóny predobrazujúce. Tropár z hlasu a zo 
Vstupu. Sláva: kondák z hlasu. 1 teraz: kondák 
zo Vstupu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu 
a zo Vstupu. Namiesto „Dôstojne je" sa spieva 
„Zvelebuj" a IX. irmos z utierne Vstupu. Čítania 
radovej nedele: Ef 4,1-6, zač. 224: Lk 10,25-37, 
zač. 53. Bohorodičke: Hebr 9,1-7, zač. 320; Lk 
10,38-42; 11.27-28, zač. 54.

Vojtech Boháč

LITURGICKY SLOVNÍK

Zvyčajný začiatok (načalo obyčnoje) -
je sled - poriadok modlitieb, ktorými 
byzantský obraz zvyčajne začína svoje 
verejné modlitby. Zložky: Úvodné požehnanie 
kňaza; Kráľu nebeský; Trojsväté;Sláva i teraz; 
Presvätá Trojica; Pane, zmiluj sa (trikrát); 
Sláva i teraz; Otče náš; Lebo tvoje je; Pane, 
zmiluj sa (dvanásťkrát); Poďte, pokloňme sa. 
Tri časti symbolizujú Presvätú Trojicu, zvlášť 
spomínajúc v každej častí trikrát osoby 
Trojice. Striedajú sa v ňom myšlienky Božej 
oslavy a kajúcnosti. Vo Svetlom týždni sa 
Zvyčajný začiatok skladá z veľkonočného 
tropára s veršami. Vo Veľkonočnom čase po 
úvodnom požehnaní nasleduje trikrát 
veľkonočný tropár. Do Zoslania Svätého 
Ducha sa vynecháva Kráľu nebeský a pokra
čuje sa modlitbou Sláva i teraz.

Spracovali: Anna Porhínčáková 
Vojtech Boháč
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Budova kláštora
Pri spomenutom náraste počtu nových sestier, neustálej potrebe 
noviciátu a ďalších výziev terajších čias sa zodpovední za vicepro- 
vinciu rozhodli prebudovať a rozšíriť dovtedajší rehoľný dom na 
moderný kláštor a pribudovať k tomu aj zodpovedajúcu kaplnku. 
Základný kameň stavby nového kláštora posvätil v roku 2003 
vladyka Milan Chautur, košický exarcha. Projekčnú činnosť zverili 
sestry do rúk skúseného architekta Ing. Jána Zajaca z Vranova 
Lomnice. Hlavnú ťarchu realizácie stavby zobrala na seba firma PSJ 
Chemkostav Michalovce pod vedením Ing. Jána Mačugu. Veľkou 
pomocou pri realizácii diela bola aj aktivita miestnych sečovských 
stavebných inžinierov a majstrov. Za pomoci nadácií zo Slovenska i 
zahraničia, všetkých zainteresovaných, ale najmä vďaka dôvere 
v pomoc Všemohúceho sa počas riadneho chodu kláštorného života 
podarilo za tri roky komplexne prestavať starú budovu, zvýšiť 
podlažia, vybaviť interiéry izieb a pristaviť novú kaplnku ako srdce 
celého objektu kláštora. Tichú, poctivú snahu korunoval dobrý Pán 
Boh svojím požehnaním.

Posviacka
Je len prirodzené, že 10. október 2004 bol pre viceprovinciu sestier 
baziliánok, ale aj širšie veriace spoločenstvo a, takpovediac, celý 
gréckokatolícky Zemplín slávnostný a pamätný. V tento deň sa 
konala posviacka celého sečovského kláštorného komplexu. Sr. 
Emélia Turčaníková, OSBM, v úvode privítala vladyku Milana 
Chautura, CSsR, košického exarchu, matku generálnu Alfonzu 
Danovisch OSBM, všetkých kňazov, rehoľníce, vzácnych hostí a 
dobrodincov, aby spolu s ňou a s celou komunitou prežili slávnostný 
akt posvätenia budovy. Samotnej posviacke predchádzala marián
ska akadémia, ktorú predniesol zbor Šálom z trebišovskej farnosti 
pod vedením L. Davalovej. Modlitba inšpirovaných žalmov pri 
posviacke upevňovala prítomných vo viere, že Pán bude chrániť 
tento dom a zošle na neho svoje požehnanie. Vladyka Milan 
v sprievode asistencie pokropil svätenou vodou interiér kláštora a 
zvolával na jednotlivé izby (kelíe) a špeciálne miestností (pre 
chorých, kuchyňu, komoru,) Božie požehnanie. Osobitne milým

liturgickým symbolom pri 
posviacke bola chvíľa, keď 
po prednesení podobenstva 
o desiatich pannách (Mt 25,
1-13) vladyka Milan podal 
každej sestre zažatú sviecu s 
ktorou vstúpila do kláštor
nej kaplnky, a dvere zamkol.
Nasledovala posviacka inte
riéru kaplnky a záverečné 
prosby obradu posviacky.
Archijerejskú sv. liturgiu v novej kaplnke spolu s vladykom Milanom 
slávil o. Vladimír Sedláček, OSBM, provinciál bazílíánov, o. Štefan 
Keruľ-Kmec zo Sečoviec, protopresbyterí z Trebišova a Spišskej 
Novej Vsí a asi dvadsiatka kňazov. Spev ľudu harmonicky dopĺňal 
mládežnícky zbor Amadeus zo Sečoviec. V príležitostnej homílii 
vladyka Milan poukázal na nezlúčíteľnosť postoja tohto sveta, ktorý 
za každú službu žiada odmenu a postoja evanjelia, ktorý za 
prejavené dobro nečaká odmenu od ľudí, ale od Boha. Práve 
rehoľná komunita sa musí vyznačovať konkrétnou láskou k všetkým 
ľuďom. Vladyka povzbudil rehoľníce k tomu, aby boli v súčasnom 
svete živým evanjeliom, ktoré môže naplniť aj ľudí hľadajúcich 
šťastie a pravý zmysel života. K tomuto poslaniu je potrebné čerpať 
denne posilu z Eucharistíe, prameňa šťastia a života.

Vyhliadky do budúcna
Popri kapacitnom zabezpečení bývania sestier sa nám núka ešte 
jedna dôležitá otázka: aké sú ďalšie perspektívy rozvoja sestier 
baziliánok v Sečovciach a okolí? Zdá sa, že nebudeme ďaleko od 
pravdy keď povieme, že nádejné. Sestry popri svojej vlastnej for
mácií pracujú pri sečovskej a trebišovskej farnosti najmä v kate- 
chéze, zriadili a spravujú už druhú samostatnú cirkevnú školu, šijú 
a vyšívajú krásne liturgické rúcha a venujú sa evanjelizácii v jej 
rôznych podobách. Veríme, že na začiatku nového storočia i 
tisícročia sa charizma sv. Makríny rozrastie v srdciach jej dcér, ktoré 
potom prispejú k blahu Cirkvi i spoločnosti (M. Hospodár/GKAE).
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