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ÚVODNÍK
Milí priatelia,
pomaličky, ale isto sa
lúčime s jesennými
slnečnými dňami, kto
ré nám - hoci skúpo ale predsa len pripomí
ThBibLic. Róbert Jáger nali leto. Je tu sychravá
odborný asistent
jeseň, stále kratšie dni,
na GBF PU v Prešove
dlhé tmavé večery...
i sám život chvíľami dostáva melancholickú
príchuť. Už sa niet na čo „tešiť". A hoci mnohí
možno vedome alebo nevedome upadnú do
podobnej „melancholickej" nálady, treba ju
akosi prečkať, prejsť týmto obdobím, aby sme
znova vstúpili do radostnejších dní... prebo
jovať sa šedosťou novembra, aby nás potešil
december s Narodením. Aj napriek tomu no
vember prináša radosť očakávania. Prípravu
na veľké stretnutie s tým, ktorý prebýva medzi
nami. Filipovka, prípravné pôstne obdobie
pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista.
Chcel by som ponúknuť niekoľko myšlie
nok, ktoré môžu inšpirovať naše postoje a uve
domelé prežívanie tejto častí liturgického roka.
Bratia a sestry v latinskom obrade v tomto
čase - v advente - sústreďujú svoju pozornosť
na príchod Krista. Je to ústredný motív kres
ťanskej nádeje. Kulminuje veľké tajomstvo
Ježišovho príchodu - od jeho fyzického
narodenia v Betleheme až po druhý, slávny
príchod na konci vekov. V tomto medziobdobí
sa realizuje „tretia forma” príchodu, vyjadrená
aj v našej každodennej modlitbe: príď, kráľov
stvo tvoje. Kráľovstvo, ktoré sa oživuje, stáva
sa reálnym a efektívnym skrze sviatosti a vie
ru. Zakaždým, keď ich s úprimným a čistým
srdcom prijímame, stáva sa nanovo účinným
v mojom i tvojom živote. Je to ako s mannou
na púští: iba na dnes. Zajtra treba prísťznova.
Takto je toto očakávanie a tento príchod
neustály. Človek dúfa, túži a žiada si Pána,
lebo stav, v ktorom sa nachádzame, nie je
definitívny. Sme pútnici a smerujeme k plné
mu „vlastneniu" Pána, k plnosti Kristovej.
Následne je to čas očisťovania túžby človeka.
Čas uvedomovania si potreby túžiť a vstupovať
stále nanovo do tohto „dnes", aby sa „kráľov
stvo" stalo účinným, hmatateľným a reálnym
aj pre mňa, pre nás. Výzva žalmistu je ne
zmazateľná: „Dnes, keď počujete jeho hlas,
nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure"
(Ž 95,7-8).
Byzantská cirkev v tomto období zdôraz
ňuje odlišný aspekt očakávania. Tiež sa viaže
na príchod Krista. V predvianočnom molebene
zaznie tá prastará, aramejská výzva Marana
tha - Príď, Pane! Nachádzame ju na konci
knihy Zjavení apoštola Jána ako vyjadrenie
najvnútornejšej túžby všetkých čias - vráť sa,
Pane, zachrániť svojich maličkých. Očaká
vanie ako základný moment zostáva. Je to
očakávanie príchodu Krista ako kráľa. Do
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svedčuje to aj katavázia Kozmu Majumského
(+ 760): Krista narodeného oslávte - Krista
z nebies vitajte - Kristus je na zemi, radujte
sa - nech celá zem velebí Pána - národy,
radostne jasajte, - že sa tak Boh preslávil.
Neviditeľný Boh sa stal viditeľným skrze Ježiša
Krista, lebo dnes Betlehem uvítal Kráľa, ktorý
večne tróni s Otcom (z utierne Narodenia).
Aj byzantská tradícia usmerňuje náš
pohľad na tajomstvo príchodu a prebývania.
Príď kráľovstvo tvoje! Nech je efektívne. Nech
ho vnímame, prežívame, nech sme v ňom
ponorení. Nech je to moja i tvoja skúsenosť.
Aby sviatky narodenia boli radostnou udalos
ťou môjho osobného života... Ako však na to?
Časoslov vydaný v Maďarsku v roku 1934
so začiatkom predvianočného obdobia pri
pomína, že na večierni sa namiesto stichír rá
dového hlasu majú brať stichiry Bohorodičke,
ospevujúce jej materstvo. Filipovka sa stáva
prednostne mariánskym obdobím, v ktorom
kresťan medituje Máriu: jej miesto v dejinách
spásy ale predovšetkým je j postoje. Stichiry
prespievajú udalosť zvestovania a rozvíjajú
dialóg medzi archanjelom Gabrielom a Má
riou. Ako sa zachovala? Zrhňme to do niekoľ
kých bodov: otvorenosť voči Bohu, prijímanie
je j zvestovaného slova -Božie Slovo, uchová
vanie tohto slova, jeho realizácia, vernosť
a dôvera.
A hľa, toto sú postoje, ktoré si máme my,
byzantskí kresťania, osvojovať v tomto pred
vianočnom období, napodobňujúc Máriu.
Hľadajúc znak, symbol, ktorý by nám neustále
pripomínal a zároveň vyjadroval zmysel tohto
času, pozrime sa na mariánske ikony: Mária
drží v jednej ruke Ježiša a druhou naňho
ukazuje. Nasmerovanie na Krista. Toto máme
robiť. Orientovať sa podľa Máriinho vzoru na
Ježiša v utužovaní, v pestovaní našej otvore
nosti voči Bohu v tichu, v úprimností pred ním.
V prijímaní Slova - a máme na to nespočetné
množstvo príležitostí. V hľadaní spôsobov, ako
uskutočniť toto slovo. V dôvere a viere. Viera
je predovšetkým dôvera v každodennom
živote. Štýl života, rozhodovania, myslenia,
postojov, ktorý je inšpirovaný Slovom. Skrze
sviatosti, a predovšetkým Eucharistia. Ak toto
robíme, dovoľujeme, aby „prišlo tvoje krá
ľovstvo." Žalmistova výzva je nezmazateľná:
„Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte
svoje srdcia ako pri vzbure" (Ž 95,7-8). Dnes
buďme v Máriinej škole a pripravujme svoje
životy podľa jej príkladu. Potom sa november
stane veľmi farebným, vzrušujúcim, a hlavne
kreatívnym obdobím.
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-Aby ľudia pokladali deti za vzácny Boží dar
a aby im vždy prejavovali úctu, porozumenie
a lásku.
- Aby vtelenie Ježiša Krista sa stalo vzorom
pre skutočnú inkulturáciu evanjelia.
- Panna Mária nám porodila Ježiša, ktorého
oslávené telo v Eucharistii pri svätom prijí
maní sa spája s naším telom a s našou dušou.
Prosme Pána, aby sme nábožne a s čistým
srdcom prijímali Najsvätejšiu Eucharístíu.

príroda, kde som nachádzala toľko krásy pre
zachytenie štetcom... Spomínam na detstvo,
keď na lesných cestičkách či v záhrade s tetou
som rozpoznávala každý kvietok, stebielko
trávy. To bola moja prvotná inšpirácia, ktorá
vo mne časom dozrievala.
Ako vás obohacuje umenie?
Umenie mi pomáha plnohodnotne žiť.
Naučila som sa prekonávať prekážky. Po plači
príde radosť. Aj choroba, staroba sa cez
umenie ľahšie prekonáva. Keď maľujem,
intenzívnejšie vnímam a zabúdam na svetské
problémy. V chráme, v divadle sa tak dostá
vam do inej polohy, miesto, kde znie hudba,
hlavne organ, vytvára nádhernú atmosféru.

Práca so štetcom
ma napĺňa radosťou
a potešením
Rozhovor s akademickou maliarkou Mgr. Máriou Auerovou-Gríešovou.
Čo rozhoduje, že sa človek uberá cestou
k umeniu?
Prináša to život sám. Je to rozvíjanie
duševných hodnôt a vnímanie samotnou
tvorbou.
Tým, že sa započúvame do hudby a spevu,
prekonáme psychické aj fyzické problémy, ako

sú bolesť a žiaľ, ktoré nás v živote postretnú,
povznesieme ducha a umocníme v sebe vieru,
aj vieru v posmrtný život. Chrám je tým
miestom, kde nachádzame pokoj v sebe,
v svojej duši.
Kto vás inšpiroval k výtvarníctvu?
Bola to rodina a ses
tričky - opatrovateľky
v starobinci z Kostolíka
Svätého Ducha na ju
hu, kde som ako mladé
dievča veľmi rada cho
dila. Stretávali sme sa
pri recitácii, speve, tan
ci, vytváraní kostýmov
pre potešenie blízkych
a starých. Bola to aj

Máte aj iné záujm y okrem výtva r
níctva?
Určite, mám aj iné záujmy. Nikdy som
nevyčleňovala len výtvarnú tvorbu. Ťažko sa
dá oddeliť od estetickej výchovy. Mám aj
šťastné osudové stretnutie so vzácnymi ľuďmi,
ktorí pomáhajú krásnym slovom - veršom
(Mária Turoková, Julo Rybák, Pavol Strauss,
Ľudmila Čopová a mnoho ďalších). Tohto roku
sme usporiadali už 11. ročník Večera Márií,
ktorý si získal veľkú obľubu. Vzišiel z môjho
podnetu, ak sa môžem pochváliť, ako spo
mienka na akademickú maliarku Máriu
Medveckú z Oravy. Je to hádam najkrajšie
meno z mnohých mien. Aj naša nebeská
Matka je nositelkou mena Mária, ktorej sviatok
narodenia oslavujeme 8. septembra.
Kde môžeme vidieť vaše práce?
V
súčasnosti je možnosť pozrieť si výstavu
v Mestskom kultúrnom stredisku vTvrdošíne
k nedožitým 90-tinám Márie Medveckej. Je to
výstava Ľudoví muzikanti a tanec. Nedávno
to bola výstava na 50. ročníku folklórneho
festivalu vo Východnej pod názvom Folklórne
reflexie, ktoré organizovalo Národné osvetové
centrum Bratislava v rámci Dní tradičnej
kultúry. Pripravujem pozdrav k 105. výročiu
historickej budovy Štátneho divadla v Koši
ciach.

Obdivujem vašu aktivitu. Mohli by ste
zaslúžene oddychovať, ale vy ste stále
doslova v pohybe. Aké máte plány do
najbližšej budúcnosti?
Skôr sny ako plány. Snažím sa,
Mgr. Mária ňuerová - Gríešová sa
aby moje obrazy oslovili správ
narodila v roku 1938 v Košiciach,
nych ľudí, aby ich viedli k zamys
kdežije doposiaľ. Vnímanie umenia
leniu, potešili a pomohli prekonať
sa viaže kjej detstvu. V blízkej ro
žiaľ a smútok. Som rada a vďa
dine bol vplyv osobnosti akademic
čím Bohu, že ma práca so štetcom
kej m aliarky M árie Medveckej
napĺňa radosťou a potešením. Čo
a Júliusa Jakobyho. Vysokú školu
môže byť viac, keď moja záľuba
absolvovala na Univerzite J. A.
Komenského v odbore deskriptívna je zároveň potešením pre dru
hých?
geometria a výtvarná výchova
u akademických maliarov E. Lehot
ského a E. Bačíka. Pôsobila ako
pedagóg estetickej a výtvarnej vý
chovy na stredných školách v Ko
šiciach. Aj teraz na dôchodku sa
venuje výtvarnej tvorivosti, zvlášť
vnímaniu pohybu a tanca, ktorý
zachytáva kresbou a maľbou.

Za rozhovor ďakuje Mária
Tomášová
Snímky (Pri práci a Košický
gréckokatolícky katedrálny
chrám): Archív M. Auerovej Griešovej
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA

HAVAJ: Má ešte iba 15 rokov a už je vzorom
pre milióny Američanov - kresťanka Bethany
Hamiltonová z Hanalei na Havaji stratila pri
útoku žraloka ruku, no napriek tomu sa ne
vzdala a dnes je opäť najlepšou dorastenkou
v surfovaní v USA. Bethany bola vo veku 13
rokov najmladšou profesionálnou športovky
ňou v tejto disciplíne. 31. októbra 2003 jej
žralok pri havajskom ostrove Kauai odhryzol
ľavú ruku. O dva mesiace neskôr stála opäť
na surfovacej doske, dosiahla piate miesto v
národných majstrovstvách a prijali ju do
reprezentačného družstva USA. Útok žraloka
dnes Bethany hodnotí takto: „Tento útok bol
Božím plánom pre môj život. Keď prostred
níctvom mňa niektorí ľudia nájdu cestu
k Ježišovi Kristovi, tak som šťastná!" Nemec
ký magazín o športovkyni napísal: „Jej
neotrasiteľná pevná viera v situácii, v ktorej
by iní na Boha zanevreli, ju robí žiarivým
príkladom skutočného kresťana." Bethany sa
angažuje v kresťanskej humanitárnej nadácii
World Vision, ktorá pomáha postihnutým
deťom. Svoje zážitky uverejnila v knihe Surfer
duší, ktoré má podtitul Skutočný príbeh o
viere, rodine a boji vrátiť sa naspäť na surfovaciu dosku (KATH-NET/-zg-TK KBS).
POĽSKO: Poľská biskupská konferencia sa
vyslovila proti opätovnému zavedeniu trestu
smrti v krajine. Plenárne zasadnutie Konfe
rencie biskupov Poľska tým zasiahlo do aktu
álnej politickej diskusie. Poľskí biskupi pripo
menuli výpovede Svätého Otca Jána Pavla
11. o dôstojnosti ľudského života a predovšet
kým jeho encykliku Evangelium vitae. 22.
októbra 2004 poľský parlament tesne odmie
tol opätovné zavedenie trestu smrti - 198
hlasmi proti 195.14 poslanci sa zdržali hlaso
vania. Rovnako ako Cirkev sa proti trestu
smrti vyslovil poľský prezident Aleksander
Kwasniewski. Poľsko formálne odstránilo trest
smrti v roku 1997. Odvtedy však po páde ko
munistického systému narastala kriminalita,
a preto tu stále existujú pokusy toto morató
rium zrušiť (KP/-zg-TK KBS).
GUADAIAJARE: Kardinál Jozef Tomko, pá
pežský legát, sa na Medzinárodnom eucha
ristickom kongrese v mexickej Guadalajare
vyslovil, že pápež Ján Pavol 11. je vzorom
najväčšej morálnej autority sveta a napriek
tomu sa zasadzuje za blaho celého ľudstva.
Zdôraznil, že toto nasadenie a celý postoj
Svätého Otca sú obdivuhodné a že jeho
pontifikát je jedinečný v celej histórii (KATHNET/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Vatikán sa plánuje ešte dôklad
nejšie zaoberať inými náboženstvami a kul
túrami. Oznámil to prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov kardinál Crescenzio
Sepe. V rozhovore pre Rádio Vatikán kardinál
Sepe povedal: „Práve sa zaoberáme založe
ním vyššieho inštitútu pre skúmanie a štú
dium veľkých svetových náboženstiev -isla
mu, budhizmu atd. Budeme postupovať krok
za krokom. Ďalším naším plánom je založiť
inštitút pre štúdium kultúry a jazyka veľkých
krajín, inštitút pre štúdium veľkých kultúr
sveta (KP/-zg-TK KBS).
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NOVÁ HLAVA
ALEXANDRIJSKÉHO PATRIARCHÁTU
Synoda Gréckopravoslávnej cirkvi Alexan
drijského patriarchátu, ktorá sa konala 9.
októbra t. r., zvolila za nového alexandrijského
pápeža vladyku Teodora, metropolitu v Zímbabwe. Synoda sa konala v Chráme sv. Sávu
v Alexandrii. Metropolita Teodor bol slávnost
ne íntronizovaný na patriarchálny stolec 24.
októbra ako nástupca alexandrijského pápeža
Petra VIL, ktorý tragicky zahynul pri páde
vrtuľníka 11. septembra t. r. spolu so 16-členným sprievodom pri ceste na Athos.
Nový alexandrijský pápež má 50 rokov,
narodil sa na Kréte a teologické štúdiá absol
voval v Solúne. Mníšske podstrihnutie prijal
v r. 1973. Desať rokov pôsobil v Odesse na
Ukrajine. V roku 1997 bol zvolený za metropo
litu Kamerunu a strednej Afriky, od r. 2002 bol
metropolitom pravoslávnej cirkví pre Zimbabwe, Mozambik, Malawi, Angolu a Botswanu.
Alexandrijskí patriarchovia tradične nosia
popri titule patriarcha aj titul pápež, a to
dokázateľne už od 3. storočia, teda ešte skôr,
ako ho prijali za svoj rímski patriarchovia (až
od 5. storočia).

Andrej Škovíera - www.grkat.net

KLOKOČOVSKÁ IKONA V UŽHORODE
Zaujímavým projektom výmeny duchov
ných dobier medzi eparchíami bolo zapoži
čanie milostivej ikony Presvätej Bohorodičky
z Klokočová - pútnického miesta Košického
exarchátu - do Užhorodu. Myšlienka vznikla
na podnet apoštolského administrátora
Mukačevskej eparchie vladyku Milana šášika,
CM, ktorý objavil v sakristii užhorodskej
katedrály približne 100 ročnú kópiu ikony
Klokočovskej Panny Márie. Pri jej objavení
vyšlo najavo, že ešte žijú v Užhorode a na okolí
pamätníci, ktorí putovali v polovici štyridsia
tych rokov do Klokočová na pútnické odpusty
a úcta ku klokočovskej ikone im je veľmi
blízka. Pokiaľ sa zreštauruje domáca objavená
ikona z iniciatívy biskupa šášika, zapožičia!
14. okt. 2004 biskup Milan Chautur, košický
exarcha, ikonu z Klokočová na desať dní do
Užhorodu. Pri tejto príležitostí slávili obaja

vladykovia archíjerejskú sv. liturgiu a udelili
nižšie svätenia. Počas nasledujúcich dní mal
v užhorodskej Katedrále Povýšenia sv. Kríža
duchovný program vždy iný dekanát. Veriaci
vo veľkom počte prichádzali, aby sa počas dňa
i nocí modlili k Prečistej a vyprosovali si jej
zvláštnu ochranu a pomoc. Osobitný zážitok
svojho uzdravenia pred milostivou ikonou
vyrozprával veriacim aj emeritný mukačevský
biskup Ivan Semedí.
Počas desiatich dní ikona zjednotila v
mariánskej úcte dve susedné gréckokatolícke
eparchie. V pondelok 25. októbra sa klokočovská ikona z Užhorodu vrátila na Slovensko.
Za účastí generálneho konzula Slovenskej re
publiky v Užhorode p. Michala Biganiča ju
priniesol vladyka Milan Chautur späť do
Klokočová.
Michal Hospodár/GKAE

OTÁZKA PÁPEŽA PRE TEOLÓGOV:
DETI, KTORÉ ZOMRÚ NEPOKRSTENÉ
Pápež Ján Pavol 11. požiadal svetoznámych
katolíckych teológov, aby hlbšie študovali
otázku, ktorá pred nami stojí po stáročia: Aký
je osud detí, ktoré zomrú bez krstu? Hoci to
nebolo nikdy definované ako dogma, existen
ciu predpeklia uvádzali niektorí teológovia
ako možnosť prístupu k tomuto problému.
Očistec považujú za miesto medzí nebesiamí
a peklom, ktoré ušetrí nevinných, ktorí zomrú
bez krstu od trestu v pekle. Po Druhom vati
kánskom koncile katolícka teológia hľadala
odpovede v súvislostí s milosrdenstvom Boha
Otca. Katechizmus Katolíckej cirkvi nehovorí

o očistci pre deti. V bode 1261 vysvetľuje, že
„pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu,
Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrden
stvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne.
Naozaj, milosrdenstvo Boha, ktorýsi želá, aby
všetci ľudia boli spasení a Ježišova nežnosť
voči deťom, pre ktorú povedal: .Nechajte deti
prichádzať ku mne, nebráňte im , nám
dovoľuje mať nádej, že pre deti, ktoré zomreli
bez krstu, existuje cesta k spáse", končí
katechizmus.
ZE/-zg-TK KBS

Desiate výročie znovupostavenia chrámu
v Stakčŕne
Desať rokov nie je tak veľa. Ale v živote
spoločenstva veriacich stakčínskej farnosti je
toto výročie dôvodom na veľkú radosť. Veď v
50-tych rokoch minulého storočia zásluhou
arogantnej štátnej mocí bol ich pôvodný
chrám zbúraný Nezostal po ňom ani kameň
na kameni. Zdalo sa, že aj gréckokatolíkov tu
už niet. To však, našťastie, nebola pravda.
Dnes na pôvodnom mieste desať rokov stojí
novýchrám, ktorý sa teší živému spoločenstvu
veriacich. Je zasvätený Pokrovu - Ochrane
Presvätej Bohorodičky.
Chrámový odpust je vo farností vždy veľ
kou udalosťou. Duchovné príprava trvá nie
koľko dní. Začala sa už v piatok prijímaním
Božej milostivo sviatostí zmierenia, adoráciou
pred najsvätejšou Eucharistíou a sviatočnou
svätou liturgiou.
Sobota sa niesla v znamení ruženca svetla.
V rozjímaniach tohto ruženca a v homílíi na
svätej liturgii o. Štefan Ištvaník, CSsR, odha
ľoval krásujednotlivých tajomstiev a ich aktu
álnosť v živote každého kresťana. Na záver
svätej liturgie bola posvätená nová kadidel
nica a nový kríž. Tieto bohoslužobné predmety
darovali chrámu bohuznámi veriaci.
Nedeľný program začali detí a mládež
modlitbou radostného ruženca, popreple
tanou piesňami a rozjímaním. Odpust vyvr
cholil slávnostnou svätou liturgiou, na ktorej
o. Juraj Voroňák, terajší farár v Stakčíne, pri
vítal kňazov, ktorí pôsobili v tejto farnosti od
11. svetovej vojny - otcov: Štefana Ištvaníka,
Slavomíra Čekana a Petra Tremka. Ďalšími
vzácnymi hosťami, ktorí prijali pozvanie, boli
o. Jozef Havrila z Ruského Hrabovca, dp. Jozef
Kandráč z Rímskokatolíckej cirkvi v Stakčíne,
protojerej Ján Gliganíč z Pravoslávnej cirkvi
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MLYNÁROVCE: V nedeľu 3.10.2004 náš
farár otec Marián Buraľ na liturgii oznámil,
že sa môžeme zúčastniť púte do Lítmanovej
a Prešova za pomoci našich starostov z Mlyv Stakčíne a starosta obce Stakčín Ing. Ján
nároviec a Rovného. Veľmi sme sa tešili.
Kresíla. V hojnom počte sa okrem domácich
Konečne prišiel ten deň, 9.10. 2004, keď
od pustu zúčastnili aj veriaci zo Stakčínskej
sme sa ráno ponáhľali k autobusu. S radosťou
Roztoky, Jalovej a rodínní príslušníci zo
v srdci sme vyrazili. Deň sme začali rannými
modlitbami, ktoré viedol o. Marián z časoslova, sv. ružencom a piesňami, ktoré sprevá
dzali našu farskú púť. Keď sme dorazili do
Lítmanovej, bolo zlé počasie, ale nás to
neodradilo. Cestou na horu Zvír sme sa
modlili krížovú cestu, ktorú sme obetovali za
všetkých trpiacich v našej farnosti, a potom
svätú liturgiu, ktorú sme cez duchovného otca
obetovali za všetkých členov našej farností,
ako aj poďakovanie našej nebeskej Matke za
chvíle, ktoré sme mohli prežiť na tejto hore
modlitieb.
širokého okolia. V homílíí o. Ištvaník hovoril
Po svätej liturgii sme mali súkromné
o krásnom vzťahu kresťanov k Presvätej Boho
modlitby, počas ktorých sa snažil každý
rodičke, poukázajúc pritom na dokumenty II.
v kaplnke zveriť nebeskej Matke svoje starosti
vatikánskeho koncilu.
a trápenia. Zašli sme aj k studničke, kde sme
V
závere prítomných pozdravil listom o. si nabrali vody pre tých, ktorí sa nemohli púte
zúčastniť. Bolo tam naozaj krásne, aj keď
Mikuláš Vladimír, ktorý pre zhoršený zdravot
stále pršalo.
ný stav nemohol prísť osobne. Pôsobil v Stak
Z Lítmanovej sme pokračovali ďalej,
číne v začiatkoch prenasledovania gréckoka
pretože náš duchovný otec chcel, aby sme
tolíkov. V roku 1949 prežil pokus o likvidáciu,
sa išli pomodliť k hrobom našich bískupovkeď guľka, ktorá mu mala vziať život, iba pre
mučeníkov Pavla a Vasiľa, kde sme sa po
deravila košeľu. Napriek tomu, že sám v živote
modlili moleben a súkromnú adorácíu. Hoci
vytrpel mnoho príkoria, v duchu Kristovej lás
sme vstávali o štvrtej hodine ráno, nebolí sme
ky vyzval v liste svojich milovaných veriacich
vôbec unavení, pretože niektorí z nás boli po
k ešte vytrvalejšej láske a odpúšťaniu blížne
prvýkrát v katedrálnom chráme v Prešove.
mu.
Preto by sme sa chceli poďakovať nebes
Slávnosť bola v krásnom jesennom počasí
kému Otcovi a Presvätej Bohorodičke za
zavŕšená tradičným myrovaním a sprievodom
jeden krásny duchovný deň, ktorý radosťou
okolo cerkvi s čítaním evanjelií'.
naplnil naše srdcia. Vďaka patrí aj o.
Bohu vďaka za požehnanie a Presvätej
Mariánovi, p. Dzuroví a p. Vansovi - staros
Bohorodičke za ochranu!
tom obidvoch obcí a p. Šakoví - šoférovi,
ktorý nás bezpečne viezol počas tejto našej
Alena Voroňáková; foto: Peter Benían
farskej púte (Miroslav Haník a Veronika
Gardošová).

Deti Domu sv. Anny GK DCH
zo Starej Ľubovne stále spomínajú

Počas letných prázdnin sa v jeden júlový
utorok uskutočnil dlho očakávaný výlet do
Prešova. Hoci pršalo, na tvárach detí nebol
ani náznak sklamania či smútku. Už cesta
veľkým autobusom bola nesmiernym zážit
kom, hlavne pre detičky, ktoré sú odkázané
na presuny výlučne autom. Na začiatku sme
sa zastavili v Dome Charitas Gréckokatolíckej
diecéznej charity, aby sme si trocha odpočinuli
z cesty, napoludnie sme sa tu vrátili naobe
dovať.
V priebehu dňa sme navštívili Gréckoka
tolícky biskupský úrad, kde sme za pomoci Centra poznajú ako svojich kamarátov, ktorí
našich 6 dobrovoľníkov dokázali vyniesť deti k nim prichádzajú. Obrovským zážitkom bolo
aj na poschodie na prehliadku pre nás tohto aj absolvovanie prehliadky planetária
vzácneho miesta. Do pamäti našich detí sa v Prešove, kde sa poniektorí' tak uvoľnili, že
neodnímateľne zapísala návšteva Katedrály počas programu zaspali.
svätého Jána Krstiteľa, o ktorej rozprávajú aj
Príchod domov pre nabitý program sa
dnes svojím rodičom.
posunul o 2 hodiny, ale vitalita a zážitky
Vysnívanou a dlho očakávanou bola aj udržali pozornosť našich detí až do konca.
návšteva Centra diecéznej charity. Detí sa na
toto miesto veľmi tešili, lebo zamestnancov
Soňa Gaborčáková

L1TMANOVÁ: Farskú púť do Lítmanovej,
ktorá sa konala dňa 13.10. 2004, zorgani
zoval duchovný otec Mgr. Rastislav Baka
z farnosti Hažín nad Círochou. Pozval ve
riacich z Hažína nad Círochou a filiálky Ka
menica nad Cirochou na púť z názvom:
„Každý z nás Matku má, Mária sa volá a aj
teba čaká!"
Záujem bol veľký. Pridali sa aj pútnici
z Modrej nad Cirochou a Humenného. Z Humenného sa k pútnikom pridal aj duchovný
otec Ivanko s manželkou. Autobus bol
poriadne preplnený.
Cestou do Lítmanovej sme sa s duchovným
otcom Rastislavom Bakom modlili ranné
hodinky, potom nasledovalo večeradlo
s Pannou Máriou. K veriacim sa prihovoril aj
jeden z pútnikov J. Hefka zo Sniny, ktorý
rozprával o zjaveniach Panny Márie v Litmanovej a svoje zážitky a postrehy počas 14-tich
rokov, čo chodí do Litmanovej.
Ani sme sa nenazdali a bolí sme v Lítma
novej. Na miesto modlitby sme kráčali po
krížovej ceste, ktorú sa spolu s veriacimi
modlili duchovní otcovia. Na mieste modlitby
sme si mohli vykonať sviatosť zmierenia
o o o
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a začala sa svätá liturgia, ktorú slúžili obi
dvaja duchovní otcovia.
V kázni duchovný otec Baka zdôraznil, že
svätý oltár je srdce Cirkvi, kde sa v každej
svätej liturgii koná obeta - kalvária Pána Je
žiša Krista. Čítalo sa evanjelium o rozumnom
mužovi, ktorý si staval dom na pevných
základoch na skale a nemúdrom mužovi, kto
rý staval dom bez základov na piesku, ktorý
silný vietor a voda zmĺatli a zničili. Duchovný
otec zdôraznil, že touto pivou skalou je sám
Pán Ježíš Kristus, aby sme sa pevne držali
tejto skaly a nemusíme sa ničoho báť. Je tu
naša Matka - Panna Mária, ktorá nás tu zhro
maždila, aby sme lepšie pochopili, ako nás
miluje a všetkých chce priviesť k svojmu Sy
novi. Pannu Máriu Boh cez anjela oslovil ako
milostíplnú, to znamená plnú milostí. Otvor
me si svoje srdcia, berme z týchto milostí čo
najviac a odnesme ich domov do svojich
rodín, susedom, známym, chorým, opuste
ným, lebo ich je pre všetkých dostatok. Ona
hovorí: „Keby ste vedeli, ako vás milujem,
plakali by ste od radosti." V závere zdôraznil,
že rodičia z tejto hoty nemôžu priniesť svojím
deťom nič lepšie, žiadny lepší dar, ako sa
s nimi doma spoločne modliť svätý ruženec.
To je tá najlepšia zbraň proti satanovi.
Po svätej liturgii nasledovala suplikácia
pred Eucharistíou, kde duchovný otec
zdôraznil aj význam Roku Eucharistíe, ktorý
bude trvať do októbra 2005. Na záver sme
sa spoločne pomodlili slávnostný svätý
ruženec, zaspievali pápežskú hymnu a poďa
kovali nebeskému Otcovi za všetky milostí
a daiy tohto dňa. Cesta domov bola popretká
vané modlitbami ružencov k Božiemu milo
srdenstvu, bolestného svätého ruženca a ma
riánskymi piesňami.
Touto cestou chceme poďakovať duchov
nému otcovi Rastislavovi Bakovi za túto
nádhernú a na duchovné zážitky bohatú púť.
Keďže to už bola druhá v poradí, verím, že
ich bude viac. Sľubujeme, že sa za vás, du
chovný otec, budeme modliť a vyprosovať
vám veľa darov Svätého Ducha a veľkú
ochranu našej nebeskej Matky Panny Márie
(pútnická Mária Gondová, Kamenica nad
Círochou).
BORDA: Tejto téme bola venovaná duchov
ná obnova pre rodičov detí zo Združenia ma
riánskej mládeže (ZMM) východného Sloven
ska (Parchovany, Vojčíce, Demjata, Košice,
Hrabovec nad Laborcom), ktorá sa uskutoč
nila v dňoch 22. -24.10.2004 na Borde v sa
leziánskej chate. Duchovný otec Peter Nižník,
ktorý duchovnú obnovu viedol, kládol veľký
dôraz na uskutočňovanie lásky v rodinách,
ktoré sú základnou bunkou rodiny - medzí
manželmi aj medzi rodičmi a deťmi. Organi
zátorom akcie boli sestry vincentky z Košíc,
ktoré sa spolu s mladými zo ZMM starali
o pokojný priebeh tohto nezabudnuteľného,
duchom lásky naplneného víkendu. Duchov
ná obnova pre všetkých rodičov bola silným
zážitkom a myšlienkovým obohatením. Všetci
rodičia jednotne súhlasili, že v týchto akciách
by sa malo pokračovať a tešia sa na najbližšiu
duchovnú obnovu, na ktorej sa budú môcť
podeliť o svoje skúsenosti, vzájomne si pora-
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Vitajte na EpAŠke!
viesť Pánom po jeho cestách. Riaditeľ školy
sa o svojich žiačikov postaral cez animátorov
- o. Jozefa Greška, o. Jozefa Šoltýsa a o. Rasťa
Višňovského, ktorý nás obohatil prednáškou
o povolaní animátora.
A čo sa dialo so žiakmi l.B ? Nechám
prehovoriť jedného z nich, Petra:
„Táto anímaškola ma veľmi obohatila hlav
ne po duchovnej stránke. Mal som možnosť
počuť úžasné svedectvá o živote s Kristom.
Myslím si, že otvorenosť a ochotu niečo zo se
ba stratiť bolo vidno najmä na psycho-večernom programe, keď sa aj tí starší účastníci
(u ktorých som predpokladal takú menšiu
bariéru) dokázali vyblázniť a skvele zapadli.
Takže, ak by som mal tento víkend zhodnotiť
jedným slovom, bolo by to: „skvelé", „úžasné"
alebo „fantastické" a určíte to bolo obohatenie
pre mňa aj pre všetkých ostatných. Teším sa
na ďalšiu!!!"
Pán do svojej vinice poslal aj služobníkov,
teda o. Rasťa Janíčka, o. Ivana Bojčuka, o.
V
l.A: Keď sa na mieste Čínu stretne viacJozefa Šoltýsa, „zástupcu riaditeľa" o. Rasťa
ako 20 mladých ľudí, nevydržia byť dlho Višňovského a piatich animošov. Duchovné
ostýchaví. Pri zoznamovacom večere sme sa posolstvo od Riaditeľa priniesol o. Peter Milen
rýchlo „oťukali" a mohli sa vrhnúť do nového ký. Cez jeho svedectvo a Božie slovo (Ez 47,1dňa. Na začiatok sme potrebovali zistiť, do 12) nám ukázal, že každý človek je povolaný
čoho sme sa to vlastne pustili. Pomohli nám Bohom, každý má túžiť načúvať jeho hlasu.
pri tom Mgr. Irena Bilecová a o. Peter Borza. Pokiaľ človek neprijíma Božie povolanie, je
V prednáške z vývinovej psychológie sme sa to, akoby sa topil v prúde Božej milostí a škodí
oboznámili s vývinovými štádiami človeka od tak sebe aj mnohým okolo seba (Jonáš). Ak
narodenia až po smrť (nebola to nuda ako človek chce byť šťastný, musí odpovedať na
v školeJ). O. Peter nám zasa na príklade Božie volanie, zanechať všetky istoty tohto
blaženého biskupa Hopká ukázal, ako si náš sveta a nechať sa unášať prúdom milosti.
Prvá EpAŠka sa teda skončila, nuž ale do
mocný Pán dokáže viesť človeka tam, kde ho
chce mať. Témou celého víkendu bolo povo jej konca (2006) o nej ešte budete počuť.
E.V.
lanie a my sme poslúchli volanie a nechali sa

Dni sa krátia, noci sa predlžujú, vzduch sa
ochladil. Začala sa škola. Že to všetci viete?
A viete i to, že sa začala celkom nová EpAŠka?
Vydržte! Hneď vám bude všetko jasné.
EpAŠka je Eparchiálna animátorská škola,
ktorá otvorila svoje brány potenciálnym
anímošom až na dvakrát: skupine A 24.-26.
9. a skupine B 8.-10. 10. 2004. A ako to
vyzeralo?

Nezabudnuteľný chrámový sviatok Ochra
ny Presvätej Bohorodičky v Pakostove
Je nedeľa 10. október 2004. Malá dedinka
Pakostov sa prebúdza do krásneho rána po
pochmúrnej a upršanej sobote. Mnohí si
hovoria: „Celotýždenné úprimné a vrúcne
modlitby nášho duchovného otca Františka
boli vypočuté."
Tento sviatok chceme sláviť spoločne
s našimi bratmi rímskokatolíkmi, lebo aj ich
odpustovú slávnosť sme prežívali spoločne,
kde bol kazateľom náš duchovný otec
František - správca gréckokatolíckej farnosti.
Je krátko pred jedenástou hodinou dopo
ludnia, keď sa naraz a radostne rozozvučia
zvony v obidvoch našich chrámoch. Aké to
veľké požehnanie pre naše malé spoločenstvo
veriacich. Dva Božie chrámy - dva domy
modlitieb. Jeden zasvätený Nanebovstúpeniu
Pána a druhý Ochrane Presvätej Bohorodičky.
Z rímskokatolíckeho chrámu sa pohýna sprie
vod veriacich na čele s duchovným otcom
Cyrilom, miništrantamí a veriacimi smerom
k farskému chrámu, ktorý sa týči na neďale
kom kopci. Sú to neopísateľné chvíle radosti
a nadšenia, ktoré naša dedinka už dávno

nezažila, hoci veriaci obidvoch našich obra
dov žijú dlhé roky v zhode a porozumení.
Terajší naši duchovní otcovia vniesli medzí nás
veriacich pocit spolupatričností, jednoty, živej
viery a lásky. Nádherné piesne na oslavu

Božej Matky sa vznášajú nad našou malou
dedinkou. Duchovní otcovia obidvoch našich
obradov sa stretávajú a vítajú pred oltárom
nášho Pána, na ktorom je ikona nebeskej
Matky, ktorá má rozprestreté ruky a všetkých
nás chce privinúť pod svoj ochranný plášť,
lebo všetci bez rozdielu sme jej díetkami.
>>>

20. výročie zboru v Košiciach
Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v
Košiciach si v nedeľu, 24. októbra 2004
pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitostí jubilujúci zbor doprevádzal v
košickej katedrále spevom ďakovnú archíjerejskú sv. liturgiu, ktorej predsedal prešovský
eparcha Ján Babjak, SJ. Spoluslúžilí vladyka
Milan Chautur, košický exarcha, vladyka
Ladislav Hučko, pražský exarcha, protosynkeli

z Košíc i Prešova, o. Michal Hospodár, pred
seda Spolku sv. Cyrila a Metoda a kňazi
košických farností. Na sv. liturgii bolí prítomní
aj vzácni hostia a početný zástup veriacich.
V príležitostnej homílii vladyka Milan pouká
zal na skutočnosť, že prvým rozsievačom
Božieho slova je sám Kristus, ktorý poslanie
šíriťevanjelium zveril celej cirkvi, teda aj nám.
Ašpecifickým spôsobom napomáha k prijatiu
Božieho slova do srdca liturgický zborový
spev, prezentovaný v košickej katedrále práve
jubilujúcim zborom. Vladyka Milan poďakoval
zboru za jeho obetavú činnosť a poprial mu

veľa ďalších úspechov. Po sv. liturgií sa zbor
predstavil krátkym koncertom, v ktorom
predviedol svoje vrcholné majstrovstvo, čo
prítomní odmenili búrlivým potleskom.
Pri počiatkoch zboru stál v roku 1984
vtedajší agilný kaplán o. Vojtech Boháč, ktorý
v neľahkých pomeroch dokázal zjednotiť
nadšencov zborového spevu v Košicach a
odborne sa novému zboru venovať. Od roku
1991 dirigoval zbor mladý a nadaný dirigent
Šimon Marinčák z Košíc. Po jeho odchode na
štúdiá v r. 1996 sa ujala vedenia zboru Lucia
Lovašová, ktorá úspešne diriguje zbor dodnes.
Košický katedrálny zbor sa za dve desaťro
čia existencie stal známym hudobným telesom
doma i za hranicami Slovenska. Počas roka
zbor pravidelne účinkuje pri rôznych význam
ných liturgických sláveniach a akadémiach
v Košiciach. Okrem iného v roku 2002 v spo
lupráci so Slovenským rozhlasom naspieval
vianočné koledy, ktoré vydal na CD nosičoch
Byzant, s.r.o. Košice. Počas svojej činnosti sa
zbor zúčastnil zahraničných vystúpení v Ma
ďarsku, Taliansku, Rakúsku, Čechách a Špa
nielsku.
Pri jubilejnej zastávke úprimne zo srdca
želáme zboru trpezlivú lásku k práci na
zachovaní dedičstva našich predkov a
zverujem všetkých pod ochranu sv. Cyrila a
Metoda, našich spoločných patrónov.
Michal Hospodár/GKAE
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Po privítaní sa začína slávnostná svätá je myrovaníe, potom sprievod okolo chrámu
liturgia. Kazateľom je pozvaný rímskoka s čítaniami evanjelií, ktoré striedavo čítajú
tolícky duchovný otec Cyril. Vo svojej kázni duchovní otcovia obidvoch obradov.
vyzdvihuje význam svätého ruženca. Október
Na záver nasleduje slávnostné požehnanie,
je práve takýmto mesiacom. Zdôrazňuje, akou poďakovanie otcovi kazateľovi za jeho milé
silnou zbraňou je v rukách každého z nás a povzbudivé slová, pápežská hymna a mnoa nepatrí do rúk ibä starým babkám či malým holitstvíje pre všetkých veriacich, pútnikov
deťom, ako sa mnohí domnievajú. Vyzdvihuje, a prítomných na tejto milej slávnosti.
akú úctu a silu pripisovali svätému ružencu
Odchádzame do svojich domovov naplnení
svätí otcovia, predchodcovia terajšieho radosťou. Táto slávnosť je príkladom živej
Svätého Otca Jána Pavla 11., lebo je známe, viery, naplnením túžby a prosieb Svätého
že súčasný Svätý Otec má zvlášť veľkú úctu Otca, aby Katolícka cirkev dýchala obidvoma
k modlitbe sv. ruženca. Tento má byť mocnou stranami pľúc, lebo iba takto, v jednote a lás
obranou proti hriechu v rukách každého kres ke, splníme svoje poslanie na zemi, ktorým je
ťana nielen v tomto mesiaci, ale po celý život. oslava nášho Boha í nebeskej Matky Panny
Je to spojenie s Pánom Bohom i jeho Synom Márie.
cez Pannu Máriu, našu prostredníčku a oro
Vďaka ti, Bože, za prežité chvíle v tvojej
dovnicu.
prítomnosti a živý dar viery.
Po slávení svätej liturgie nasleduje Moleben k Presvätej Bohorodičke, počas ktorého
veriaci z Pakostova
N A B U D Ú C E SI P R E Č Í T A T E

ÚVODNÍK od Michala Zorvana * ROZHOVOR: Quo vadis, Slovo? (Aké bude Slovo v ro
ku 2005 podľa šéfredaktora Juraja Gradoša) * SVÄTÝ: Náš prepodobný otec Marcel, igumen
kláštora mníchov stáleho bdenia * BIBLIA PRE VŠETKÝCH: Mojžišovo narodenie * ANKETA:
Ako sa pripravujete na Vianoce? * NOVÁ EVANJELIZÁC1A: Netiketa 4. * SVEDECTVO:
Nezbedný oslík * DUCHOVNÉ ČLÁNKY: Obdobie predvianočného pôstu * SPRÁVY: Pred
65rokmi vznikla Mukačevská apoštolská adminístratúra -Spomienkové stretnutie v Rakovci
nad Ondavou / Domy nádeje v Poši a Cernine
Navyše extra vianočné Míš-Maš pre deti.
PRIPRAVUJEME: Učenie dvanástich apoštolov - Didaché (na pokračovanie)

SPRÁVY Z DOMOVA

diť a posilniť sa na svojej ceste životom
(rodičia).
ČELOVCE: Mesiac október je časom, keď má
byť náš duchovný zrak viac upretý na Pre
svätú Bohorodičku. A práve v tomto mesiaci
sa v hlave nášho duchovného otca z farnosti
Čeľovce Dávida Zorvana zrodila myšlienka
zorganizovať púť do Máriapócsi v Maďarsku.
23. október 2004 bol dňom, keď sa táto
myšlienka aj zrealizovala. Na tejto púti sa
zúčastnilo vyše štyridsať veriacich z Čeľoviec
a filiálok Egreš a Plechotice. Spolu s nami boli
ešte dva autobusy z farnosti Zemplínska
Teplica a farností Zbehňov. Cesta nám
ubiehala veľmi rýchlo, pretože sme sa modlili
svätý ruženec a o. Dávid s našimi najmenšími
spievali piesne na chválu Matky Božej.
Cestou sme sa zastavili v meste Nyiregyhaza,
ktoré je sídlom biskupstva. Navštívili sme
kňazský seminár a kaplnku, v ktorej sme sa
pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke.
Potom už naša cesta viedla do Máriapócsi.
Na tomto milostivom mieste mnohí z nás
pristúpili k sviatosti zmierenia, aby sme mohli
prijať Najsvätejšiu Eucharístiu. Potom
nasledovala svätá liturgia, ktorú slúžil o.
Dávid Zorvan spolu s o. Marošom Rinikom
a o. Tomáš Muszkom. Naše osobné prosby
a poďakovania za nás prednášali počas
prosebnej ekténie. Na záver svätej liturgie
odznela pápežská hymna a mnoholitstvije,
a takto posilnení na duchu sme sa mohli
vrátiť domov.
Ďakujeme Pánu Bohu, že nám doprial
zúčastniť sa tejto púte a o. Dávidovi Zorvanovi za zrealizovanie myšlienky a za povzbu
divé slová v homílii. My, vaši veriaci, vám to
opätujeme v modlitbách, v ktorých vám
vyprosujeme veľa Božích milostí, plnosť darov
Presvätého Ducha a ochranu našej Presvätej
Bohorodičky. Mnohaja lita, blahaja lita! (M.
Kľučárová).
PREŠOV: V Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove bola v sobotu 30. októbra 2004
o 18. hodine diakonská vysviacka bohoslovca
piateho ročníka Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
a Kňazského seminára blahoslaveného bis
kupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešo
ve Mareka Novíckého, ktorý pochádza
z Vyšnej Olšavy. Diakonské svätenie mu udelil
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ.
Diakonát je prvý stupeň kňazstva a vo
východnom obrade sa spája predovšetkým
s aktívnou službou diakona pri slávení
Eucharistie pri oltári spolu s biskupom
a kňazom a s prednášaním Božieho slova radostnej zvesti evanjelia. Otec biskup
v homílii vychádzal z evanjelia o boháčovi
a Lazárovi. Zdôraznil, že boháčom sme my
všetci, ktorí si nevšímame lazára - človeka,
ktorému niečo chýba. Evanjelium hovorí
o nevšímavosti k blížnemu. Boháč nemal
milosrdenstvo s Lazárom. Koľkokrát nemáme
milosrdenstvo s blížnym? Vladyka Ján pri
pomenul. aby sme boli vďační za evanjelium,
ktoré nám ohlasuje Cirkev. Pomáha nám
vidieť človeka vedľa nás, jeho trápenie a po
treby. A toto evanjelium - svetlo pre život bu
de ohlasovať aj náš nový diakon (L. Petrík).
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Chrám redemptoristov
v Michalovciach onedlho 70 - ročný
Pokračovanie z minulého čísla.
Bola to norm álna posviacka?_________

Čakalo sa už len na samotnú posviacku.
Tú vykonal 29. septembra 1935 vladyka
Alexander Stojka (1890-1943) z Užhorodu
spolu s vladykom Níkolajom Čarneckym,
CSsR, (1884-1959) z Kovľa. Prešovský vladyka
Peter Pavol Gojdič, OSBM, (1888-1960)
napriek pozvaniu neprišiel. Na slávnosti sa
zúčastnilo okolo 50 kňazov a asi 15 tisíc veria
cich. Nový chrám mnohých upútal svojou
impozantnosťou a krásou. Bol viditeľný už
zďaleka a o jeho veľkosti svedčí aj to, že sa
doňho mohlo pomestiť okolo 1500 ľudí nepo
čítajúc chór a sakristiu.

dr. Stojka. Oba cirkevní hodnostári boli prijatí
s veľkou slávou, celé mesto bolo ozdobené,
banderium ich sprevádzalo a neprehľadný
dav ľudstva. Slávnosť pod širým nebom pred
chrámom za účastizástupcov všetkých úradov
aj vojska bola udalosťou pre mesto a celé
okolie. “

ktorý nedovolil realizovať všetky pôvodné
plány. Ikonostas bol dokončený až v roku
1944, ale maľba chrámu či drevené obloženia
už neboli zrealizované. Chrám redemptoristov
vyzdobila ikonami pravoslávna cirkev, ktorá
ho vďaka komunistickému režimu spravovala
v rokoch 1950-1990.

V akom štýle
z ariad iť interiér chrámu?_____________

Aký liturgický program
bol v c h r á m e ? _____________________

Do nového chrámu boli prenesené všetky
obrazy a ikony z kláštornej kaplnky a nainšta
lované na dobre viditeľné miesto. Už skôr sa
začalo myslieť aj na ikonostas. Výroba ikon
bola zverená Prof. Bokšajovi, známemu malia
rovi z Užhorodu, a návrh ikonostasu, balda-

Aj v novom chráme redemptoristi zachová
vali už vo verejnej kaplnke osvedčený litur
gický poriadok prispôsobený požiadavkám
veriacich a zvykom Zemplína. Počas tzv.
„zimného poriadku" bol v nedeľu a vo sviatok
sv. ruženec už o piatej hodine, o pol šiestej
moleben atď. S povolením provinciála sa
členom komunity prečítala večerná kázeň
namiesto večerného rozjímania. Prvé sviatky
Narodenia Pána sa slávili v novom chráme
tak, že 6. januára o 11. hodine večer bolo
povečerie, a potom utiereň. Prvá sv. liturgia
bola slúžená ráno o 6. hodine. Pri oltári Matky
ustavičnej pomoci boli položené jasličky, a nie
obraz Narodenia ako predtým. 9. januára
otcovia dávali bozkávať veriacim Jezuliatko
z jasličiek.
Pobožnosti počas Veľkého pôstu boli zave
dené v rovnakom poradí ako predtým: v stre
du liturgia vopred posvätených darov, v piatok
Akatist ku Kristovým strastiam, v marci v stre
du večer moleben k sv. Jozefovi a v nedeľu
večer pôstna kázeň o umučení Pána Ježiša
(podľa knihy Dr. Miklíka: Otče náš). Boží hrob
stál pri oltári Božského Srdca, vyzdobený
množstvom kvetov, ktoré priniesli alebo

O výstavbe a posviacke chrámu redempto- chýnu nad prestolom, kazateľ
ristov sa zachovala správa aj v Štátnom nice, žertveníka a tetrapodu
archíve v Michalovciach. V roku 1934 v jed bol zverený Prof. Vladimírovi
nom zo zápisov čítame:... na Masarykovej ul. Síčinskému. Prvý bol v Micha
pri kláštore redemptoristov bolo započato so lovciach 30. decembra 1934 a
stavbou kostola, dla plánov bude to stavba druhý 4. novembra 1935. Oba
impozantná a krásna, projektovalju a stavbu ja si prišli prezrieť chrám a
prevádza stavitelJuraj B irtu s ...O rok neskôr dohodnúť sa, aby mohli urobiť
bola do Pamätnej knihy vpísaná táto správa: prvé náčrty.
Do chrámu bola z verejnej
„... Dňa 29. septembra 1935 bolo slávnostné
svätenie nového gr.kat. kostola u kláštora na kaplnky prenesená ikona Maky
Masarykovej ulici. Je to najkrajšia chrámová ustavičnej pomoci a uložená
stavba na celom východnom Slovensku a pro nad nový mariánsky oltár, po
jektant tejto stavby a budovatel'J. BirtuszM i svätený dominikánom R Bruchaloviec môže byť hrdý na svojo dielo - tak nom Janešom. Ten sa takto 16.
ako aj Michalovce tešia sa z krásnej stavby. novembra 1935 stal oltárom
Slávnosti zúčastnilo sa obyvateľstvo až z ďale Ružencového bratstva so všet
kých krajoch Pod. Rusie, na 15000 ľudí bolo kými právami a výsadami a
približne počas slávnosti pred chrámom, tým doplnil zakladaciu listinu
väčšinou ľudia prišli pešo i tak nie div, že stalo bratstva. Vo februári 1936 bol
sa niekolko prípadov zomdlenia z únavy, ale na zadný stĺp v chráme zavese
žiadny prípad nebol vážny. Tiež 2 ženy po- ný predtým posvätený obraz sv. Anny. Na stĺpy
rodilypo príchodu... a na miesto zúčasnenia zavesili obrazy redemptoristov sv. Alfonza a
sa slávnosti písalo sa mužom by pre ženy sv. Gérarda.
Interiér chrámu bol zariaďovaný postupne,
a deti prišli. Slávností zúčasnil sa tiež gr.kat.
biskup z Kowna v Poľsku a v nedeľu ráno na čo mala hlavný vplyv 11. svetová vojna,
pricestoval autom z Užhorodu gr.kat. biskup a potom príchod komunistického režimu,
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požičali veriaci. Slávnosť vzkriesenia začala
o 2. hodine ráno. Na sviatok Vzkriesenia počas
slávnostnej svätej liturgie bolo spievané evan
jelium v troch liturgických jazykoch: staroslo
vienskom, gréckom a latinskom. Po každom
verši zvonili všetky zvony.

V máji v pondelok, stredu a v piatok sa slú aj na slávností, ktoré neriadili redemptoristi, Okrem tradičných odpustových slávností (Zo
žil moleben k Bohorodičke a ostatné dní sa napríklad cyrílo-metodské slávností organi slanie Svätého Ducha a Ružencový odpust),
zované Spolkom svätých Cyrila a Metoda.
rôznych stretnutí spolková bratstiev je v chrá
modlil o pol siedmej ruženec.
V
čase komunistickej totality chrám užívalame 25. augusta slávený aj sviatok blahosla
Pred chrámovým sviatkom Zoslania Svä
tého Ducha bola slúžená novéna, počas ktorej pravoslávna cirkev, ktorá v kláštore redempto- veného protoihumena a mučeníka Metoda
sa veriaci modlili 7 - krát „Raduj sa Bohoro rístov zriadila novú michalovskú eparchiu Dominika Trčku. Týmto sa Chrám Svätý Ducha
dička" a 7 - krát „Sláva Otcu". V predvečer a Chrám Svätého Ducha slúžil ako katedrála. stal jedným z mála chrámov na Slovensku,
Od roku 1990 je chrám opäť v rukách pô v ktorom sú autentické relikvie mučeníka.
sviatku o pol 7 sa slúžila veľká večiereň s lítiou. Po nej nasledovala kázeň a „blahaľna vodných vlastníkov, teda gréckokatolíckych
Atanáz, CSsR
pisň". Na sviatok o pol 5 ráno začala tichá sv. redemptoristov michalovskej víceprovincie.
liturgia, o 5 spievaná a o pol siedmej utiereň.
Spolok sv. Jána Krstiteľa - založený o. Alexandrom Duchnovíčom v r. 1862,
Slávnostnú liturgiu slúžil kanonik Nikolaj Čuzrušený
v r. 1874, znovuobnovený rusínskymi kňazmi v r. 2003.
daky z Falkušoviec. V chráme kázal o. Anton
Programom
spolku je budovanie povedomia Krstiteľa, 7.1.) bude za všetkých darcov
Tink z Rakovca a v tom istom čase pred cerRusínov na poli náboženskom, národnom a odslúžená svätá liturgia.
kvou zasa o. Ján Cyril Zakopal. Počas boho
kultúrnom. Členom SPOLKU sa môže stať nie Členom spolku sa môžu stať deti, mládež,
služieb sa spovedalo. Po liturgii nasledovala
iba veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, osoba rusín dospelí aj starí. Za všetkých členov spolku bude
veľkávečiereň s myrovaním, a potom sprievod
skej národnosti, či osoba s rusínskym materin raz do roka (na sviatok Narodenia sv. Jána
okolo chrámu s evanjeliami a zakončením.
ským jazykom, ale každý človek, ktorý Krstiteľa, 24.6.) odslúžená svätá liturgia.
Vpodobnej atmosfére bolí slávené aj ďalšie
sympatizuje s týmto dielom a žičí mu. Z histórie Aktivity spolku: práca s deťmi a mládežou na
dve slávnosti: Božského Srdca a Matky usta
vieme, že mnoho ľudí, nie gréckokatolíkov ani poli náboženského života, duchovno-relaxačné
vičnej pomoci. Obidve sa začínali už v pred
Rusínov, podporovalo tento spolok. Jedným z akcie, vydávanie náboženských kníh, kalendá
večer sviatku a zúčastňovali sa na nich stovky,
nich bol aj rímskokatolícky kňaz Jonáš rov, modlitebných kníh..., spoznávanie a udržo
niekedy aj tisíce veriacich.
Záborský, ktorý zo srdca miloval Rusínov a vanie východného obradu, kultúry a tradícií.
spolok podporoval duchovne aj materiálne. O. Tento spolok bol cirkevne schválený prešov
Miesto záveru__________________________
Alexander Duchnovič - zakladateľ spolku za ským biskupom ThDr. Jánom Babjakom, SJ,
ChrámSvätého Ducha pri kláštore redempsvoje peniaze pomáhal vydávať kalendáre, pod číslom 2370/2003 dňa 19.12. 2003.
toristov nikdy nebol farskou cerkvou, preto sa
modlitebné knižky, náboženské a školské knihy. Kto by mal záujem stať sa členom Spolku sv.
pri ňomani nepraktizovala „normálna" farská
To všetko na slávu Božiu a pomoc svojmu Jána Krstiteľa alebo si objednať cirkevný
pastorácia. Chrám slúžil predovšetkým pút
národu. V tomto „Duchnovíčovom duchu" gréckokatolícky kalendár na rok 2005 (cena 60
nikoma bratstvám (Matky ustavičnej pomoci
chceme aj my viesť tento spolok. Preto členovia Sk/ks) a časopis (štvrťročník) ARTOS (predplat
nebudú platiť členské poplatky, no každý, kto né 4 čísel na rok 2005 - 100 Sk s poštovným),
a Sv. ruženca, Najsvätejšieho Srdca Ježišov
bude chcieť finančne podporiť toto dielo, nech nech napíše na adresu spolku: Spolok sv. Jána
ho), spolkom (Spolok Svätého Jozefa), kongre
pomôže. Meno darcu zapíšeme do „Knihy Krstiteľa, Kpt. Nálepku 36, 068 01 Medzila
gáciám (mužským i ženským), ktoré mali
Vladimír Pančák
darcov" a raz do roka (na sviatok Zboru sv. Jána borce.
v tomto chráme svoje centrum. Bol využívaný

potrebné ani pôsty, ani sviatosti, 23. NOVEMBE
ani cirkevné ustanovizne, iba modlitba).
Amfilochios bol popredným aktérom Prvého
podľa vzhľadu najstarší, mocne zvolal: „Všetci konštantínopolského snemu z roku 381, teda
sa modlime" a pokračoval: „Svätá milosť Druhého ekumenického koncilu, a svojím
ustanovuje nášho brata Amfilochia za biskupa vplyvom dosiahol, že jeho priateľ svätý Bazíl
mesta Jkóníum. Modlime sa, aby Božia milosť Veľký napísal slávne dielo O Svätom Duchu.
bola nad ním." (Takmer rovnakými slovami Aj sám Amfilochios je autorom množstva
sa aj dnes koná vysviacka biskupa.) Nato sa významných teologických diel, predovšetkým
apologetického (obranného) charakteru.
s ním všetci prítomní rozlúčili a zmizli.
Užasnutý Amfilochios sa modlil až do rána
Raz Amfilochios navštívil cisára Teodóza
a za úsvitu vyšiel z chrámu, aby sa vrátil do Velkého (379 - 395), aby ho povzbudil k ra
svojej jaskyne. Po ceste ho však stretli siedmi zantnejšiemu postupu proti ariánom. Kedže
biskupi, ktorí sa zhromaždili z okolitých miest nebol úspešný, mlčky odišiel, ale o niekoľko
kvôli vysviacke nového ikonijského híerarchu. dní sa vrátil. Cisárovi vzdal úctu, aká mu
Od Boha dostali príkaz, aby vysvätili mnícha patrila, ale jeho synovi Arkadiovi, ktorý sedel
menom Amfilochios. Keď ho teda stretli, vedľa neho, ju nevzdal. Teodóz si myslel, že
okamžite sa naň obrátili s otázkou: „Nie si Amfilochios sa pozabudol, preto mu pripo
Amfilochios? Povedz nám pravdu, lebo každé menul, že to má robiť. On však odvetil: „Stačí,
klamstvo pochádza od Zlého." On im skromne keď sa úcta vzdáva kráľovi." Cisár sa rozhne
odvetil: „Áno, som hriešny Amfilochios." Keď val a prikázal ho vyhnať, no vtedy mu Amfilo
ho biskupi viedli naspäť do chrámu, on ím chios povedal: „Vidíš, cisár, ako sa na mňa
rozpovedal o svojom zvláštnom nočnom hneváš a ako nedokážeš zniesť, keď sa tvojmu
videní, takže sa neodvážili znova ho vysvätiť, synovi nevzdáva úcta?! Tak aj Boh Otec ne
iba sa pred ním sklonili, objali ho a priamo znáša, keď sa nevzdáva úcta jeho Synovi.
posadili na biskupský stolec. Bolo to v roku Odvracia sa od tých a nemiluje tých, ktorí sa
373 po Kristovi.
mu rúhajú a hnevá sa na tých, čo vstupujú
Amfilochios spravoval zverený kresťanský s rúhačmi do spoločenstva." Cisár to pochopil
ľud viac ako dvadsať rokov. Jednou z výraz a začal proti arianizmu postupovať razant
ných črt jeho pôsobenia bol zápas proti nejšie.
Amfilochios zomrel v pokoji a vysokom
nepravoverným učeniam svojej doby, predo
všetkým proti arianizmu (Boží Syn vraj nie je veku okolo roka 395 po Kristovi.
rovný Otcovi), proti makedonianízmu (Sväté
mu Duchu.údajne nepatrí poklona a sláva ako
Marcel Gajdoš
Otcovi) a proti messalíanizmu (vraj nie sú

Náš otec sv. Amfilochos, ikonijský biskup
mfilochios sa narodil okolo roka 320
v kapadóckej Cézarei (Malá Ázia, dnes
Turecko). Vďaka svojmu otcovi, veľmi rozhľa
denému a nábožnému človeku, príbuznému
svätého Gregora Teológa (pamiatka 25. a 30.
januára), dostal dobrú kresťanskú výchovu a
kvalitné vzdelanie. Spočiatku sa venoval ad
vokátskej činnosti, ale približne po siedmich
rokoch sa rozhodol všetkého vzdať. Odišiel do
púšte a viedol prísny asketický život.
Ked v roku 372 zomrel biskup hlavného
lykaonijského mesta tkónium (dnes turecká
Konia), Amfilochiovi sa zjavil anjel a povedal
mu, aby tam išiel a pásol duchovné ovce. On
však neposlúchol. Počas nasledujúcej noci sa
mu anjel zjavil znova, ale Amfilochios ho
neposlúchol ani tentoraz, lebo sa obával, že
zjavenia sú dielom zlého ducha. Pomyslel si:
„Aj Satan sa niekedy môže tváriť ako anjel
svetla (por. 2 Kor 11, 14)." Keď sa mu anjel
zjavil tretíkrát, Amfilochios mu povedal: „Ak
si Boží anjel, vstaňme a spoločne sa modlime."
Potom sklonil hlavu a začal spievať: „Svätý,
svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i
zem tvojej slávy (por. Iz 6, 3 a liturgické
texty)." Anjel sa však bez zábran modlil spolu
sním, ba dokonca chytil Amfilochia za pravicu
a priviedol ho do neďalekého chrámu, dvere
ktorého sa samy od seba otvorili. Vnútri bolo
množstvo mužov v bielych odevoch, ktorí ho
zobrali k oltáru a podali mu evanjeliár so
slovami: „Pán s tebou!" Vtedy jeden z nich,

A

slovo - 24/2004 • 9

ANKETA
Zmenil niečo vo vašom živote pôst?
Peter
To, že idú Vianoce, si začínam
len veľmi pomaly uvedomo
vať. Mám strašne veľa práce,
ktorá ma úplne celého pohl
cuje a nestíham myslieť na
iné vecí. Tento predvianočný
zhon si veľmi neuvedomujem. Chodím do
chrámu, ale toto obdobie prežívam asi tak,
ako každé iné v cirkevnom roku.
Adriána
Áno, zmenil, ale nie vždy
podľa mojich predstáv. Počas
pôstu si vyprosujem od Pána
uzdravenie. Boh chce uzdra
viť každého, ale možno nie
tak, ako si to predstavujeme
my. Boh koná podľa svojho originálneho
plánu, ktorý má s každým človekom. Jediné,
čo môžeme robiť, je milovať, modliť sa a veriť.
Počas pôstu sa viac zblížim s Otcom a on ma
upevní vo viere a naplní ma svojím pokojom
v tomto hektickom čase. Preto sa nepostím
len v čase ťilipovky alebo pred Veľkou nocou,
ale vždy, keď cítim potrebu väčšieho
zblíženia sa s Bohom. Podľa mňa je to takto:
ak sa postím, myslím na Krista, dôverujem
Bohu, víťazím vďaka Božej milosti nad
diablom, kráčam cestou k večnosti. A to by
mal byť cieľ ľudského života.
Anton
Až teraz, keď ste mi položili
túto otázku, som si uvedomil,
že sa už začína filipovka.
Určite si to s pribúdajúcimi
dňami budem uvedomovať
viac. V týchto dňoch - teda
počas filipovky sa viac zamýšľam nad
duchovným životom, lebo to je nevyhnutná
potreba každého človeka. Predvianočný čas
nie je len o zháňaní darčekov, ale to
duchovné je najdôležitejšie. A to by si mali
ľudia uvedomiť.

v
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sr. Maximíliána
Áno, naučil ma pokore. Prípravou na Vianoce je pre
mňa filipovka a liturgické
obrady. Filipovka je pre mňa
časom intenzívnejšieho prežívania a radostného očaká
vania príchodu Krista.

Dagmar
Pôst znamená stíšenie, upo
kojenie duše aj tela. Chcela
by som, aby aj pre mňa
znamenal to isté. No celé
pôstne obdobie nikdy nevy
držím. Filipovka - prípravné
obdobie na Vianoce, čiže veľkú slávnosť
Narodenia nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, aby
sme bolí schopní prijať ho a s ním prežiť
Vianoce počas celého roka.
A. Porhinčáková
R Laca
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Filipovka
v duchovnom živote
gréckokatolíka
„Čo je to filipovka?" Keby som uvedenú otázku položil gréckoka
tolíkom žijúcim na Slovensku pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi,
väčšina by pravdepodobne len nechápavo pokrčila ramenami a
pokrútila hlavou. Časom sa však situácia zlepšila a dnes by praktic
ky všetci, prinajmenšom praktizujúci, bez váhania odpovedali, že
ide o obdobie prípravy na sviatok Narodenia podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (25. december), ľudovo, na Vianoce.
Vieme však o filípovke niečo viac? Vieme, kedy vznikla, ako dlho
trvá, prečo sa práve takto volá a ako ju máme prežívať?
e nespochybniteľné, že filipovka nemohla
existovať, kým nebol zavedený samo
statný sviatok Narodenia Ježiša Krista. V tejto
súvislosti treba vedieť, že počas prvých dvoch
alebo troch storočí prinajmenšom vo väčšine
miestnych cirkví takýto sviatok neexistoval,
narodenie nášho Vykupiteľa sa oslavovalo 6.
januára v rámci Bohozjavenia. To znamená,
že Bohozjavenie bolo pôvodne nielen pamiat
kou Kristovho krstu v Jordáne, ako je to dnes,
ale tiež oslavou jeho narodenia. Práve preto
cirkvi arménskej tradície až doteraz oslavujú
Ježišovo narodenie 6. januára. Bohozjavenie
teda predstavuje mimoriadne starobylý kres
ťanský sviatok. Na základe písomných prame
ňov možno dokázať, že jestvoval už koncom
druhého storočia, niektorí liturgístí zastávajú
názor, že pochádza priamo z apoštolských
čias. Z toho vyplýva, že obdobie prípravy na
Bohozjavenie, ktoré máme v našej cirkvi do
dnes vo forme pôstu predpísaného na 5. janu
ár, bolo v ranom kresťanstve zároveň časom
prípravy na oslavu Ježišovho narodenia.

k jeho zavedeniu viedli praktické dôvody.
V Rímskej ríši sa totiž hlboko zakorenila oslava
narodenia Slnka s názvom „Natalis lnvictí,"
čiže Narodenie Neporaziteľného. Uvedený
pohanský sviatok bol natoľko obľúbený, že aj
samotní kresťania bolí v pokušení zúčastňovať
sa jeho obradov. Keďže sa ho cirkevným pred
staveným nepodarilo odstrániť, úspešne sa
pokúsili zmeniť jeho obsah. S vedomím, že
niektoré prorocké texty nazývajú očakávaného
Vykupiteľa slnkom, konkrétne slnkom spra
vodlivosti (napr. Mal 3,20), ustanovili sviatok
Ježišovho narodenia na 25. december. Od
miestnej rímskej cirkví postupne prebrali tento
dátum takmer všetky ostatné miestne cirkví.
Je to relatívne nezvyčajný jav, pretože v prvom
tisícročí sa väčšinou cirkví západnej časti Rím
skej ríše inšpirovali liturgickým, teologickým
a duchovným bohatstvom cirkvi Východu, než
naopak (aj Bohozjavenie - Zjavenie Pána, má
pôvod na kresťanskom Východe).

Sviatok Kristovho narodenia_________

Pokiaľ ide o cirkví konštantínopolskej
tradície, medzi ktoré patrí aj naša gréckoka
tolícka cirkev, 25. december ako deň samo
statného sviatku Narodenia Ježiša Krista za
viedol v roku 379 alebo 380 svätý Gregor
Teológ (liturgická pamiatka 25. a 30. januára).
Po jeho odchode do exilu však zanikol a defi
nitívne ho ustanovil pravdepodobne svätý Ján
Zlatoústy (398 - 402; liturgická pamiatka 13.
novembra, 27. a 30. januára) s cisárom Arkadíom (395 - 408) okolo roka 400. Ten istý Ján
Zlatoústy pravdepodobne v roku 386, kým bol
ešte kňazom, zaviedol tento sviatok v Antiochii, kde pôsobil.
Ako .teda vidíme, v cirkvách konštantíno
polskej tradície sa samostatný sviatok Ježi
šovho narodenia ujal pravdepodobne začiat
kom piateho storočia. Z toho vyplýva, že
obdobie prípravy na jeho slávenie mohlo vo
vyššie uvedených cirkvách vzniknúť najskôr
v priebehu piateho storočia. Názory odborní
kov na otázku, kedy filipovka naozaj vznikla,
sa rozchádzajú. Podľa niektorých k tomu došlo
v šiestom, podľa iných v siedmom alebo ôs

J

Kedy, kde a prečo bol zavedený samostatný
sviatok Kristovho narodenia? Prvé svedectvá
o ňom pochádzajú zo začiatku 3. storočia
z Egypta. Tamojší kresťania ho slávili 20.
mája, ale nie všetci, niektorí ho odmietali.
V ďalších miestnych cirkvách sa tento sviatok
ustanovoval na 28. marec alebo na 19., či 20.
apríl. Prvou miestnou cirkvou, kde sa pred
metný sviatok slávil 25. decembra, bol Rím.
Otázka znie, prečo práve 25. december. Nie
ktorí kresťania v minulosti sa domnievali, že
Rimania, keďže mali k dispozícii archívne
materiály zo sčítania ľudu, ktoré sa spomína
v evanjeliu (Lk 2, 1-3), dokázali vypočítať
skutočný dátum Ježišovho narodenia a tento
sviatok slávili od apoštolských čias. Ak si však
uvedomíme, že sčítanie ľudu sa zaiste konalo
v lete a že Ježiš sa musel narodiť v období,
keď majú pastieri svoje stáda voľne na pasien
koch (Lk 2, 8-14), zimné obdobie je takmer
vylúčené. Skutočnosťje pravdepodobne taká,
že samostatný sviatok Ježišovho narodenia
tam vznikol tesne pred rokom 350, pričom

Sviatok Narodenia Pána
v našej cirkvi__________________________

mimoriadne prísna, azda až krutá, preto k nej
treba poznamenať zopár skutočností. Po prvé:
Pôstna disciplína fílipovky bola v porovnaní
s Veľkým pôstom ešte relatívne mierna. Po
druhé: Počas fílipovky existovali dni, keď sa
pôstna disciplína zmierňovala. Bol to 16., 25.
a 30. november, 4., 5., 6., 9. (respektíve
dnešný 8.), 17. a 20. december. V uvedené
dní, ak pripadli na pondelok alebo stredu, čí
piatok, sa dovoľovalo používať olej a napiť sa
trocha vína; ak pripadli na utorok alebo
štvrtok, dovoľovala sa rybacina. Okrem toho
sa na Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
(21. november), nech by pripadol na ktorýkoľ
vek deň, dovoľovala rybacina. Po tretie: Spo
mínaná ľvovská synoda z roku 1891 pôvodnú
pôstnu disciplínu fílipovky trocha zmiernila.
Po štvrté: Ako vidíme, ešte v relatívne nedáv
nej minulostí si kresťania veľmi jasne uvedo
movali závažnosť pôstu. Uznávame jeho dôle
žitosť aj my? Neodchýlíli sme sa od správneho
ponímania askézy? Nezanedbávame tento
prostriedok dosahovania kresťanskej dokona
losti, keď mnohí máme problémy s obyčajným
nejedením mäsa v piatok?
Význam a dôležitosť fílipovky________

Stojí pred nami ešte jedna otázka: Má
filipovka nejaký vplyv na slávenie boho
služieb? Vo všeobecností môžeme odpovedať
negatívne, nie však bezvýhradne. Niektoré
bohoslužobné knihy predpisujú v prvý deň
fílipovky a počas niektorých ďalších dní konkrétne 19., 26. a 29. novembra, 1., 2., 3.,
7., 8. (respektíve terajšieho 9.), 11., 14. 16.
18. a 19. decembra - ak nepripadnú na sobotu
mom storočí. Na základe písomných doku vydala dekrét, ktorým upravuje pôstnu discip či nedeľu, spievať na utíerni „Aleluja" na
mentov vieme, že najneskôr v deviatom sto línu platnú pre gréckokatolíkov žijúcich na miesto „Boh je Pán" a konať modlitbu svätého
ročí takéto prípravné obdobie, a to relatívne území bývalej Československej socialistickej Efréma Sýrskeho spojenú sveľkými poklonami
dobre ustálené, už existovalo a definitívne republiky - nie sme povínní počas fílipovky - podobne ako počas Veľkého pôstu. Okrem
bolo zavedené na miestnom konštantínopol- dodržiavať ani pôst, ani zdržanlivosť, okrem toho sa niektorí líturgisti domnievajú, že by
skom sneme v roku 1166. Pre nás je nemálo zvyčajných piatkov a 24. decembra. To však bolo vhodné, na spôsob Veľkého pôstu,
závažnou aj skutočnosť, že gréckokatolícka neznamená, že sa počas fílipovky nemáme používať počas niektorých dní fílipovky tmavé
zamosťská synoda z roku 1720 í gréckokato alebo dokonca nesmieme postiť. Práve na kňazské rúcho. Uvedené veci však doposiaľ
lícka ľvovská synoda z roku 1891 toto prí opak, bolo by prinajmenšom vhodné, keby sí nie sú jednoznačne doriešené, zostávajú ma
každý z nás stanovil aspoň nejaký pôst či tériou na diskusiu medzí odborníkmi. Súčas
pravné obdobie potvrdili.
zdržanlivosť od pokrmov, aby mohol sviatok ťou obdobia fílipovky sú spomienky na proro
Filipovka
Ježišovho narodenia prežívať naozaj po kres kov, ktorí ohlasovali Kristov príchod (najmä
- pôst pred Narodením Pána__________ ťansky. Ako vhodná inšpirácia či východisko 2. a 3. december), ako aj Nedeľa praotcov
Filipovka sa začína 15. novembra a trvá môže poslúžiť pôstna disciplína, ktorú usta (druhá pred sviatkom Narodenia) a Nedeľa
do 24. decembra vrátane, teda celkovo štyrid novil konštantínopolský snem z roku 1166.
otcov (posledná pred sviatkom Narodenia),
sať dní. Z uvedeného dôvodu sa niekedy na
keď si dvoma rôznymi spôsobmi pripomíname
zýva Štyrídsiatnícou, podobne ako Veľký pôst Ako sa kedysi postilo?_________________ Ježišových predkov, ktorých mal z hľadiska
V
pondelky, stredy a piatky sa od východuľudskej prirodzenosti. Niektoré vlastné men
pred Paschou. Filipovkou sa nazýva preto,
lebo sa začína bezprostredne po sviatku sväté Slnka po jeho západ, respektíve po skončenie livé častí má aj sobota pred Nedeľou otcov.
ho a všechválneho apoštola Filipa, ktorý večíerne, nesmelo konzumovať vôbec nič. Po Od 21. novembra do 31. decembra sa spievajú
pripadá na 14. november. Okrem pomeno tom bolo dovolené sa najesť, ale po vylúčení na nedeľných a sviatočných utierňach ako
vania „filipovka" sa na označenie tohto obdo mäsa vrátane rybaciny, mlieka, syra, vajec, katabázía (posledná časť piesní kánona)
bia používa aj cirkevnoslovanské „Roždest- oleja a vína. V utorok a štvrtok sa mohlo jesť irmosy zo sviatku Ježišovho narodenia „Chrísvenskij post," ktoré je mimoriadne ťažké počas dňa, ale po vylúčení mäsa vrátane tos raždajetsja". Na obdobie filípovkyjestvuje
preložiť do súčasnej slovenčiny. Vzhľadom na rybaciny, mlieka, syra a vajec; používať olej osobitá modlitba a tiež moleben. Nádhernou
to, že doslovne ide o „Narodeninový pôst," do a napiť sa trocha vína bolo dovolené. V soboty bohoslužbou sú kráľovské hodinky slávené
úvahy by azda prichádzali slovné spojenia a nedele sa mohlo jesť počas celého dňa, a to zvyčajne 24. decembra doobeda.
„Pôst pred Narodením Krista" alebo „Pôst všetko, okrem mäsa v užšom zmysle, teda aj
Boží Syn, ktorý sa stal skutočným človekom
k Narodeniu Krista," prípadne „Vianočný rybacina. Prípustnosť rybaciny v soboty a a narodil sa v Betleheme, nech nás urobí
pôst.“ Ako najvhodnejšie sa javí pomenovanie nedele však platila iba do 20. decembra schopnými a ochotnými prežiť tohtoročnú filí„filipovka," ktoré už môžeme považovať za vrátane, na ďalšie štyri dní (predprazdenstvo povku na naše dobro a spásu!
- predsvíatok Narodenia) sa nevzťahovala.
zaužívané.
V súčasností-konkrétne od roku 1969, keď Mnohým súčasným gréckokatolíkom sa
Marcel Gajdoš
rímska Kongregácia pre východné cirkvi pôvodná pôstna disciplína môže javiť ako
Ilustračná snímka: archív redakcie
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NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Netiketa 111.__________________________

Ďalšie etické a morálne požiadavky internetového obsahu možno sformulovať do týchto
bodov:
3. Cíti sa spoluúčastný na poznávaní pravdy
ľuďmi, ktorým ju prináša, nepovažuje sa za
samozvaného, majiteľa pravdy nesmie men
torovať - indokrinovať ľudí.
4. Vie si uznať chybu, a keďju urobí, osprave
dlní sa za ňu alebo vykoná adekvátnu náhra
du pri spôsobení škody.
5. Je otvorený pravde, prijíma ju, váži si ju.
Uzná aj na verejnosti, že všetko nevie.
6. Je človekom dialógu, pri obojsmernej
komunikácii vstupuje do dialógu a usmerňuje
dialóg pre lepšie poznanie pravdy, nie preto,
aby „zatlačil" svojho partnera k vysloveniu
„svojej pravdy”.
7. Váži si skutočné hodnoty. Ak niekto vyzná
iné, jeho názor rešpektuje. Je ďaleko od posto
ja uznávajúceho všetky hodnoty, ale bez
akýchkoľvek kritérií pravdivosti, priznávajúc
im iba subjektívnu pravdivosť. Nehovorí, že
nejestvuje objektívna norma pre hodnoty.
8. Nesofistikuje pre zábavu - nikdy zámerne
svojimi otázkami alebo vyjadreniami nezahmlieva pravdu a skutočné hodnoty, aby
klamal a so zábavou zatemňoval zdravý
úsudok prijímateľov -užívateľov.
9. Je kritický voči pripomienkam užívateľovinetčitateľov, komunikuje s nimi napr. pro
stredníctvom e-mailu, počúva ich rady, návrhy
a názory, ktoré berie vážne a je za ne vďačný.
10. Poukazuje na vážnosť dôležitých hodnôt.
Nie je konformístom - nezľahčuje dôležitosť
a potrebu hodnôt, najmä duchovných.
11. Jasne odlišuje vo svojej práci, čo je hod
nota a čo protihodnota. Nikdy nešíri protihod
noty. Napríklad: ochrana autorských práv,
krádež programov prostredníctvom internetu,
nikdy neschváli krádež, aj keď by prinášala
parciálne alebo fiktívne dobro.
12. Inetnovínár vie, že kvalita má prednosť
pred kvantitou. Inernetový obsah spracuje
v takej forme, aby sa pozadie a dôsledky vy
kreslenej situácie pochopili a nedeformoval sa
skutočný stav, ináč by to hraničilo s dezinfor
máciou.
13. Momenty a diskontinuity veľmi neupred
nostňuje, aby sa nemenné situácie prejavili
ako zbytočné.
14. Dáva pozor, aby negatívny obsah nemal
príliš prednosť, aby sa všetko pozitívne neja
vilo ako druhoradé. Z toho vyplýva pre neho
požiadavka hľadaťaj modely sociálnych úspe
chov a informovať o nich.
15. Pri výbere internetového obsahu sa riadi
dobrom ich prijímateľov - čím väčšie sú pred
vídateľné následky, o to dôležitejšie musia byť
dôvody takýto obsah priniesť.
16. Dobrý tvorca internetového obsahu má mať
čnosť nádeje, ktorá je takmer totožná s kres
ťanským a katolíckym chápaním tejto čnosti
v oblasti práce s masovokomunikačnými pro
striedkami a voči ich príjemcom.
17. Nerozosiela SPAM-ovú poštu, ktorá nahlo
dáva súkromie príjemcov, unavuje, núti k ak
tivitám, ktoré by ináč nerobili, spotrebováva
zdroje u príjemcov bez ich súhlasu.
(ukončenie v ďalšom čísle)
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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Rozprávajme sa
Svätý apoštol Pavol pred skoro dvoma tisícročiami v liste Rimanom
napísal: „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako
uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?" (Rím
10,14). Tieto slová vychádzajú z múdrosti poznania, ktorá prichá
dza iba cez načúvanie a pozorovanie.
avlove slová však nie sú iba o Ježišovi
Kristovi, ale o každom z nás: Ako ťa môže
niekto milovať, ak ti neverí? A ako tí môže
veriť, keď ťa nepozná? A ako ťa môže poznať,
ak niet nikoho, kto by o tebe vydal svedectvo?

P

Prvý svedofc____________________________

Tajomstvá môžu byť, ale časom medzi
dvoma milujúcimi srdciami sa odkryjú všetky
nepodstatné dvierka našich spomienok. Ale
to, o čom tu hovorím, nie sú nepodstatné
spomienky, ale ťaživé tajomstvo o sebe, prav
da o mne samom. Odkryť ju pred milovanou
osobou je o dôvere v seba, v svoje obrátenie
a poučenie, í o dôvere v spoločnú lásku. Ak
druhému neveríš natoľko, aby sí mu o sebe
povedal všetko podstatné, potom mu neveríš
vôbec. A ak sa bojíš, že si ešte nad svojím
prekliatím nezvíťazil, že toto tajomstvo v tebe
je stále živé a nebezpečné, tak je tvoja láska
k sebe a svojím túžbam väčšia, než láska
k tomu druhému.
Vydať svedectvo o sebe je základom každé
ho solídneho vzťahu. Je to vec dôvery, úprim
nosti a priamostí. Nechceš predsa vstúpiť do
vzťahu ako pokrytec, ktorý skrýva sám seba
pod nejakú masku. Alebo ti na tom druhom
natoľko nezáleží, že riskuješ jeho zranenie,
možno až smrť, keď ti maska padne z tváre
a ty sa ukážeš taký, aký si? Rozprávať o sebe
tomu druhému je vecou sily tvojej lásky
k nemu a túžby po jeho láske.

Prvým svedkom každého z nás sme my
samí. Samí o sebe svedčíme, o našej vnútornej
kráse, o sile nášho ducha, o našej podstate.
„Dobtý človek vynáša z dobrého pokladu
svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vyná
ša zlo. Veď z plností srdca hovoria jeho ústa"
(Lk 6, 45). Ak sa nebojíme pravdy o druhom,
budeme schopní počúvať. A ak sa nebojíme
pravdy o sebe, budeme schopní rozprávať.
Ježiš mnohokrát vyzdvihuje pravdu rôznym
spôsobom. A práve pravda je to, čo preverí
každý vzťah ako oheň. Žiťv klamstve sa nedá
večne. Raz sa pravda, akokoľvek skrytá a uta
jená, prejaví. A ak ju skrývame dlho, môže
spôsobiť oveľa viac škody, než keď vstúpime
do vzťahu založenom na pravde.
Lenže ako poznať pravdu o tom druhom?
Jednoducho - rozprávať sa o sebe, svojej rodi
ne, svojich zážitkoch a postojoch, názoroch na
svoj život i život okolo seba. Už ste zažili Poznanie a dôvera____________________
Ak som v prvej časti hovoril o rozprávaní,
situáciu, keďvás ťažila akákoľvek bolesť a keď
ste to povedali niekomu, bolo vám ľahšie? o svedectve o sebe samom, o jeho dôležitostí,
Priam akoby ste sa zbavili veľkého bremena? tak počúvanie nie je o nič ľahšie. Počúvať
Toto dokáže slovo. Ak sa s tým, kto je podľa druhého neznamená si len vypočuť príbeh
teba tvojím partnerom na celý život v šťastí jeho života. Počúvať znamená otvoriť si uši,
i chudobe..., ak sa s ním podelíš o svoje skryté myseľ, ale hlavne srdce.
tajomstvá a odhalíš mu seba samého, zbavíš
Pokračovanie nabudúce.
sa bremena, ktoré ťa bude ťažiť po celý čas.
Juraj Gradoš
Lebo milovať niekoho a žiť v strachu, že
Ilustračná snímka: archív redakcie
o neho môžem raz prísť, je niečo hrozné.
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Jozef, Jakubov syn
Na konci knihy Genezís je rozprávanie o príhodách Jakubových
synov, ktoré sa sústreďujú okolo Jozefa. História Jozefa je vyznačená
nielen zjaveniami, tak ako bolo u jeho predkov, ale aj so snami,
ktoré sú takisto jednou formou zjavenia sa Boha.
rvé Jozefove sny (Gn 37, 5-11) vzbudia
hlbokú nenávisť v bratoch až do takej
miery, že ho predajú kupcom - Izmaelítom,
ktorí boli na ceste do Egypta (Gn 37,12-27).
Boh dovolí tieto udalosti, aby dal vyniknúť
svojej prozreteľností, ktorá zasiahne do pro
jektov ľudí a vie premeniť na dobro ich
pokrivené zámery, takže „ tým, čo milujú Boha,
všetkoslúži na dobré', ako to hovorí sv. Pavol
(Rim 8,28). Naozaj, skrz túto udalosť hriechu
jeho bratov, nielenže sa Jozef zachráni, ale aj
onsámsa obráti a stane sa nástrojom Božieho
plánu: príchod Jakubových synov do Egypta.
Táto emigrácia pripraví zrod izraelského
ľudu. Stále tá istá perspektíva -zachrániť život
mnohým ľudom (Gn 50,20) -sa tiahne celým
Starým zákonom, aby vyústila a rozšírila sa
v Ježišovi Kristovi. Nuž teda Jozef príde ako
otrok do Egypta, a tu ho kupci predajú Putifarovi.
Putifarova žena sa pokúša ho zviesť. Keď
to nedosiahne, lžívo ho obviní pred svojím
mužom, a ten ho uvrhne do väzenia. Toto je
kľúčový moment v živote Jozefa, pretože kvôli
svojej verností Bohu, nesúhlasiac s hriechom
cudzoložstva, dostáva sa do faraónových tem
ných žalárov. Jozef je prekrásny predobraz
Ježiša Krista a stelesňuje postavu Pánovho
sluhu, prorokovanú v lzaíášoví (3, 3-12).
Ježiš Kristus je naozaj Pánov sluha, ktorý
rovnako ako Jozef, spozná temné zóny smrtí
pre svoju vernosť Otcovi. Tak ako Otec vykúpi
Ježiša z tmy prostredníctvom vzkriesenia a

P

premení ho na Svetlo sveta, tak aj Jozefa
vytiahne z hlbokých a tmavých faraónových
väzníc a premení ho na uholný kameň budú
ceho izraelského ľudu.
Toto sa stane vtedy, keď faraón mal sny,
ktoré mu nikto nevedel interpretovať, iba
privolaný Jozef, ktorému stačilo sen počuť a
on ho dokázal vyložiť. Faraón je tak dojatý
múdrosťou, ktorú dal Boh Jozefovi, že ho
vymenuje za prvého ministra Egypta.
Potom nadíde veľký hladomor na okolité
krajiny a iba Egypt, vedený dobrým Jozefo
vým správcovstvom, nielenže prežije, ba môže

predávať svoje produkty iným krajinám. Preto
aj Jakubovi synovia zostúpia do Egypta.
Nakoniec sa Jozef dáva poznať svojim bratom
a dovolí im prísť a usadiť sa tu so svojimi
rodinami.
Písmo hovorí, že dovedna ich prišlo sedem
desiat osôb. Jozef sa ukáže ako Boží muž,
ktorý má útroby milosrdenstva: preto môže
odpustiť svojím bratom. Zjavuje nám však
niečo, čo je podstatné u synov Cirkví, čo zna
mená vrátiť dobro za zlo, a toto je definitívne
podstata evanjelií.
Jozef, tak veľmi verný obraz Ježiša Krista,
nám dnes ponúka dokonalú odpoveď na naše
rozdelenia, na náš rozpad rodín a na nezá
ujem voči tým, čo trpia. Jozef odzrkadľuje Je 
žiša Krista, ktorý zomierajúc na kríži, vyslovuje
tie najnádhernejšie slová, aké kedy bolí na
zemí vyslovené: „Otče, odpusť im, lebo
nevedia čo robia" (Lk 23, 34).
IGLES1A S1N FRONTERAS
P Antonío Pavia, Quíto - Ecuador
Preložila E. llečková

FEJTÓN
edávno som počul príbeh jedného vodiča,
ktorý cestoval do Bratislavy. Niekde pred
Trnavou mu spod kolies auta idúceho pred ním
vyletel kamienok a rozbil čelné sklo. Vodič sa
prv zľakol, lebo to bola poriadna rana v maxi
málnej rýchlosti, a spomalil. Trochu mu trvalo,
kým sa znovu prebral a uvedomil si, že by mal
dohoniť toto auto, tak mierne pridal, ale keďže
dul bočný vietor a auto mal plne naložené,
nechcel riskovať. Tesne pred odbočkou na
Trnavu sa mu podarilo dohoniť vinníka a začal
na neho blikať. Ten si však čudné správanie
jazdca za sebou vysvetľoval asi ináč a neza
stavil.
Nakoniec sa roztrpčený vodič musel rozhodnúť,
čí bude naháňať auto až do Bratislavy, alebo
odnesie tovar do Trnavy. Zvíťazila povinnosť
voči zákazníkovi, no stihol si zapísať číslo auta.

N

Aké však bolo jeho prekvapenie, keď ani po
vyše desiatke telefonátov a prísľubov sa vodič
z bratislavského auta nielenže nepriznal na
poisťovni, ale sa mu ani neospravedlnil. Vraj,
nech sa stará o seba a nemá svedka, ktorý by
to potvrdil. Nakoniec mu povedal, že sa to síce
aj mohlo stať, ale aj jemu niekto rozbil okno
a musel sí to zacvakať z vlastného vrecka. Že
taký je život a nech sa s tým zmieri alebo nech
si robí, čo chce. On nebude riskovať svoju
prácu.
To bola preň silná káva, a tak to vzdal - na
polícii by neuspel, v poisťovni ho vypoklonkovali, a tak chodí s rozbitým predným sklom
dúfajúc, že mu iný jeho kolega na cestách
nepodaruje „ďalšie múdre prekvapenie''.
Prešovčan

Kritéria pravosti
mariánskeho zjavenia
V
ostatnom čase sa okolo nás zvyšuje počet
správ o rozličných zjaveniach, videnich
a posolstvách. Najčastejšie ide o mariánske
zjavenia, ale aj o zjavenia Ježiša Krista a
s nimi spojené úkazy a posolstvá. Ak tento
špecifický náboženský fenomén prerastá
rámec interného fóra, zaujíma k nemu Cirkev
svoje stanovisko. V nasledujúcom informa
tívnom článku chcem prispieť k objasneniu
problematiky súkromných zjavení niekoľkými,
všeobecne platnými vysvetlivkami.

Vlachernách v 10. stor. sa dá chápaťv grécko
katolíckej cirkvi ako typický prejav mimoriad
neho pôsobenia Bohorodičky v dannom
historickom kontexte.). Súčasne Cirkev učí, že
verejné Božie zjavenie má plnosť v Ježišovi
Kristovi a je ukončené smrťou posledného
apoštola. Svedčí o tom aj autor listu Hebrejom,
keď píše: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril k nám
v Synovi..." (Hebr 1,1-2).

Základný teologický postoj___________

Najdôležitejšie kritéria pravosti

Základný teologický postoj je, že súkromné
zjavenia sú možné. Tieto zjavenia boli v kaž
dej epoche dvojtísícročnej existencie Cirkvi a
niektorí autori udávajú ich celkový počet okolo
1000 (Zjavenie presvätej Bohorodičky vo

V
doterajšej praxi skúmania pravosti
súkromného zjavenia sa vyvinuli tri základné
kritéria pravostí: obsah posolstiev nesmie byť
v rozpore s katolíckou vierou a učením cirkev
ného magístéría. Druhým kritériom je osoba,
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Ježíš povedal: „Moje kráľovstvo nie je
z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo
z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby
som nebol vydaný Židom. Lenže moje
kráľovstvo nie je stadiaľto" (Jn 18, 36).
Sv. Peter Damíani, biskup a učiteľ Cirkvi,
komusi, s kým sa často stretával, napísal:
„Keď sa pozerám na tvoju tvár, môj zrak sa
povznesie až k tomu, koho mám raz vidieť
spoločne s tebou."
Jediným prameňom priateľstva a lásky
vôbec je život s Kristom Kráľom. Je vládcom
a majiteľom všetkého stvorenia. „On je pred
všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1,17).
Ale spôsob jeho panovania je celkom iný, než
je svetská moc, sláva a nádhera. Slová: „Moje
kráľovstvo nieje z tohto sveta“ sú odsúdením
svetských pozemských praktík, vojenských
prehliadok s najnovšími zbraňami, politickej
propagandy a politických súdnych procesov.
Je to tiež bezbranný kráľ.
„Schovaj meč do pošvy!" (Jn 18, 11) - to
bolo len jedným príkladom tejto metódy,
o ktorej svedčí celý jeho život. Kde svet žiadal
činy, tam Ježiš mlčal a nerobil nič. Nespájal
sa s mocnými tohto sveta, ale venoval sa
obyčajným ľuďom, chorým, deťom, opovrho
vaným mýtnikom... Sluhovi neodpovedá na
úder po tvárí (Jn 18, 22). Nedá sa vyprovo
kovať ani na kríži, aby využil svoju nadpriro
dzenú moc zostúpiť z kríža, ale zastane sa
lotra, od ktorého nemôže nič očakávať.
V Getsemanskej záhrade nechce mať ani
nebeské vojsko na svoju ochranu (Jn 18, 3 ).
Pred Pilátom nemá ani obhajcu a pod krížom
zostanú iba štyria bezbranní verní, z toho tri
ženy. Podivuhodný Kráľ! A predsa je mu daná
všetka moc na nebi i na zemi (Mt 28,18).

ktorá údajné zjavenie dostala. Skúma sa jej
duševná rovnováha, hodnovernosťvýpovede,
mravný život a najmä poslušnosť cirkevnej
autorite. Tretím kritériom je duchovné ovocie,
ktoré sa na mieste predpokladaných zjavení
prináša, t.j. osobné obrátenia, modlitby,
vytrvalosť v kresťanskom živote ap. Prípadné
cirkevné schválenie neukladá povinnosť veriť
obsahu súkromného zjavenia. Je len vyjadre
ním záruky, že posolstvo neobsahuje bludy a
celá záležitosť nie je poverou. K takýmto
schváleným miestam mariánskych zjavení
patria napr. Lurdy a La Salette vo Francúzsku,
Guadalupe v Mexiku a Fatima v Portugalsku.

Formovanie postoja veriacich________

Súkromné zjavenia nepatria k pokladu
viery (depositum fidei). Ich úlohou nie je
„vylepšovať" alebo „doplňovať" Kristovo

Autorita miestneho biskupa
a Kongregácie pre učenie viery________

Prvou autoritou na posúdenie pravosti zja
venia je miestny eparchíálny biskup. Často
veriaci ani nevedia presné pozadie dôvodov,
ktoré vedú biskupa k opatrností a zdržanlivosti
pri vyjadrení postoja k prípadnému novému
zjaveniu a zastávajú kritický postoj voči tejto
opatrnosti. To však už nie je služba na
budovanie Cirkví, ale na jej podrývame. Bisku
povi ako nástupcovi apoštolov, sú podriadené
všetky charizmy v miestnej cirkví, aby skúmal
ich pravosť a zodpovedal za ich využitie pre
dobro celého spoločenstva. Veriaci sa majú
zhodovať s rozhodnutím svojho biskupa, vyne
seným v Kristovom mene vo veciach viery a
mravov a pridŕžať sa ho nábožnou a ochotnou
mysľou (Lumen gentium 25). Aj pri súkrom
ných zjaveniach platí zásada: ak má byť vec
dobrá, musí byť dobrá z každej strany. Prak
tickým dôsledkom takého postoja je, že skú
manie zjavení zo strany cirkevnej hierarchie
môže trvať aj viac rokov.
Najvyššou inštanciou v oblastí potvrdenia
pravosti zjavení je vatikánska Kongregácia
pre náuku viery, samozrejme, so schválením
"k"k"k
pápeža. Kardinál Jozef Ratzinger, prefekt
Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba
spomenutej kongregácie, na otázku redaktora
tvoj život, a čo si si nahonobil, čie bude? (Lk
V. Messoriho o mariánskych zjaveniach odpo
12 , 2 0 ).
vedá:
„Na tomto poli je väčšmi než kdekoľvek
V románe Faraón čítame, že egyptským
inde základom politiky našej kongregácie
panovníkom - faraónom - dávali po smrti
trpezlivosť. Nijaké zjavenia nie sú pre vieru
na tvár masky zo zlata, aby ich tváre ostali
nevyhnutne potrebné. Ale my, pravdaže,
zachované, hoci zvyšok tela spráchnivel.
nemôžeme zabrániť Bohu, aby prehovoril do
To bola márnivosť a márna sláva. Pyramí
našich čias prostredníctvom jednoduchých
dy, v ktorých bolí uložené ich ostatky, stáli
osôb a mimoriadnych znamení...
nesmierne mnoho obetí životov zotročených
ľudí, takže masky zo zlata boli výsmechom
Antropologické faktory________________
zneuctenej slobody.
Pri pastoračnej skúsenosti s púťami veria
Výnimočná a dočasná prosperita v čase
cich na miesta údajných zjavení na Slovensku
mieru a hospodárskeho rozkvetu nesmú mať
je evidentné, že väčšina veriacich si obľúbila
v živote kresťana vnútornú istotu. Kresťan vie,
tieto miesta aj pre pozitívne antropologické
že má majetok len v správe podľa Božej vôle,
faktory spojené s podobnými púťami. Stručne
teda pre dobro spoločnosti, a že zo všetkého
ich zhrnieme:
musí v hodine smrti zložiť účty. Preto je
a/ miesta zjavení sú obyčajne v prírode, čo
zmýšľanie niektorých dnešných ľudí rovnako
dáva príležitosť občerstviť dušu aj telo pútnika
nerozumné ako zmýšľanie bohatého človeka
súčasne
z evanjelia: „Odpočívaj, jedz, pi a veselo
b/ masy modliacich sa pútnikov strhávajú
hoduj!" Ak si pomyslíme na smrť, všetok
k duchovnému výkonu aj vlažných jednot
pozemský majetokje márny. Jedinou absolút
livcov
nou hodnotou je Boh. Preto Ježiš žiada od
C/ nové prostredie, neznámi kňazi pri spo
kresťana, aby bol bohatý pred Bohom (Lk 12,
vedaní, pripravené homílie, pocity všeobecnej
21) a zhromažďoval sí poklady pre nebo (Mt
spolupatričnosti atď. podnecujú prítomných
6 , 2 0 ).
-f d - k tomu, aby sa na týchto miestach údajných
zjavení dobre cítili. Subjektívne príjemné poci
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ty a duchovné zážitky nie sú však spoľahlivým
dôkazom pravostí zjavení. Takým môže byť
prípadný zázrak, ktorý treba brať do úvahy
pri skúmaní pravosti zjavenia.

zjavenie, ale prispievať k tomu, aby sa podľa
neho v určitom historickom období dôsled
nejšie žilo. Riadny náboženský život je možný
aj bez naviazania sa na súkromné zjavenia.
Jedinou záväznou normou Božieho zjavenia
je Sväté písmo a Tradícía, ktoré vysvetľuje
Cirkev. Tu sa ukazujú veľké nedostatky správ
neho pochopenia veci, keď niektorí veriaci
majú za vyššiu normu viery rozličné neove
rené posolstvá ako autentické Božie slovo
sprostredkované Svätým Duchom v Písme.
Cirkev si v súčasnom pokoncílovom čase želá,
aby veriaci načierali do studnice poznania
Boha práve cez Sväté písmo a dali sa
preniknúť jeho duchom (Deí verbum 25). V
tomto smere je potrebné vyvíjať väčšiu aktivitu
než doteraz.
Druhým aspektom formovania správneho
postoja veriacich je poslušnosť svojmu
biskupovi. Nie je možné, aby Boh „schvaľoval"
chaos a trieštenie Cirkví prostredníctvom
dvojakého videnia dôležitostí zjavení, lebo
„Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja"
(1 Kor 14,33). V otázke súkromných zjavení
sa treba riadiť smernicou miestneho biskupa.
Kto poslúcha biskupa v otázkach viery a
riadenia miestnej cirkví, nikdy sa nemýli. Na
druhej strane, Písmo svedčí o tom, že Boh vo
svojom pôsobení nie je limitovaný žiadnymi
ľuďmi a svoje zámery si presadí aj bez nich.
Záver____________________________________

Na záver chcem pripomenúť potešiteľnú
skutočnosť z Veľkého piatka, keď jediný
spasiteľ ľudstva -Ježíš Kristus -nám zanechal
svoju matku pod krížom ako ochrankyňu a
vodkyňu po cestách nášho života. Keď ju
správne uctievame, počujeme aj dnes s celou
vážnosťou jej pozvanie k pokániu, modlitbe a
väčšej láske k Bohu. To sú najdôležitejšie
posolstvá pre ľudstvo všetkých čias až do
konca vekov.
Michal Hospodár
Ilustračné snímky: archív redakcie

250 rohov od narodenia
prešovského biskupa G regora
Tarkoviča (1754 - 2004)
Prvým v rade prešovských gréckokatolíckych biskupov bol Gregor
Tarkovíč Tohto roku si pripomíname 250. výročie jeho narodenia.
V nasledujúcich riadkoch si priblížime osobnosť a životné dielo tohto
veľkého a učeného biskupa.
regor Tarkovíč sa narodil 20. novembra
1754 v Pasike v Berežskej župe na úze
mí dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny. Prvé
vedomostí získal v rodičovskom dome. Jeho
otec Andrej bol totiž kantorom a starý otec
gréckokatolíckym kňazom. Už v detstve
mal veľkú záľubu v knihách. Naučil sa
spamäti odriekať celú Knihu žalmov (Psaltýr) v cirkevnoslovanskom jazyku. Gymná
ziumvyštudoval u pátrov jezuitov v Užho
rode. Dosahoval vynikajúce úspechy v gra
matických a humanitných disciplínach,
pričomod malíčka bol veľmi nábožný. Jeho
úmysel vstúpiť do rádu jezuitov sa mu ne
splnil, lebo v tom čase bola rehoľa v Uhor
sku zrušená. Rozhodol sa pokračovať
v štúdiu filozofie vo Veľkom Varadíne, ktoré
úspešne zavŕšil. Teológiu vyštudoval vo
Viední a mukačevským biskupom Andre
jom Bačínským bol vysvätený za kňaza
dňa 1. januára 1779 na černečej Hore pri
Mukačeve.
Vzhľadom na jeho veľké intelektuálne
vedomostí bol ustanovený za profesora
teológie v seminári v Užhorode. V roku
1793 sa stáva farárom v Hajdudorogu a o
4 roky na to je menovaný za farára
v Užhorode, kde požehnane účinkuje do
roku 1803. Neskôr prijíma miesto cenzora
slovanských kníh v Budapešti. Vynikal
dôslednosťou a prísnosťou. Jeho vrcholným
dielom tohto obdobia bolo zredigovanie
Svätého písma, Starého a Nového zákona,
v piatich zväzkoch v staroslovienskom
jazyku. Obľubu mal predovšetkým v štúdiu
cirkevných otcov, naspamäť ovládal závery
jednotlivých cirkevných snemov. V roku 1813
sa stal košickým vikárom so sídlom v Prešove
a o dva roky na to kapitulným vikárom v Mu
kačeve. Gregor Tarkovič ako vyslanec muka
čevskej kapituly sa na uhorskom sneme
zoznámil s vedúcimi osobnosťami Uhorska.
Poznal ho dobre aj cisár František L, ktorý ho
pri rozdelení mukačevského biskupstva me
noval prvým biskupom novovzniknutého pre
šovského biskupstva. Udialo sa to 13. marca
v roku 1816. V nasledujúcich troch rokoch
prebýval Tarkovič vo Viedni a vyvíjal úsilie,
aby dotiahol kanonický proces ustanovenia
presovského biskupstva. To sa udialo 18.9.
1818 bulou Relata semper pápežom Piom VIL.
Následne Svätý stolec potvrdil aj jeho nomi
náciu na biskupa, a to 26.9. toho istého roku.
Po vyriešení najväčších finančných ťažkostí
súvisiacich s hmotným zabezpečením nového
biskupstva prichádza 17. novembra 1820 do
Prešova. Kňazi a veriaci ho privítali s veľkou
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slávou. Ubytoval sa v kláštore minoritov, ktorý
bol v schátralom stave a mal sa stať novou
biskupskou rezidenciou.
Samotná biskupská chĺrotonia sa uskutoč
nila 17. júna 1821 v Krásnom Brode a jeho

svätíteľom bol mukačevský biskup Alexej
Pócsy. Po návrate do Prešova bol slávnostne
inštalovaný do úradu za účastí členov svojej
kapituly, veľkého počtu kňazov a veriacich.
Do prešovského biskupstva patrilo po jeho
zriadení 194 farností. Pred biskupom Tarkovíčom stáli veľmi zložité úlohy. Samotná rezi
dencia a katedrála bolí vo veľmi zlom stave.
Neboli vytvorené žiadne fondy na ich opravu.
Biskup tak mohol vo svojej kúrii obývať len
päť miestností, ktoré zreštauroval pred ním
vikár Michal Bradáč. Nakoniec biskup býval
len v jednej miestností a žil spôsobom jedno
duchého a skromného mnícha. Vybudovanie
novej rezidencie pripadlo až jeho nástupcovi
Jozefovi Gagancovi. Ale vďaka jeho záslužnej
angažovanosti sa mu podarilo založiť štyri
zakladiny, a to fond pre chorých kňazov, semi
nárny fond, ďalej fond pre chudobných
kňazov a vdovy a siroty.
Vo svojich prvých obežníkoch upozorňoval
svojich kňazov na svedomité vykonávanie

svojich povinností a na vedenie farských kníh,
najmä matrík. Prikazoval dekanom každoroč
ne zrevidovať tieto knihy. Na riešenie sporov
medzí kňazmi vydal stanový biskupstva.
Postupne si dal zistiť skutočný stav farských
budov, chrámov, hnuteľných a nehnuteľných
vecí. Nariadil vedenie pokladničných dokla
dov, kde sa mohli zaviesť príjmy a výdaje. Pre
každú farnosť, mater alebo fílíu, prikázal
vlastnú pokladnicu s dvoma kľúčmi, z ktorých
jeden mal byť u farára a jeden u kurátora.
Odovzdanie farností sa dialo preberaním
inventára a pokladnice. Zavedením nových
poriadkov a predpisov vo farnostiach sa mohlo
prikročiť k organizovaniu duchovného života.
Uvedomoval si ťažké postavenie jednodu
chého veriaceho ľudu, ktorého odrazom bola
negramotnosť ako znak absencie základ
ného vzdelania. Preto zakladal pod vede
ním kňazov cirkevné školy. Vo svojej dušpastíerskej starostlivosti pamätal aj na
väzňov a zajatcov a nariaďuje kňazom, na
ktorých území sú väznice alebo zajatecké
tábory, aby sa starali o ich duchovné
potreby. Biskupovi Tarkovíčovi ako skutoč
ne vzdelanému pastierovi veľmi záležalo
na tom, aby jeho kňazi bolí duchovne a
vedomostne na patričnej úrovni. Nakoľko
biskupstvo vo svojich počiatkoch nemalo
prostriedky na založenie vlastnej teologic
kej školy a seminára, pričinil sa veľkou
mierou o založenie a zveľaďovanie biskup
skej knižnice, ktorá sa stala zdrojom pre
vedomostno-teologický rast kňazov.
Biskup Tarkovič ako mimoriadne
vzdelaný muž dobre vedel, že bez škôl na
výchovu kňazského a učiteľského dorastu
a bez vlastnej, dobre vybavenej biskupskej
knižnice nevybuduje zo svojho sídla pravé
duchovné ohnisko, aké z neho chcel mať.
Základ novozriadenej biskupskej knižnice
dal šľachetný muž Ján Krstiteľ Kováč
z Jágru, ktorý daroval novozriadenému
prešovskému biskupstvu svoju vlastnú
knižnicu a postupne vyše 18 400 zlatých
na jej zveľadenie. Zabezpečil aj stály plat
pre jej knihovníka a fundácíe pre knižnicu.
Posledné roky biskup Gregor Tarkovič
vyčerpaný mnohými úsiliami, ktoré súviseli
s organizáciou novovzniknutého biskupstva,
prežíva v utiahnutosti od verejného života a
riadenie eparchíe zveruje vo veľkej miere do
rúk svojich tajomníkov. Sám sa oddáva svojej
veľkej záľube, a to štúdiu. Jeho súčasník
Alexander Duchnovič o ňom podáva svedec
tvo: „N ebol praktickým , ale teoretickým,
túžiacim po stále väčšom poznaní. Rád sa
oddával štúdiu bohosloveckých kníh. Kedy
koľvek ho niekto stretol, vždy mal v rukách
nejakú knihu. Bol to však biskup dobrého a
nežného srdca”.
Zomrel 16. januára v roku 1841 v Prešove
a je pochovaný v krypte v katedrále. Jeho
život bol naplnený mnohými úsiliami pre
dobro Gréckokatolíckej cirkvi, a preto mu patrí
čestné miesto v rade prešovských biskupov.
Peter Šturák
Snímka: obrazáreň prešovských eparchov
(archív biskupstva)
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Naši jubilanti_____________________

V decembri 2004 sí okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
Mária Bodnárová z Kuzmíc, Božena Demčáková
z Košíc-Furče, Ján Maxím zo Spišskej Novej Vsí,
Jozef Vasiľ z Kožuchova
Jozef Mlynaríč z Malcova, Mária Serafínová z Ka
mennej Poruby, Mária Šípulová zo Šumiaca, Emílía Vasílíšinová zo Sečoviec, Johana Vasíľová zo
Stanče, Anna Víňanská zo Sobraniec
Anna Bodnárová z Bačkova, Mária Cínová zo
Sobraniec, Mária Havrilčáková z Kuzmíc, Andrej
Sínčák z Trebišova, Ján Tóth z Vysokej nad Uhom
Juraj Sabol z Budkovíec
Michal Belej z Lesného, Mária Demčáková z Rudlova, Mária Flajdučková z Flumenného
Andrej Prejsa z Čertižného, Anna Žeňuchová
z Koromle
Andrej Beňo z Nižného Flrušova, Jozef Puci
z Kožuchova
Mária Nováková z Dúbravky
Všetkýmjubilantom vyprosujeme hojnosťBožích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Na spolok prispeli_______________________

Mária Bítterová z Nitry 40 Sk, o. Peter Helísek
z Valtíc ČR 220 Sk, Vladimír Firomjak z Továrneho
120 Sk, Juraj Sigeti z Janovej Lehoty 220 Sk.
Darcom vyprosujeme srdečné Pán Boh zaplať!
Gréckokatolícky kalendár 2005_________

Prosíme členov spolku, aby sí prevzali Gréckoka
tolícky kalendár 2005 (knižný) a podielovú knihu
s názvom Ofera pre drevené chrámy na svojich
farských úradoch. Pre kňazov a kantorov vydal
Byzant Košice, s.r.o„ užitočnú pastoračnú pomôc
ku Diár gréckokatolíka 2005.
■■■■■■■■■■■■■I
Zoznámenie

Mám 27 rokov, som z Prešova a rád by som sa
zoznámil s nežným 17 - až 24 - ročným
dievčaťom štíhlej postavy s náboženským
cítením z Prešova. Len seriózne.
Kontakt: 0903 - 619 192.
Blahoželanie____________________________

Dňa 26. okt. 2004 sa uskutočnilo na Teologickej
fakulte KU v Košiciach habilitačné konanie.
Jedným zo štyroch uchádzačov, ktorým habili
tačná komisia uznala ich doterajšiu vedeckú
činnosť a vyhoveli aj habilitačnému konaniu, bol
pražský gréckokatolícky exarcha ThDr. RNDr.
Ladislav Hučko, CSc. Vladyka Ladislav sa habi
litoval prácou s názvom Medzivierou a rozumom
(Vybrané kapitoly z interdisciplinárneho dialó
gu). K dosiahnutiu akademického stupňa docent
vladykovi Ladislavovi srdečne blahoželáme a
vyprosujeme mu u Pána mnoho šťastných rokov.
Michal Flospodár
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.)
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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
Radi by sme vám oznámili, že už aj v Prahe
v Kostole Kozmu a Damiána na Vyšehradskej
ulici sa slúžia slovenské gréckokatolícke
liturgie každú stredu, nedeľu a vo sviatky,
vždy o 17. hod.
Ako nás nájdete: Z Karlovho námestia (aj
zastávka metra) smerom na Botanickú záhradu.
Je to na Vyšehradskej ulici č. 49 v areáli Benedíktínskeho 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, íkonostasov, 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,
ikonostasy, ikony, drevorezby, krížové cesty,
jasličky, zlátenie.
Tel.: 0907 465196: www.kost@centrum.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
podriasníky. Nájdete nás na Hlavnej ulici 1
(vedľa Biskupského úradu). Príďte a presvedčte
sa!
Cenník inzercie:
3 Sk/slovo + 30 Sk/forografía

CENTRUM SPIRITUALITY VÝCHOD - ZÁPAD MICHALA LACKA
VEDECKOVÝSKUMNÉ PRACOVISKO TEOLOGICKEJ FAKULTY
"TRNAVSKEJ UNIVERZITY V KOŠICIÄgH '
GRÉCKOKATOLÍCKA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
¡ ¡ f lY P R E Š O 'f e t ó UNIVERZITY V PREŠOVE/
VÝCHODNÁ KATOLÍCKA TEOLÓGIA V PREMENÁCH ČASOV
Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia úmrtia Prof. Mikuláša Russnáka
Konferencia sa bude zaoberať otázkou existencie východnej katolíckej teológie v rámci celku
katolíckej teológie a napomôže poslucháčovi zorientovať sa v tejto náročnej problematike.
Program konferencie:
PIATOK 26.11.2004 o 09.00 hod. - GBF PU, ul.
biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov

SOBOTA 27. 11. 2004 o 09.00 hod. - Centrum
spirituality, Komenského 14, 040 01 Košice

Slávnostné otvorenie konferencie - Príhovor Otvorenie druhého dňa konferencie - prího
prešovského sídelného biskupa vladyku ThDr. vor vladyku Milana Chautura, CSsR, košického
gréckokatolíckeho exarchu
Jána Babjaka, SJ
Carmelo Giufrída, SJ (Taliansko) -Svetlo, reál Cyril Vasiľ, SJ (Taliansko) -Prof. Mikuláš Russna prítomnosť Pána Ježiša Krista, podľa Simeona nák a ďalší gréckokatolícki hierarchovia a kanonisti ako poradcovia pri príprave prvého východ
Nového Teológa
Helena Hrehová (Slovensko) - Morálna teo ného Kódexu - niektoré príklady teologických
lógia na Východe a na Západe - inšpirácie a kon postojov a názorov
Vojtech Boháč (Slovensko) -Vývoj byzantskej
troverzie dneška
Douramani Katherina (Grécko) -Pohľad gréc liturgie na Slovensku počas života a po smrti Prof.
kej pravoslávnej teologicky na východnú katolíc Mikuláša Russnáka
Šimon Marinčák (Slovensko) - Gréckokatolíci
ku teológiu
Jaroslav Coranič (Slovensko) - Dejiny sloven - kto sú (sme) a ako ďalej? Pokus o hľadanie
skej Gréckokatolíckej cirkví očami gréckokato identity Gréckokat. cirkvi na území Slovenska
Július Makó (Slovensko) - Koreferát
líckeho historika v ich európskom kontexte
10.50 hod. -11.10 hod. (Prestávka)
Peter Rusnák (Slovensko) - Koreferát
István Ivancsó (Maďarsko) -Formácia maďar
11.10 hod. -11.30 hod. (Prestávka)
Waclav Hryníewicz, OM1 (Poľsko) - Unia i skej gréckokatolíckej liturgie v 20. storočí
uniatyzm w dialógu katolícko-prawoslawnym: Marcel Mojzeš (Slovensko) - Tri druhy moti
vácie pre reformu byzantskej liturgie v 20.
problémy, trudnošci i nadzieje
Mychajlo Dymyd (Ukrajina) - Ekleziológia storočí: liturgický, ekumenický a teologický
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi: pohľady do Michal Glevaňák (Slovensko) - Pneumatologické prvky v súčasných slovenských prekla
budúcnosti
doch byzantskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho
Walerían Bugel (Česká republika) - Eklezio
lógia Užhorodskej únie - tertia gens ecclesio- Pavol Dancák (Slovensko) -Výchovný rozmer
východnej liturgie
logical
Tomáš Majda (Slovensko) - Fílioque v teológií Marcel Gajdoš (Slovensko) - Koreferát
Vladimíra Losského a súčasná náuka Katolíckej
Vstup na jednotlivé vedecké prednášky
cirkvi
počas oboch konferenčných dníje bezplatný.
18.00 hod. - archijerejská svätá liturgia

Príprava - je veľmi dôležitá , napr. v športe. Bez prípravy niet víťazstva.
A mnohí významní ľudia hovorili, že úspech sa skladá z 90% driny a len z 10%
talentu. Často je to tak, že úspešnejší sú tí, ktorí sa dokážu na výkon dôkladne
pripraviť a plne sústrediť. Teda, obdobie prípravy je najdôležitejšie pre úspešný
záver.
Spolu sme vstúpili do pôstneho obdobia. To, čí tieto Vianoce budú pre teba
plné duchovného úspechu, záleží aj od tvojej poctivej prípravy.
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„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" (Mt 3, 3b)

V e ľk é u p r a t o v a n ie s r d c a

Bol som učeníkom Pána Ježiša,
jedným z 12 apoštolov. Pochádzal
som z Betsaidy. Po zoslaní Svätého
Ducha som hlásal Evanjelium
v Galilei, Grécku, Arábií. Etiópii,
Malej Ázii. Moje kázania boli
sprevádzané mnohými zázrakmi.
Ukrižovali ma v Hierapole ako 80ročného starca. Mám sviatok 14.
novembra. Dňom po mojom
sviatku sa v byzantskom obrade
začína predvianočný pôst nazvaný
podľa môjho mena

ONA, ONO,
JA, TY, ON,
ONY, OKO,
MY, VY, ONI,
RIAD, ŠPINA,
SM1ETK0, VLAS
NOSÍ, BLATO, POD,
NAD, DOM,
UPRATAŤ, TAM, VODA,
TEP PENA, UMY,
PUR, METLA, KEFA, OKENA, ATA, MYDLO, HANDRA,
ŠPONGIA, SPRCHA, PRÁČKA, UMÝVAČKA, VAŇA,
VÔŇA, ČISTOTA, POZNÁTE, ŠANCA, BOJ, AFEKT, UF.
Začína sa veľké upratovanie sŕdc. Prečo?
Aby mohol do nich vstúpiť kráľ. Ak upraceš srdce
v dnešnej úlohe, odhalíš slovné spojenie, ktorým na
Vianoce ohlasujeme Jeho príchod.

'Aby myšky mohli svoj domček poriadne vypratať, po
trebovali si nachystať upratovacie pomôcky. Ak na ob
rázku vyfarbíš vybodkované políčka, zistíš, ktoré to
boli. Porozmýšľaj, aké pomôcky potrebuješ, aby si si
poriadne vypratal svoje srdce. Prečo o tom toľko hovo:
i ríme? Aby si sa aj ty poriadne pripravil na Vianoce.
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1. časť
tajničky

Hovoriť
akavským
nárečím

Topánka

Autor krížovky: Vlado Komanický
z Humenného. Riešenie tajničky z čísla

0

Staršia
značka
televízorov

Zavlažo
vacia
priekopa
EČV
Trenčína

Pomôcky:
2. časť
tajničky

Inn, kan,
tar, aryk,
als

Kaukazský
hudobný
nástroj

Nápoj
z ryže

Liter v Ho
landsku

Filmová
hviezda

Ako, po
nemecky
Had
z Knihy
džungle

Značka
hliníka

Pracuj
s ihlou
Osobné
zámeno
Pije

Legenda: ARAB, ATLAS, AVAR1, ÁRIA, BEDÁR,
BOLESTI, BRAT, BRLOH, BROD, ČOKOLÁDA, DRES, ERIT
REA, FILMÁRI, CHATA, CHLAR CHLIEB, IZRAEL, KARAN
TÉNA, KELT, KLAS, KOTOL, LITER, LOPATA, MADONA,
MAPA, MEŠITA, NETVOR, OPATRNOSŤ, OTROCTVO,
PANOVNÍK, PARAFÍN, PAŠIE, POSOL, RADAR, RIASA,
ROTOR, SADIVO, SAMOTA, SITO, SKLAD, SLNKO, SMALT,
SMIECH, SNOB, STAN, STRACH, ŠŤAVA, TOVAR, VIERA,
VIETOR, VLAK, VODNÍK, VRAK, VRED, ZIMA,
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky, Riešenie z čísla 21-22:
„Veríme len tým, ktorí sí samí veria.“

Kniha
s výkladom
snov

Nórska
metropola

Značka
európia
Cverny

Prítok
Dunaja

Produkt
včiel

Opravňa
lodí
Trep

Červené
víno

Ruský
súhlas

Domáce
mužské
meno

Vypúlil

HOROSKOP

Drevená
nádoba

Čo vás čaká a neminie?
Pomaly sa končí november
a začína mesiac túžobne
očakávaný a najkratší v ro
ku. Veď do školy v decem
bri pôjde školák len tri týž
dne. Na príjemné prežitie
decembra je ale potrebné jedno - sneh. Ak
ho chceš mať, maš dve možnosti -vyrobiť si
ho, alebo poriadne a s vierou poprosiť toho
hore, aby na nás ten biely prášok vysypal.
Tak ako, rodičia. Stala sa
vaša domácnosť už teraz
pracoviskom detektívov,
alebo ste ešte nezačali na
kupovaťvianočné darčeky?
Je lepšie, ak s tými vianoč
nými nákupmi začnete už skôr, aby ste kúpili
naozaj to, čo chcete a nie to, čo vám vnúti
reklama a obchodné domy v posledné dni.
Blíži sa sviatok Narodenia
Pána a mnohí sa tradične
vyberú na spoveďv posled
nú nedeľu. Skoste prejaviť
naozaj ľútosť už teraz a
navštívte svojho kňaza na
začiatku vianočného pôstu -ťilipovky. Istotne
vás rád vypočuje a potom sa predvianočná
spoveď stane nádejou lepšieho života.
(jégé)

18 • 24/2004 - slovo

S úsmevom

Prvý let v najmodernejšom lietadle sveta.
Po polhodine letu:
-Veža, horí nám motor. Čo máme robiť?
-Stlačte žltý gombík.
Po dálšej polhodine letu:

-Veža, horí nám druhý motor. Čo máme robiť?
-Stlačte červený gombík.
Po dálšej polhodine letu:
-Veža, horia nám obidva motory. Čo máme robiť?
- Opakujte po nás: Otče náš, ktorý si na nebe
siach...
ROZHLAS

Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW1530-AB kHz, SW 4005 kHz, lntelsat 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
« to m « « spektrum): Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio
Bratislava 97,2
Vatikán

im w

Rádio LUMEN - 16.00 - Po - Staré ale dobré: Ut Folkparáda: St - Oldieparáda: Št - Gospelparáda: Pi - Top
OTRI#,3
15: So - Piesne na želanie: Ne - Piesne na želanie. 18.00
« « . o v c e 1033
NteTOV0 185,3
Po-Ne - Svätá omša - Emauzy. 19.00 - So - Ruženec pre
SITRAäS,?
Slovensko. 20.30 - Po - Študentské šapitó; Ut - Duchovný
obzor: St - Lupa: Št - História a my: P i-ÚV hovor. 20.30
« V B Z A 9J/I
S I » 93,3
- So - Od ucha k duchu
TATRY1Q2.9
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00:
TREHČiN97,8
v pracovné dni aj 0 9:00,10:00,11:00,13:00,15:00 hod.
M A S 9,!
Ranné chvály: 5:45 h.: Anjel Pána : 12:00 h.
SVETLO TVOJICH PN I čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.
UPI0V W B M 8S J

Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.

28. november 2004
Zbierka na CHARITU
L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R 22. NOVEMBER - 5. DECEMBER 2004
Pondelok 22. 11. - Svätý apoštol Fílemon
a spoločníci. 1 Tím 1,1-7, zač. 278; Ik 14,1215, zač, 75. Poznámka: Do 25, 11. sú menlivé
časti takto: Antifóny predobrazujúce. Menlivé
časti zo Vstupu Bohorodičky do chrámu. Litur
gické rúcho svetlé - modré.
Utorok 23. 11. - Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. 1 Tím 1, 8-14, zač, 279: Ik 14, 2535, zač, 77.
Streda 24.11. -Svätá veľkomučeníca Kata
rína. A svätý veľkomučeník Merkúr. 1 Tím 1,
18-20: 2, 8-15, zač. 281: Lk 15,1-10, zač. 78.
Štvrtok 25.11. -Naši otcovia, híeromučenící
sv. Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter,
alexandrijský biskup. V tento deň sa zakončuje
sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky, 1 Tim 3,
113, zač. 283; Lk 16,1-9, zač, 80.
Piatok 26.11. -Náš prepodobný otec Alypios
Stípnik. Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred brá
nami svätej Sofie. Liturgické rúcho pôstnej
farby. Antifóny každodenné. Menlivé častí
z piatka, 1 Tim 4, 4-8:16, zač. 285: Lk 16, 1518:17,1-4, zač, 82.

Sobota 27. 11. - Svätý mučeník Jakub
Perzský. Liturgické rúcho pôstnej farby, Antifóny
každodenné. Menlivé časti zo soboty. Gal 3,812, zač. 205; Lk 9, 57-62, zač, 49.

Štvrtok 2.12. -Svätý prorok Habakuk. Litur
gické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné.
Menlivé častí zo štvrtka. 1Tím 6,17-21, zač. 289;
lk 18, 31-34, zač. 92.

Nedeľa 28.11. -26. nedeľa po Päťdesiatnici.
Prepodobný mučeník Štefan Nový. Liturgické
rúcho svetlé. Radový hlas je prvý, evanjelium
na utierni je štvrté, Antifóny predobrazujúce.
Menlivé častí z 1, hlasu. Ef 5, 8b-19, zač. 229;
lk 12,16-21, zač. 66.

Piatok 3. 12. - Svätý prorok Sofoníáš. litur
gické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné.
Menlivé časti z piatka. 2 Tím 1, 1-2; 8-18, zač.
290a; lk 19,12-28, zač. 95.

Pondelok 29.11. - Svätý mučeník Paramon.
Svätý mučeník Fílumen. liturgické rúcho
pôstnej farby, Antifóny každodenné. Menlivé
časti z pondelka, 1 Tim 5, 1-10, zač, 285c; lk
17, 20-25, zač. 86.
Utorok 30.11. - Svätý a všechválny apoštol
Andrej Prvopovolaný. liturgické rúcho svetlé.
Antifóny predobrazujúce. Menlivé častí apošto
lovi Andrejovi. Čítania radové: 1 Tim 5, 11-21,
zač, 286; lk 17,26-37, zač, 87. Apoštolovi; 1 Kor
4, 9-16a, zač. 131; Jn 1, 35-51, zač. 4.
Streda 1.12. -Svätý prorok Nahum. liturgické
rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné.
Menlivé častí zo stredy. 1 Tím 5, 22-6,11a, zač.
287; Lk 18,15-17; 26-30, zač. 90.

Sobota 4.12. -Svätá veľkomučeníca Barbo
ra. Náš prepodobný otec Ján Damaský, litur
gické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné.
Menlivé častí zo soboty. Gal 5, 22-6, 2, zač, 213;
lk 10,19-21, zač. 51b.
Nedeľa 5.12. - 27. nedeľa po Päťdesiatnici.
Náš prepodobný a bohonosíteľský otec Sáva
Posvätený. Radový hlas je druhý, evanjelium
na utierni je piate, Antifóny predobrazujúce,
Tropárz 2, hlasu a Sávovi. Kondákz hlasu. Sláva:
kondák Sávovi. 1teraz: podľa predpisu. Prokímen
a pričasten hlasu a Sávovi. Čítania radovej
nedele: Ef 6,10-17, zač, 233; Lk 13,10-17, zač,
71. Prepodobnému: Gal 5, 22-6, 2, zač, 213; Mt
11, 27-30, zač, 43,
Vojtech Boháč
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Piatok 19. november 2 0 0 4
Katedrálny chrám sv. Jána KrstiteľcE
v Prešove o 18.00 hod.

Sobota 20. november 2 0 0 4
Dom umenia
Košiciach o 17.00 hod.

Pévecké združení SLEZAN
z Českého Téšíná

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
z Košíc

Chlapčenský zbor experimentálnej
hudobnej školy z Mukačeva

Pravoslávny Katerálny zbor
sv. Kniežaťa A^íevského z Prešova

Komorný zbor CANTUS z Užhorodu

Mužský zbor bohoslovcov sv. Romana
Sladkopevca z Prešova

Mužský zbor ŽURAVLI z Poľska
ih h h h i

- V Katedrálúom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
bude zbierka v priebehu koncertu.
- V Košiciach: pokladňa Štátnej filharmónie v Dom e
umenia, pondelok-štvrtok 14.00 -16.00 hod.

-m

Pévecké združení SLEZAN
z Českého Tésína
Chlapčenský zbor experimentálnej
hudobnej školy z Mukačeva
Komorlný zbor CANTUslPlížhorodu

JUDr. H. Dohovičová, Pajorova 14, 040 01 Košice,
tel./fa x : 055 625 31 12

Mužský zbor ŽURAVLI z Poľska

