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S dôverou a{ do roku 1990
Spasiteľ ostro odmietol muža, ktorý ho žiadal o sprostred

kovanie v dedičskej záležitosti (Lk 12,13—21). A predsa by sa 
zdalo, že tá prosba bola prejavom dôvery, prejavom uznania 
Ježiša, ako učiteľa a zákonodarcu.

Kristova blahozvesť chce viac ako len pokojné spolunaží
vanie. Ohlasuje Božie kráľovstvo, zvesť o večnom živote a nie 
právne normy o pominuteľných veciach.

Učí nás, že kresťanská viera nie je záležitosťou vedľa mno
hých iných, často „viac“ náš život ovplyvňujúcich faktorov, 
ktorým venujeme niekoľko okamihov každý deň a často sa 
utešujeme, že neskôr budeme mať viac času. Nemožno byť 
kresťanom denne na chvíľu, alebo len na hodinu nedeľňajšej 
liturgie. Tým menej, ako nejaký prídavok, ktorý sme ochotní 
dodržať, keď je všetko ostatné k našej plnej spokojnosti.

Možno mnohých veriacich kresťanstvo tak málo uspoko
juje preto, že nie sú ochotní otvoriť sa celkom Kristovej bla- 
hozvesti a v rozhodujúcich situáciách nepozerajú na Krista, 
nepočúvajú jeho slovo, ale obzerajú sa, často práve na tých, 
ktorí v Krista neveria, na to, ako oni žijú. Potom samozrejme 
sú hlavným cieľom človeka: kariéra, blahobyt, vlastníctvo, 
podľa možnosti bohatstvo. Potom je život určovaný stálym 
zhonom za peniazmi a uznaním od základu pohŕdať a považo
vať ich za diabolské, ale Kristus nám chce ukázať na relatív- 
nosť majetku, na pominuteľnosť všetkého čo väčšina ľudí 
považuje za vrchol.

Všetka snaha o sociálnu spravodlivosť, o primerané mzdy, 
možnosť práce, o zvyšovanie životnej úrovne, odstránenie 
biedy, je dobrá a mimo debatu. Všetky tieto snahy sú aj úlo
hou kresťanov. V nadhodenom probléme ide Spasiteľovi o 
správne roztriedenie hodnôt. Je niečo, čo nemožno kúpiť za 
peniaze a čo prejde aj smrťou. Sú poklady, ktoré nezničí 
hrdza ani moľ a ktoré prechádzajú smrťou a ostávajú pre 
večný život.

„. . . ž ivot  nezáleží na majetku“ (Lk 12, 15). Denne sme 
svedkami náhlych úmrtí, úrazov, katastrof, chorôb, ktoré nás 
konfrontujú — napriek tomu si myslíme, žeby sme si mohli 
sami určovať svoj život, keby sme len mali k tomu potrebné 
prostriedky.

Spasiteľ uvádza plastický príklad a ukazuje, že materiálna 
istota nemôže garantovať skutočný život. Vykresľuje človeka 
s materiálnym zabezpečením. Bohatá úroda, nové a plné sýp
ky, bez škôd, voľná dispozícia majetkom. Je teda v zriedkavej 
situácii skutočnej materiálnej istoty — a predsa tak klamnej. 
Práve v rodine, kedy dosiahol svoj cieľ, svoju istotu — túto 
zdanlivú istotu musí odovzdať a nechať všetko smeti a musí 
nahý predstúpiť pred Boha. A rozsudok znie: „Blázon . . . "  
(Lk 12,20). Ten človek si myslel, že má všetko, ale práve teraz 
je mu všetko odobraté a poznáva, že nemá nič. To čo má, nie 
je nič. A to čo by mal mať, nemá.

Súčasne hovorí Ježiš o nebezpečenstve, ktoré v sebe 
skrýva majetok a ustavičný zhon za jeho rozmnožením: 
tvrdosť k iným a tuposť k Božiemu volaniu. Človek sa stáva

nerozumným, keď sa domnieva, že všetko má a zatiaľ nemá 
najcennejšie, život s Bohom.

Túžba po majétku sa môže stať posadlosťou, ktorá okráda 
človeka o možnosť chápať skutočnosť Boha.

Spasiteľ nedáva slovo fatalizmus, nerobí otáznym nárok 
človeka na sociálnu istotu, ale poukazuje na skutočnosť všet
kého pominuteľného a rozširuje pohľad pre dary, ktoré môže 
dať len on a ktoré smrť nie je schopná zničiť, t. j. dar večného 
života.

Usilujme aj v novom roku 1990 o rozšírený pohľad na Božie 
dary, ktoré nám smrť nemôže vziať.

Mons. Ján H i r k a , páp. prelát 
ordinár — apošt. administrátor
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1. P Občiansky nový rok 
Pomenovanie Pána. — Sv. Bažil Veľký

2. U Silvester, pápež
P r í p r a v a na sviatok Zjavenia Pána

3. S Malachiáš, prorok
4. Š Zbor sedemdesiatich apoštolov
5. P Teotempt a Teóna, mučeníci

P r e d s v i a t o k  Zjavenia Pána. Pôstny deň
6. S Zjavenie Pána
7. N Nedeľa po Zjavení Pána. — Hl. 1. Utr. ev. 1. 

Zbor sv. Jána Krstiteľa, patróna prešovskej 
diecézy

8. P Juraj Chozevita, ctihodný; Emilián, vyznavač
9. U Polyeukt, mučeník

10. S Gregor Nisský, biskup
11. Š Teodoz Veľký, ctihodný
12. P Tatiana, mučenica
13. S Hermil a Stratonik, mučeníci
14. N 30. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 2. Sinajskí

mučeníci
Z a k o n č e n i e  sviatku Zjavenia Pána

15. P Pavol a Ján, ctihodní
16. U Peter, apoštol; úcta k okovám
17. S Anton Veľký, ctihodný
18. Š Atanáz a Cyril, arcibiskupi
19. P Makar Egyptský a Makar Alexandrijský, ctihodní
20. S Eutým Veľký, ctihodný
21. N 31. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 3. Maxim,

vyznavač
22. P Timotej, apoštol
23. U Klement, biskup a mučeník
24. S Xénia, ctihodná
25. Š Gregor Bohonositeľ, arcibiskup
26. P Xenofón s spoločníci, ctihodní
27. S Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho
28. N 32. nedeľa po ZSD.

Sýrsky, cithodný
Hl. 4. Utr. ev. 4. Efrém

29. P Prenesenie ostatkov sv. Ignáca Bohonositeľa
30. U Troch svätiteľov — Bažila Veľkého, Gregora 

Bohonositeľa a Jána Zlatoústeho
31. S Cyrusa Ján, nezištní pomocníci

m ^U íevw A  n ti /c a /ld y  d eň
„ . . .  dali mu meno Ježiš“ (Lk 2, 21).
A. Daríte, najväčší taliansky básnik stredoveku, vo svojej Bož

skej komédii, keď rýmuje svoje verše, slovo Kristus nikdy nerý
muje s iným slovom. Veriaci umelec tým chcel dať najavo, že Kris
tovi sa v dokonalosti a veľkosti nevyrovná žiaden tvor a že toto 
meno nemôže k nikomu prirovnať.. . Práve „preto ho Boh nad 
všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby 
sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí 
a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ (Flp2, 9— 11).

■
„Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa 

mu dal pokrstiť“ (Mt 3, 13).
Bulharský spisovateľ Marin Chalačov napísal poviedku, ktorej 

daj nadpis: Chcem, aby si sa znova narodil. Rozvíja v nej rozhovor 
40-ročného otca a malého 5-ročného syna. „Chcem, aby sa ľudia 
znovu narodili,“ vyslovuje chlapec svoje želanie. Otec mu neodpo
vedá, ale rozmýšľa, ako mohla táto myšlienka chlapca napadnúť, 
od koho to počul, kde ju vzal. Syn mu však kladie už novú otázku, 
ale otec nevie ako odpovedať. A chlapec hovorí, že chce byť leká
rom a vymyslí liek, aby ľudia nestarli, a ak náhodou umrú, aby sa 
opäť narodili.

V tejto poviedke je ukrytá túžba po živote — po večnom, osob
nom živote. Nenašiel sa lekár, ktorý by bol našiel liek proti telesnej 
sm rti. . .  Ale našiel sa Lekár, ktorý dal svetu; ľuďom, liek, čo 
umožňuje večný ž ivo t. . .  Je to sv. k rs t. .. Znovuzrodenie pre 
ž ivo t. . . Buďme Bohu vďačný za tento dar!

■
„Bredaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať 

poklad v nebi“ (Lk 18, 22).
Do pustovne Makara Veľkého prišiel raz zlodej a začal mu 

odnášať jeho chudobný majetok. Keď sa Makar vrátil, zastavil zlo
deja a sám bral veci a prikladal na ťavu. Potom si v prázdnej izbe 
povzdychol: „Nič sme na Svet nepriniesli, nič zo sveta neodnesie
me.“

Pozvanie do zvláštnej Kristovej služby bolo vždy spojené s radi
kálnym opustením všetkého, čo má človek. Čo Kristus nežiadal od 
iných učeníkov, žiadal to od-apoštolov. Sám sa staral o ich ľudské 
zaopatrenie a mohol si dať od nich potvrdiť na konci svojho 
pozemského života, že im nič nechýbalo.

■
„Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk

19, 10).
F. M. Dostojevský v románe Bratia K^ramazovi napísal: „Nie je 

a nemôže byť takého hriechu na zemi, ktorý by Boh neodpustil 
tomu, kto sa úprimne kaje.“

Nikto nie je pre svoje hriechy odpísaný u Boha, pokiaľ žije a 
nezatvrdil 'sa proti Bohd. Vo Svätom písme máme o tom mnoho 
príkladov: Mária Magdaléna, lotor po pravici, mýtnik Zachej. . .  
Boh hľadá predovšetkým ohrozených ľudí; Zachej bol tou jedinou 
ovcou, kvôli ktorej si Pán nevšimol tých 99 neohrozených . . .  
Pokiaľ človek žije, nie je vylúčený z Božej lásky. Ak sme ohrození 
svojimi slabosťami a hriechmi, máme u Boha najlepšiu nádej. ..

■
„Vy ste soľ zeme . . .  Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5, 13— 14).
Keď za druhej svetovej vojny bol prostý františkán P. Maximilián 

Kolbe v osvienčinskom koncentračnom tábore, snažil sa nadvia
zať kontakt so svojím okolím. Ako? Trpiacich a umierajúcich spo
luväzňov zmieroval s Bohom, modlil sa za nich a s nimi. Na esesá
kov pozeral pohľadom plného dobroty. Oní to nemohli zniesť, 
preto na neho kričali: „Pozeraj sa na zem a nie na nás!“ A keď 
vyšli z bunkru, hovorili si: „Takého človeka sme tu ešte nemali.“ 
To preto, že hovoril dobrým príkladom. Sám o tom hovoril takto: 
„Aj keď sme mučení, neurobíme mnoho, ak nedáme dobrý prí
klad.“

Vychádza od nás kresťanov sila, ktorá vábi druhých k Bohu?
-fd-



Vyhlásenie gréckokatolíckych duchovných
i

My gréckokatolícki duchovní, ktorí sme sa zišli na 
celodiecéznom stretnutí dňa 4. decembra 1989 v Pre- 
šove, podávame toto vyhlásenie:

Plne sa hlásime k požiadavkám Občianskeho fóra a 
iniciatívy Verejnosť proti násiliu. Sme za všetky požia
davky, ktoré chcú nastoliť právo, spravodlivosť a slo
bodu v demokratickom štáte.

Gréckokatolícka cirkev, ktorá má v súčasnej dobe 
500 tisíc veriacich v 201 farnostiach a 218 duchovných 
vrátane dôchodcov v roku 1950 bola násilným spôso
bom zlikvidovaná a administratívnym zásahom včle
nená do pravoslávnej cirkvi. Prevažná väčšina kňazov 
a veriacich s tým nesúhlasila, pretože tzv. prešovský 
sobor nikto nezvolal z kompetentných cirkevných 
predstaviteľov a biskupi boli internovaní a neskoršie 
odsúdení.

Na základe petičnej akcie kňazov a veriacich čin
nosť gréckokatolíckej cirkvi bola obnovená vládnym 
nariadením č. 70/68 dňa 13. júla 1968.

Preto znovu dvíhame svoj hlas a s dôverou predkla
dáme svoje žiadosti:

1. Žiadame vládne orgány o zrušenie všetkých vlád

nych nariadení vyplývajúcich z mylných informácií 
tzv. prešovského soboru.

2. Podávame sťažnosť pre porušenie § 4 odst. 2 Zák. 
22/1964 Zb. o prevedení zmien-geodézie ČSSR v zápi
soch o evidencií nehnuteľností v majetku gréckokato
líckej cirkvi, v súlade s pôvodnými zápismi v pozem
kovej knihe.

3. Žiadame rehabilitáciu otca biskupa Pavla Gojdiča 
a ďalších nespravodlivo stíhaných a odsúdených za 
gréckokatolícku cirkev.

4. Stotožňujeme sa s požiadavkami ostatných cirkví 
v ČSSR o zrušenie zákona štátneho dozoru nad cir
kvami a udeľovaní štátneho súhlasu k duchovnej čin
nosti.

5. Vytvoriť podmienky k aktivizácii činnosti v oblasti 
výstavby, výuky, vzdelávania, mužských a ženských 
rehoľných družení a všetkých pastoračných potrieb 
zodpovedajúcim súčinnosti.

Vyzývame všetkých našich kňazov a veriacich, aby 
tieto naše požiadavky presadzovali v duchu kresťan
skej lásky.

150 gréckokatolíckych duchovných 
prešovskej diecézy

Šťastný a požehnaný
Začíname nový občiansky rok, ktorý sa vyznačuje želaním všet

kého dobrého. Množstvo pohľadníc vyjadrovalo toto želanie 
písomne, pri stretnutí si stískame ruky a navzájom si želáme 
všetko najlepšie v novom roku — aby bol naozaj šťastný a požeh
naný.

Želáme si teda šťastie, zdravie, úspechy v súkromnom i spolo
čenskom živote. A hoci si to navzájom žéláme, vieme, že náš život 
nie je ľahký, že i v tomto roku nás čaká nielen zodpovedná práca, 
ale i starosti o rodinu, problémy v zamestnaní, možno i choroby a 
ťažké chvíle, keď nám neraz aj slza vypadne z oka. Ako veriaci 
kresťania sme si toho vedomí. Preto sa veľmi ochotne zúčastňu
jeme na bohoslužbách Nového roku, aby sme ako Božie dietky 
prosili nášho nebeského Otca o požehnanie, čo v liturgii sv. Vasila 
Veľkého, ktorá sa slúži v tento deň, prosíme aj takto: „Celý rok nás 
sprevádzaj svojím požehnaním. Utíš každý nepokoj, zastav nedo
rozumenia. Prijmi nás všetkých do svojho Kráľovstva a učiň nás 
synmi svetla, dietkami večného dňa. Pane, Bože náš, daruj nám 
svoj pokoj a svoju lásku . . . "

Evanjelium tohto dňa nám opisuje udalosť, ako Panna Mária so 
sv. Jozefom priniesli na ôsmy deň po narodení malého Ježiša do 
jeruzalemského chrámu a dali mu meno Ježiš (Lk 2, 21). Týmto 
akoby nám sv. cirkev chcela naznačiť, že s týmto menom máme 

> začať i nový rok a v tomto mene prežívať aj všetky jeho dni. V 
dôvere, že s ním všetko dobre dopadne. Alebo na koho sa máme 
obrátiť? Na vedcov, hospodárskych odborníkov, diplomatov, politi
kov či štátnikov? Musíme si priznať, že nikto z nich nevyriešil ani 
zmysel života, ani nás nezbavil strachu z budúcnosti. „Je pomoc 
naša v mene Pánovom, čo stvoril nebesá a zem“ (Ž 123, 8).

Nie je vhodné zrovnávať Ježiša Krista s panovníkmi tohto sveta, 
pretože Kristus si počínal inakšie, než mocní tohto sveta. Ale to, 
čo je tu treba pripomenúť, je uistenie v jeho slovách, ktoré povedal

pri svojom odchode do neba: „Ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Uisťuje nás, že i v tomto roku nebu
deme hračkou osudu, že náš život nebudú určovať záhadné sily, 
ale že Boh, náš nebeský Otec, Pán neba a zeme, bude nás objí
mať svojou dobrotou a láskou.

Istá matka, ktorá vedela maľovať pekné obrazy a bola aj dobrou 
kresťanskou matkou, raz tvrdo potrestala svojich neposlušných 
synov. Tí sa nahnevali a veľmi hrubo ju urazili. Odišli z domu, sadli 
si do rodinnej loďky a vyplávali na more. Prišlo poludnie, večer a 
synov niet. Materinské srdce sa zarmútilo, ale hneď našlo spôsob, 
ako synov zavolať domov, aby sa na mori nepotopili a nezahynuli. 
Namaľovala veľké srdce na plachetnicu a pod srdce napísala: 
„Zarmútené srdce vašej matky po vás túži. Všetko vám odpúšťa, 
len sa vráťte domov.“ Na plachetnicu dala aj svetlo, ktoré dobre 
osvecovalo srdce a nápis. Synovia v noci na mori plachetnicu 
zazreli, priplavili sa k nej a to srdce i nápis im dodalo odvahy. Vrá
tili sa domov a matku odprosili. Zachránili sa.

V pokušeniach, ťažkostiach na mori nášho života si aj my vždy 
uvedomme, že náš nebeský Otec vo svojom milosrdenstve nám 
vždy podáva pomocnú ruku. Že aj keď často dopúšťa, ale nikdy 
neopúšťa. Ak Spasiteľ povedal, že „bezo mňa nič nemôžete uro
biť“ (Jn 15, 5), tak potom s Bohom môžeme dosiahnuť veľa, všet
ko. Túto myšlienku pekne vyjadril aj básnik, keď napísal: „Oj, 
Bože náš, Bože! /ak Ty nepomôžeš,/ ktože nám pomôže?“ (S. 
Chalúpka: Boj pri Jelšave).

Toto si uvedomme i na počiatku tohto nového občianskeho 
roku, aby sme v Božom mene nielen začali, ale i pokračovali, žili 
a nakoniec i skončili. „Lebo každé dobrodenie a každý dokonalý 
dar pochádza od teba, Otca svetla . . . “ (zo sv. liturgie). Len takto 
bude tento nový rok šťastný i požehnaný.

o. František D a n c á k



| Nový život
Celé ľudstvo túži po novom živote, v ktorom by vládla bratská 

láska, spravodlivosť, pokoj. Chceme život, v ktorom by nemala 
miesta nenávisť, strach, rinčanie zbraní. Ľudia sa ohliadajú ako by 
to dosiahli, a to najmä teraz na prahu nového roku.

A predsa cestu k novému životu nám ukázal náš Spasiteľ, keď 
povedal: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milo
vali, ako som ja miloval vás. Ak sa budeme milovať takou láskou, 
budeme všetci žiť životom, po ktorom túžime.

Spasiteľ nám to ukázal už svojím narodením v betlehemskej 
maštalni. On, Bohočlovek, nevybral si za miesto svojho narodenia 
kráľovský palác, v akom býval Herodes, čo mu už v prvých dňoch 
pozemského života číhal na život, ale miesto, v ktorom bývali chu
dobní dobroprajní pastieri. Oni ho prví z ľudí pozdravili a vrúcne 
sa tešili jeho narodeniu.

S takým poníženým a úprimným srdcom priblížme sa i my ku 
každému a prijímajme jeho príchod k nám. Potešíme všetkých, s 
ktorými sa stretneme a potešia aj oni nás. Aké je milé stretnutie 
dvoch dobrých ľudí, najmä ak sa dlho nevideli. Spôsobia si navzá
jom radosť podobnú tej, akú spôsobilo narodenie Spasiteľa chu
dobným pastierom i bohatým trom kráľom.

Náš Spasiteľ rástol v Nazarete. O jeho mladosti vieme, že bol 
poslušný svojej matke, i svojmu pestúnovi sv. Jozefovi. Vzmáhal 
sa v múdrosti! veku, v obľube u Boha i u ľudí. I naši rodičia majú 
viesť svoje deti od útlej mladosti k tomu, aby im boli poslušné a 
vzmáhali sa v múdrosti i v obľube u Boha i ľudí. Len v rodine, kde 
si deti ctia svojich rodičov, panuje láska, pokoj i šťastie. Čím deti 
ochotnejšie poslúchajú rodičov, tým pohotovejšie rodičia pripra
vujú radostnú budúcnosť svojim ratolestiam. Mladosť je doba, keď 
chlapci a dievčatá majú čerpať múdrosť ľudskú i božskú, aby sa 
dobre pripravili na život. Majú sa usilovať poznať vedecké pravdy, 
ktorým sa učia v škole, z kníh, časopisov, aby sa z nich stali uži
toční členovia ľudskej spoločnosti. Majú si osvojiť zjavené Božie 
pravdy, ktorým sa učia na náboženstve, počujú ich v Božom chrá
me, čítajú z náboženských kníh a časopisov. Konaním podľa takto 
získanej múdrosti budú v obľube u Boha i ľudí. Ich mladosť bude 
cestou k radostnému životu, ktorým budú šíriť šťastie, ktoré bude 
blažiť ich samých, ich rodičov i celé ich okolie. Bude to mladosť 
podobná mladosti nášho Spasiteľa, ktorú prežíval až do svojho 
verejného vystúpenia.

Len čo začal Spasiteľ vyučovať, hlásal novú náuku, akú ľudia 
dosiaľ netušili. Povedal: Počuli ste, že bolo povedané: Milovať 
budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám 
hovorím: Milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých, čo vás 
osočujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Ako to získať, hlásal nám celým svojím učením, najmä svojimi 
podobenstvami. Ako máme pomáhať núdznym, ukázal nám v po
dobenstve o boháčovi a Lazárovi. Ako nám náš nebeský Otec je 
vždy ochotný odpustiť, vykreslil nám v podobenstve o márnotrat
nom synovi. Aká je radosť v nebi nad kajúcim hriešnikom, vyjavil 
nám v podobenstve o stratenej ovci.

Spasiteľ nám nielen podával vznešené učenie, ale ho aj 
dôsledne uskutočňoval. U neho je dokonalý súlad medzi jeho 
rečou a skutkami. Videl hladných svojich poslucháčov a kvôli ním 
zázračne rozmnožil päť chlebov a dve ryby, aby ich nasýtil. Počul 
úpenlivú prosbu slepého a vrátil mu zrak. Spustili pred neho pora
zeného a uzdravil ho. Nový príkaz lásky uskutočnil i svojou smrťou 
na kríži. Pred ním ukrižovaní preklínali svojich nepriateľov, on sa 
za nich modlil. Chcel, aby sa jeho novou náukou riadili nielen jeho 
poslucháči, ale celý svet. Preto pred svojím nanebovstúpením dal 
príkaz apoštolom: Iďte a učte všetky národy!

Na prvý pohľad je jasný rozdiel medzi novým životom, ktorý nám 
ukázal náš Spasiteľ a starým životom, ktorý dosiaľ bujnie na zemi 
a naplňuje ju hriechmi každého druhu, ktoré rania nevinných, kriv

dia utláčaným, prelievajú krv na bojiskách, spôsobujú nárek vdôv 
a sirôt. Usilujme sa o nový život, ktorý hlásal a uskutočňoval náš 
Spasiteľ. Veď on o sebe povedal: Ja som cesta, pravda i život. Ak 
sa mu budeme snažiť pripodobniť, pôjdeme správnou cestou, 
budeme vyznávať Božie pravdy a budeme žiť novým životom, 
ktorý vedie k šťastiu pozemskému i večnému.

ThDr. Ján B u b á n

Z dejín našej cirkevnej správy
Hádam je máloznámou skutočnosťou, %e niektoré naše obce, v 

ktorých boli alebo sú sídla farských úradov, boli cirkevnosprávne 
sídla aj v stredoveku. Tak v Havaji jestvovala starobylá fara a cer- 
kva — už v 16. storočí. Starobylá fara bola aj v Bukovciach, Drieč
nej — začiatkom 17. storočia (s cerkvou), podobne v Gribove, 
Kapišovej, ale aj Bodružali vo všetkých týchto obciach sa uvádza 
cerkva a fara, podobe v Krajnej Bystrej, Ladomirovej, Medvedzom, 
Mikovej a Svidničke. O Vyškovciach existuje údaj, že tu bolo sídlo 
farnosti už v 16. storočí, ba ešte predtým — v 15. storočí..

Formovanie našej cirkevnej správy bolo späté neodlučiteľne s 
extenzitou osídľovania sa prevážne rusínskeho (ukrajinského) 
obyvateľstva na severovýchodnom Slovensku. Vývin stredovekej 
cirkevnej správy východného obradu, jej vzťah k ostatným, najmä 
katolíckym cirkevným štruktúram, ale tiež k feudálnej zemepán- 
skej správe, konfrontovaný s analýzou doteraz zachovaných 
bohoslužobných rukopisných kníh, pravda, v širšom, stredoeuróp
skom kontexte nesporne by priniesol zaujímavé závery. Spracú
vanie historického schematizmu sa nezaobíde bez konfrontácie 
všetkých druhov a typov cirkevnej správnej agendy, aj účtovnej, 
ktorá sa niekde zachovala aj zo 17., najmä 18. storočia a v 19. sto
ročí písaná dokonca národným jazykom (okrem úradnej latinčiny 
a maďarčiny, pravda stredovekej, cirkevnej) alebo nárečím ľudu v 
azbuke. Materiál je tak bádateľský náročný a rozsiahly a nachádza 
sa aj mimo nášho územia, že na jeho iba základný výskum nevy
stačí hádam produktívny vek jedného historika. To nesporne 
náročnú prácu či už v heuristickej (pramennej) alebo syntetickej 
(interpretačnej) rovine na báze najmodernejšej vedeckej historio
grafickej metodológie je treba však v každom prípade vykonať a 
dopracovať sa k relatívne vyčerpávajúcim záverom sine ira et štú
dio, v záujme pravdy, aj za pomoci najmodernejšej informačnej 
techniky. V našej cirkevnej medievistike je totiž množina bielych 
miest, ktoré načim zaplniť prísne vedeckými a objektívnymi mate
riálovými štúdiami, ktoré by vyústili do — monografie, komplex
ného a všestranného spracovania. Iba tak našu cirkevnú historio
grafiu dostaneme na serióznu stredoeurópsku úroveň. -KA-

BOŽIE KRÁĽOVSTVO
„K eď  vy ľudia dvadsiateho storočia nechcete byť klamaní svojou 

vlastnou múdrosťou; k eď  nechcete svoj vlastný pokrok prem eniť 
v nástroj zničenia, teda si spomeňte na prednosť Božieho kráľovstva, 
ako najvyššiu spravodlivosť sveta.

K e ď  chcete oblasť osobnej alebo spoločenskej slobody rozšíriť, aby 
nižšia bytosť v nás neovládala vyššie, alebo aby menšie a slabšie moc
nosti neboli rozdrvené bohatými a lepšie vyzbrojenými, teda spo
meňte si na veľkého bojovníka zodpovedného svedomia pred neúp
rosným zákonom lásky, v Evanjeliu; spomeňte si na Krista, Obrancu 
chudobných, malých, slabých a trpiacich.

Ak chcete svet naozaj viesť k jeho organickej jednote, spomeňte si 
na zásady, z ktorých táto jednota dostáva svoju logiku a možnosť: 
Ona vyplýva z bratskosti, ktorej nás učil Kristus, a ku ktorej nás za
väzuje a ktorú pre  nás urobil ľahkú.

K e ď  chcete dať m oderném u svetu jeho plné dospelé oslobodenie, 
nezabúdajte na koreň, z ktorého naša kultúra čerpá svojho ducha  
a svoju silu pre svoje vyzretie: Na podstatu vykúpeného človeka!“

Pápež Pavol VI.



Zjavil si sa dnes celému svetu
Medzi ľuďmi je zvykom, že si pripomínajú významné 

životné udalosti. Zvlášť si pripomínajú a oslavujú výročie 
narodenia. Narodením človek začína samostatne jestvovať, aj 
keď jeho život sa začal skôr. Pri krste však dostáva meno, je 
to akýsi predpoklad, aby sa z ľudskej osoby stala osobnosť. 
Pri krste sa teda vychádza z anonymity — človek sa stáva 
kresťanom a známym sa stáva aj jeho budúci životný štýl, 
pravda, ak sa nespreneverí krstnému sľubu, že bude veriť v 
Krista a slúžiť mu.

A predsa ľudia si nepamätajú deň svojho krstu. Na Ježišov 
krst si však pamätáme a oslavujeme ho aj teraz už skoro dve
tisíc rokov.

V týchto dňoch sme si pripomenuli celý rad historických 
udalostí: Ježišovo narodenie, poklona pastierov, obetovanie 
Ježiša v chráme a napokon krst Ježiša v Jordáne.

Kresťanskí myslitelia mali, pravdu povediac, problémy 
s vysvetľovaním Ježišovho krstu. Veď Jánov krst bol krstom 
pokánia, a aké pokánie mal robiť Ježiš — Svätý Boh? Ale Ježi
šov krst je veľký mesiášsky úkon, ktorým sa začalo verejné 
Ježišovo účinkovanie. Pred krstom Ježiš povedal Jánovi, 
ktorý sa vzpieral ho pokrstiť: „Len to nechaj, lebo sa patrí, 
aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15). Ježiš 
vychádza z anonymity a vyjadruje program svojho celého 
života, ktorý spočíva v poslušnosti nebeskému Otcovi. A Boh 
prehovoril: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbe
nie“ (Mt 3, 17). Ježiš je milým Synom nebeského Otca, ktorý 
berie na seba spasiteľské poslanie.

Charakteristické črty Mesiáša už v Starom zákone predpo
vedal prorok Izaiáš slovami: „Hľa, Sluha môj, priviniem ho, 
vyvolený môj, zaľúbilo sa mi v ňom, Ducha svojho som vložil 
naňho, právo privedie národom. Nebude kričať . . .  Nalomenú 
trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, pravdivo prinesie 
právo. . .  “ (42, 1—3). Ježiš — Sluha, ktorému Pán vložil 
svojho Ducha, je osoba zvlášť vyvolená spomedzi ostatných. 
Jemu sa má zveriť zvláštna úloha. Má najdokonalejšie splniť 
svoje poslanie. V Novom zákone už niet pochýb, že týmto Slu
hom je podľa evanjelistu Matúša Ježiš Kristus. Veď na ňom 
sa splnilo všetko proroctvo o Božom služobníkovi (Mt 12, 
15—21).

Ježiš nemá povinnosť vyznávať sa z hriechov, veď sám je 
bez hriechu: „Kto z vás ma usvedčí z hriechu?“ (Jn 8, 46). On 
osobne nespáchal nijaký hriech. Nebeský Otec dal sa mu 
zosobniť hriechu a to tým, že prijal na seba ľudskú, hriešnu 
prirodzenosť a dal mu všetky naše hriechy. On sa „stal pre 
nás hriešnym“, vyznáva v krste hriechy celého sveta. Zostu
puje s ostatnými hriešnikmi do vôd Jordánu a robí všetko ako 
ostatní. Ježiš je s nami solidárny. Svoje spasiteľské dielo 
mohol vykonať aj ďaleko od nás, ale on vstupuje medzi hrieš
nikov, aby sa stal jedným z nás. Takto aj spievame v litijnom 
verši: „Ponáhľajme sa preto k Jordánu a pozrime na Jána, 
ako krstí hlavu nestvorenú a bezhriešnu. Preto apoštolským 
hlasom spolu volajme: ukázala sa Božia milosť spasiteľnou 
pre všetkých ľudí, osviecujúcou a podávajúcou veriacim 
veľké dobrodenia.“

V Palestíne neďaleko Cézarey Filipovej sa Ježiš pýtal uče
níkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ (Mk 8, 27). Ježiš dáva 
túto otázku apoštolom nie preto, aby zistil mienku ľudí, veď 
túto Boh veľmi dobre poznal. Otázkou chcel dosiahnuť, aby 
si apoštoli dobre uvedomili, s kým majú česť. Že Ježiš nie je 
nejaký potulný kazateľ, askét, alebo revolucionár na spôsob 
zelótov. Na Ježišovu otázku za všetkých odpovedá Peter: „Ty 
si Mesiáš“ (Mt 8,29). Peter vyjadruje nielen svoje osobné pre
svedčenie, ale aj mienku učeníkov a ľudí. Priznáva svojmu 
Majstrovi titul Mesiáš, ktorý má zachrániť ľudí.

„V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil 
v Jordáne“ (Mk 1, 9)

W W W W W W W V W W /V W W V W W W W N ^ W VW
Sviatosť krstu má nás priviesť k dokonalej premene. Ona sa 

začína prvým pochopením, uvedomením čo sme získali sv. 
krstom. Je to neoceniteľná Božia milosť, ktorá nás uschop- 
ňuje byť v Božej blízkosti. Každý pokrstený, musí sa usilovať
o dokonalé zúčastnenie na Kristovom tajomstve. Toto tajom
stvo pretvorí našu poníženú prirodzenosť, ako nám hovorí 
sv. apoštol Pavol (Fil 3,17—21). Pri krste každý kresťan urobil 
zmluvu s Bohom. Túto zmluvu treba prehlbovať vlastným 
životom vo vernosti Bohu. Vernosť Záchrancovi — Kristovi 
povzniesla aj samotného apoštola Pavla, ktorý Kristovu poní
ženosť dáva za príklad všetkým kresťanom (Flp 2, 5—11). Za 
vernosť Mesiášovi už v Starom zákone prorok Izaiáš sľubuje 
odmenu (28, 16) a taktiež aj prorok Joel (2, 26).

Najkrajšie vysvetlenie a zdôvodnenie čo všetko dosiah
neme pri sv. krste, ktorý pre nás a pre naše spasenie sa dal 
pokrstiť v rieke Jordán, hovorí modlitba pri svätení jordán
skej vody: „ . . .  zo svojej vôle dáva položiť na seba ruky . . .  
Neviditeľný dáva sa vidieť, aby nás učinil schopnými vidieť 
jeho samého . . . ,  aby nás obliekol kúpeľom neporušiteľnos- 
t i . . .  Dnes ľudské hriechy sú zmyté jordánskymi vodami, 
dnes otvoril sa ľuďom raj . . .  Sme zachránení ako nový Izra
e l . . .  Nepodrobený podrobuje sa svojmu sluhovi, aby nás 
vyslobodil z otroctva . . .  Keď videl oheň Božstva zostupovať 
v tele v jeho vody, Jordán sa vráti l . . .  Keď videl, že Nevidi
teľný je viditeľný, Stvoriteľ vtelený . . .  a krst ako záchranu 
svetu daruje.“ „

o. Pavol D a n c á k  
riaditeľ biskupského úradu 

------- —

N ajťažšie j e  zr iecť  sa svo jej m ienky. A p red sa  p re  pokoru  
a d ok on a losť  n iet n ič p otrebn ejš ieh o  (Sv. F ran tišek  Saleský).
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Slovenskí gréckokatolíci 
v Kanade

Dňa 15. septembra 1984 Svätý Otec Ján Pavol II. počas svojej 
pastoračnej návštevy v Kanade posvätil rozbudovanú katedrálu 
Slovenského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a Metoda v 
Kanade. Táto udalosť vtedy upútala značnú pozornosť a postavila 
otázku slovenských gréckokatolíkov do centra záujmu širšej verej
nosti.

Išlo tu naozaj o čosi mimoriadneho. Slovenská gréckokatolícka 
katedrála sa tak stala jediným chrámom v oboch Amerikách, ktorý 
bol posvätený pápežom. Jeho návšteva u relatívne neveľkej sku
piny slovenských gréckokatolíkov mala byť okrem iného, ako sa to 
aj často zdôrazňovalo pri tejto príležitosti, najmä znakom a preja
vom uznania, lásky, pochopenia a povzbudenia pre ich materskú 
cirkev na rodnom Slovensku. Slovo „duchovná spojitosť“ , ktoré sa 
pri tejto príležitosti často používa, zahrňuje v sebe viaceré prvky. 
Jedným z jej dôležitých článkov je aj solídne vzájomné poznanie 
sa.

Slovenskí gréckokatolíci sa začali sťahovať do Kanady v pre
važnej miere po prvej svetovej vojne, okolo roku 1930. Vysťaho
valci priniesli so sebou do Nového sveta svoj náboženský život, 
zvyky a tradície. Keďže ale dovtedy naši ľudia neboli v Kanade 
organizačne podchytení, mnohí z nich chodili do ukrajinských 
katolíckych cerkví, alebo rímsko-katolíckych kostolov. Značná ich 
časť sa rozplynula v novom životnom prostredí, čím často zanikla 
aj ich náboženská príslušnosť.

Prvá slovenská gréckokatolícka farnosť, či osada, ako je to v 
Kanade zvykom volať, bola založená v Lethbridge v západokanad- 
skej provincii Alberta. Väčšina príslušníkov tejto najstaršej farnosti 
pochádzala zo spišských obcí Slovinky, Poráč a Závadka. Časovo 
druhou v poradí bola farnosť, v Montreale, vo francúzsky hovoria
cej provincii Quebec, ktorá bola založená roku 1930. Jej vlastný 
chrám Nanebovstúpenia Pána bol dokončený a slávnostne 
posvätený roku 1962.

Väčšina slovenských gréckokatolíkov žije v najľudnatejšej, 
anglicky hovoriacej provincii Ontario, v okolí Ontarijského jazera. 
Organizačne sa tu začali zoskupovať po druhej svetovej vojne. 
Prvá farnosť tu vznikla za spolupráce otcov redemptoristov v 
Toronte roku 1951. Jej nový chrám bol posvätený roku 1959. Z 
Toronta sa začala organizačná práca širiť aj do ostatných oblastí 
provincie.

V Oshawe, známej svojimi veľkými automobilovými závodmi, 
bola ustanovená farnosť roku 1952, v tom istom roku pribudla ďal
šia vo Wellande, mestečku neďaleko Niagarských vodopádov, a 
taktiež v centre kanadského hutníckeho priemyslu v Hamiltone. V 
posledne menovanej farnosti v Hamiltone bol vybudovaný krásny 
chrám Uspenia presv. Bohorodičky, známy aj pod menom svätyňa 
Klokočovskej Panny Márie. Zvláštnej úcte a pobožnosti sa v ňom 
teší kópia obrazu Panny Márie zo známeho pútneho miesta Kloko
čová na východnom Slovensku.

Spomínané farnosti, spolu s farou vo Vindsore, ktorý leží na 
kanadsko-americkej hranici neďaleko Detroitu, tvorili jadro sloven
ského gréckokatolíckeho dekanátu. K nim postupne pribudlo ešte 
niekoľko filiálok, alebo misijných staníc, tiež väčšinou v provincii 
Ontario, ale aj na rozľahlých rovinách Západnej Kanady.

Pred 25 rokmi bol o. Michal Rusnák, CSsR, menovaný za bisku
pa, ako pomocný biskup Torontského ukrajinského biskupa, so 
špeciálnym zameraním na pastoráciu Slovákov. V tejto hodnosti 
sa zúčastnil aj na záverečných zasadaniach Druhého vatikán
skeho koncilu.

Berúc do úvahy rozvoj náboženského života a potreby veria
cich, v roku 1980 Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil Torontskú 
eparchiu sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v 
Kanac^, čím bol na najvyššom stupni organizačne zavŕšený vývoj 
cirkevnej štruktúry slovenskej gréckokatolíckej cirkvi v Kanade. 
Stavba a posviacka veľkolepej katedrály chcú byť v istom zmysle

aj symbolickým znakom, reprezentujúcim trvalosť a hodnostnosť 
náboženského a kultúrneho dedičstva, presadeného do prostredia 
mnohokultúrnej Kanady.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku a v Kanade, aj keď sa 
vyvíjali a žijú v rozličných hospodárskych, politických a kultúrnych 
systémoch, predsa majú mnoho spoločného. Je to predovšetkým 
hlboká viera širokej ľudovej základne, láska k svojmu obradu a k 
svojich chrámom. Na druhej strane ale možno povedať, že každá 
jednotlivá cirkev sa môže dosť aj poučiť z príkladu a skúsenosti 
sestierskej cirkvi. Pre našich veriacich v Kanade je Slovensko stá
lym vzorom vytrvalosti vo viere, vzorom odovzdávania najcennej
ších náboženských hodnôt mladým generáciám. Pre nás na Slo
vensku môžu byť zasa kanadskí gréckokatolíci príkladom a po
učením v tom, že svojím jednotným, jasným a nekompromisným 
postojom k otázke svojej tradície a identity, ako aj rovnoprávnosti 
s inými časťami katolíckej cirkvi, sa stali uznávaným pojmom v 
širokom merítku tak cirkevnom, ako aj spoločenskom. Hoci sú cir
kvou pomerne neveľkou, dávajú o sebe vedieť a svojou aktivitou 
dosiahli všetky práva a náležitosti, ktoré im ako samostatnej cirkvi 
patria.

iff:
"  • •• . :

•äÍS IéiS
Chrám Troch Svätiteľov: Bažila Veľkého, Gregora Bohoroslova 
a Jána Zlatoústeho v Pravrovciach z r. 1832 — farnosť Repejov

ČLOVEK SA MUSÍ PRIČINIŤ
Zaujímavým spôsobom vyjadruje činnosť človeka staré fínske 

príslovie:
„Boh dáva polia, no nedáva pluhy,
Boh dáva kravy, no nedáva konvy mlieka,
Boh dáva konope, no nedáva tkanivo a plátno.
Ty sám musíš svojou silou tvoriť, 
svojím dôvtipom ich spracovávať 
a svojím rozumom uvažovať!“
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^ P D Z H Ŕ Š  S U O J U  U I E R U  ?

Eucharistia
KRISTOVA OBETA NA KRÍŽI A VO VEČERADLE

Prv, než pristúpime k téme, ktorá je v nadpise dnešnej úva
hy, vráťme sa trochu k úvahe predchádzajúcej.

Hovorili sme tam o Kristovom a našom vďaky vzdávaní. 
Spomínali sme, že pri vzdávaní vďaky počas sv. liturgie 
ďakujeme za dielo stvorenia i vykúpenia. Aby však naša 
účasť na liturgii bola čím dôstojnejšia, čím plodnejšia, čím 
viacej nás obohajúca, je veľmi vhodné, aby sme do tohto 
vzdávania vďaky zapojili aj svoje osobné vzdávanie vďaky. 
Môžem pritom a mám ďakovať Bohu za seba, za bratov
i sestry okolo mňa, za veci, za konkrétne skutočnosti, ktorými 
ma Boh priťahuje bližšie k sebe. Ďakujme mu za všetko, ako 
to výslovne spomína kňaz vo sv. liturgii: „Tvoje z tvojho tebe 
prinášame za všetkých a za všetko“ („Tvoja ot tvojich . . .  “). 
Naše ďakovanie by bolo najvhodnejšie pripojiť v duchu k slo
vám, ktoré nasledujú po tomto zvolaní kňaza: „Ospevujeme 
ťa, zvelebujeme ťa, ďakujeme ti, Pane, a prosíme ťa, Bože 
náš“ („Tebe pojem . . .  “). Tento hymnus je skutočný hymnus 
vďaky Bohu za všetko. Ním prinášajú laici v cirkvi svoju 
obetu Bohu na základe svojho krstného kňazstva, a pripájajú 
sa k obeti, ktorú prináša kňaz (na základe svojho služobného 
kňazstva).

A teraz sa zamyslíme nad témou uvedenou v nadpise.
Biblická veda používa na niektoré udalosti vo Svätom 

písme výraz: prorocké znamenie (signum propheticum). Je to 
symbolické gesto, obyčajne sprevádzané slovným vysvetle
ním, ktorým proroci naznačovali osud izraelského národa.

Známe je napr. prorocké znamenie proroka Ahiáša, ktorý 
pred Jeroboamom roztrhal svoj nový plášť na 12 kusov a 
povedal pri tom: „Vezmi si desať kusov, lebo takto hovorí 
Pán, Boh Izraela: „Hľa, vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna 
a tebe dám desať kmeňov!“ (3 Kr 11, 31). Týmto gestom a 
týmito slovami Boh naznačil osud Šalamúnovho kráľovstva a 
zároveň ho začal už aj uskutočňovať.

Podobné prorocké znamenie nachádzame aj u iných proro
kov. Napr. u Jeremiáša znamenie rozbitého džbánu (19, 1), 
znázorňujúce osud Jeruzalema, alebo znamenie jarma (27,1), 
znázorňujúce podrobenie a vyhnanstvo izraelského národa. 
Zo Svätého písma vieme, že Jeruzalem bol skutočne dobytý 
% izraelský národ si babylonský kráľ podrobil a odviedol do 
zajatia. Čo Boh ústami proroka predpovedal, to v tej chvíli už 
aj začal uskutočňovať a dovŕšil to.

Teda úkony a slová prorockého znamenia nielenže nazna
čujú budúcu skutočnosť, ale zároveň ju začínajú aj uskutoč
ňovať, a to preto, lebo sú úkonom — gestom a slovom 
samého Boha. A Božie slovo je vo svojej prirodzenosti účin
né. Ono uskutočňuje to, čo tvrdí. Boh povedal a stalo sa.

Súčasní exegéti Svätého písma sú presvedčení, že vo 
výraze Kristovo prorocké znamenie (signum propheticum 
Christi) našli kľúč pre správne pochopenie vzťahu medzi 
Poslednou večerou a Kalváriou. Gestá a slová Ježiša Krista 
pri Poslednej večeri nadobúdajú v tomto svetle prekvapujúco 
jasný zmysel. Sú výborným prorockým znamením toho, čo sa 
stane s osobou Ježiša Krista v jeho umučení a smrti.

Konkrétne Kristovo prorocké znamenie má túto náplň:
a) Symbolické gesto, to znamená: dar chleba a vína, ktoré 

Ježiš odovzdáva apoštolom, symbolicky predstavuje dar, 
čiže obetu Krista samého v umučení a smrti.

b) Slová, ktorými Kristus sprevádza toto gesto, vysvetľujú 
význam samého gesta, teda že to lámanie chleba znázorňuje 
Kristovo umučenie a smrť, a tiež tieto slová vysvetľujú 
význam tohto umučenia a smrti v pláne spásy, teda že toto 
umučenie a smrť sú novou Veľkou nocou (na rozdiel od tej, 
ktorú slávili Izraeliti), sú uskutočnením proroctva o trpiacom 
Božom služobníkovi, a sú jedinou zmiernou obetou za hrie
chy ľudstva.

c) Kristovo gesto a slová uskutočňujú to, čo znamenajú, 
lebo Kristus je Boh, a preto jeho gestá a slová sú účinné: 
uskutočňujú to, čo predstavujú — jeho vykupiteľské dielo.

Takto sa dá ľahšie pochopiť vzťah medzi Poslednou veče
rou a Kristovou smrťou na kríži. Ide o jediné dielo spásy, pod
statne uskutočnené obetou kríža, ale prorockým znamením 
Krista pri Poslednej večeri naznačené, sprítomnené a v 
počiatkoch realizované.

Keď si pripomenieme to, čo sme povedali v úvahe: obeta 
sv. liturgie — môžeme právom dodať, že pri sv. liturgii sa 
pokojne môžeme cítiť ako vo večeradle i ako pod Kristovým 
krížom na Kalvárii. Účasť na sv. liturgii je tak zaiste tá naj
vzácnejšia púť.

(Podľa ThDr. J. Vrableca pripravil M. M.)

BUĎME SVETLOM
V prímorských katolíckych oblastiach Juhoslávie je 

na Štedrý deň zvykom, že rodiny, ktorých členovia sú 
na cestách, na mori, mimo domova, zapaľujú vo svo
jich oknách sviečky, aby tí, ktorí sa chcú vrátiť domov, 
našli cestu, aby sa v cudzom svete nestratili. Malá 
sviečka, nie maják. Ale aký je to pekný symbol!

Buďme takými sviecami pre svojich blížnych . . .  
Koľko z našich blízkych blúdi v duchovnej cudzi
ne . . .  Svojím prostým plnením kresťanských povin
ností i modlitbami ukazujeme im cestu do cirkvi.

Z detských kresieb



Teodoz Veľký, ctihodný
Ľudská skleslosť a malomyseľnosť často pochádza zô slabej 

viery. Zo života uniká dôverčivé pritúlenie do ochranného náručia 
nášho nebeského Otca. A pritom nám Ježiš Kristus hovorí: „Ak 
budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: 
.Prejdi odtiaľto ta!’ — prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17, 
20). Je ťažko veriť, ale ešte ťažšie je neveriť. O tom, že pevná viera 
a silná dôvera v Boha povzbudzuje a posilňuje človeka v ťažkých 
životných situáciách, presvedčuje nás život ct. Teodoza Veľkého.

Narodil sa v Magariasse v Käpadócií. Jeho rodičia Proeresis a 
Eulógia ho vychovali v kresťanskom duchu. To malo vplyv na jeho 
ďalšie duchovné formovanie. Vstúpil do služieb cirkvi a stal sa lek
torom. Pre svoj pekný hlas veľmi veľa čítal a spieval v chráme.

V mladom veku sa vydáva na púť do Svätej zeme, abý si uctil 
posvätné miesta. Cestou sa stretol so stilitom Simeonom, ktorý ho 
požehnal a predpovedal mu budúcu pastiersku službu.

Teodoz na ceste z Jeruzalema do Betlehema sa usadil v jasky
ni, v ktorej podľa tradície nocovali traja mudrci, keď sa išli pokloniť 
narodenému Spasiteľovi. Na tomto mieste žil Teodoz 30 rokov 
životom plným odriekania, sebazapierania a modlitby. Chýr o jeho 
svätosti a bohumilom živote sa čoskoro veľmi rozšíril. K Teodozovi 
sa hrnulo mnoho mužov s prosbou, aby sa stal ich duchovným 
radcom a otcom. Onedlho ich bolo toľko, že Teodozova jaskyňa 
ich nestačila pojať. Teodoz postavil cenobitský kláštor alebo lauru, 
a spoločný život zariadil podľa pravidiel sv. Bažila Veľkého. O nie
koľko rokov jeho kláštor preslávil chýr svätého života mníchov a 
na sklonku života ctihodného Teodoza v ňom žilo okolo 700 mní
chov.

Z podnetu ct. Teodoza sa kláštor zaoberal sociálnou činnosťou. 
Z príspevkov veriacich a rôznych dobrodincov postavili nemocni
cu, domy pre pocestných, chudobných a chorých. Pretože do kláš
tora prichádzali ľudia mnohých národností, bohoslužby sa konali 
grécky, gruzínsky a arménsky.

V kláštore i v ostatných ustanovizniach vždy vládol vzorný poria
dok. Častokrát boli kláštorné komory vyprázdnené, že nebolo čo 
dať chorým a chudobným, ale vždy sa našli noví dobrodinci, ktorí 
podporili dobré dielo. Raz zásoby boli tak vyčerpané, že nebolo 
ani vína a chleba k slúženiu sv. liturgie. Mnísi upadli do malomy
seľnosti. Teodoz im pokojne povedal: „Nezarmucujte sa, bratia, a 
nebuďte ustarostení. Boh, ktorý na púšti živil tisícky ľudí, aj nám 
sa postará o chlieb, lebo jeho moc a dobrotivosť sa nezmenšila.“ 
A skutočne na druhý deň istý dobrodinec doviezol do kláštora 
toľko potravín, že to stačilo pre chorých, chudobných i rehoľníkov 
na dlhší čas.

Za panovania carihradského cisára Anastázia (491—518) 
vznikla Eutychova a Severova heréza, ktorej prívrženci neuznávali 
ani sviatosti, ani kňazstvo. Cisár, ktorý bol tejto heréze naklonený, 
robil nátlak na rehoľníkov, aby prestúpili k bludárom. Teodoz sa 
rozhodne postavil na obranu pravej viery. Za horlivý a neohrozený 
boj proti heretikom ho cisár poslal do vyhnanstva. Roku 515, keď 
cisár zomrel, sa Teodoz vrátil do svojho kláštora.

Teodoz bol vynikajúcim predstaveným. Jeho kázne boli také 
presvedčivé a dojemné, navyše umocnené vlastným príkladným 
životom, že napomenutiam nikto nemohol odolať.

Teodoz Veľký dostal pomenovanie „Boží muž“ . Tento čestný 
titul si zaslúžil svojou horlivosťou vo viere, činorodou láskou k blíž
nemu, zbožnosťou a dôverou v Boha. Zomrel roku 529 vo veku 
105 rokov. Jeho telo bolo pochované v jaskyni, v ktorej žil na 
začiatku svojho rehoľného života. Jeho spomienka vo východnom 
obrade je 11. januára. Mirón

Vy ste svetlo sveta
Každá dobrá myšlienka sa najrýchlejšie šíri nadšením ľudí, 

ktorí spoznali jej veľkosť. Rýchle rozšírenie evanjeliovej bla- 
hozvesti takmer do celého sveta je dielom pre Krista zapále
ných ľudí, ktorí veľkosť Kristovho učenia nehlásali len slova
mi, ale hlavne svojím životom.

Kristove slová: „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5,14) nás nevyzna- 
menávajú, ale zaväzujú k činnosti. Veriaci má byť oknom, cez 
ktoré vniká Božia prítomnosť a láska k tým, ktorí ho nepozna
jú. Okno, ktoré neprepúšťa svetlo, stráca svoju funkciu.

Anglický spisovateľ a lekár Archibald J. Cronin uveril v 
Boha až v dospelom veku. Počas svojej lekárskej praxe spoz
nal ošetrovateľku, ktorá sa vyše dvadsať rokov starala o cho
rých, navštevovala ich každý deň a pomáhala im, ako len 
mohla. Bola vždy veselá a duševne vyrovnaná. Hoci mala 
vždy plné ruky práce, nikdy sa nesťažovala. Cronin ju obdivo
val: „Prečo si nepýtate vyššiu plácu za svoju prácu? Je až 
smiešne, ako málo zarábate!“ Ošetrovateľka sa iba usmiala a 
skromne odvetila: „Mne stačí čo zarobím. Viac toho nepotre
bujem.“ Ale Cronin naliehal: „Predsa by ste si mali pýtať ne
jaké zvýšenie platu. Sám Pán Boh vie, že si to zasluhujete.“ 
Ošetrovateľka odpovedala: „Doktor, ak Pán Boh vie, že si to 
zasluhujem, tak to mi úplne stačí.“

Túto príhodu Cronin neskôr komentoval: „Vtedy som si 
uvedomil, že celý život tejto ošetrovateľky s jej službou a 
sebaobetavou oddanosťou bol ustavičným dôkazom viery v 
Boha. V záblesku porozumenia som náhle zacítil bohatý zmy
sel jej života a pomernú prázdnotu svojho vlastného života.“ 

Ošetrovateľka svojou prácou veľmi konkrétne vydala sve
dectvo o svojej viere v Boha. Jej príklad bol podnetom, bol 
lúčom, ktorý priviedol spisovateľa Archibalda J. Cronina k 
Bohu. Volila najjednoduchší spôsob, ktorý nepotrebuje 
hlboké teologické vedomosti a pritom je najúčinnejší.

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca,-ktorý je na nebesiach“ 
(Mt 5,16).

-k c -

TAKÁ JE CENA MODLITBY

Zo Svätého písma vieme, že Boh by bol zachránil Sodomu 
a Gomoru, keby v tých mestách, slúžiacich diablovi, sa bolo našlo 
päť spravodlivých, ktorí by boli udobrovali Boha svojimi modlitba
mi. Sila vrúcnej modlitby piatich spravodlivých by bola udusila silu 
hriechov všetkých oboch miest. Toľká je cena a sila modlitby!



PREČÍTALI SME ZA VÁS

DVA NÁZORY NA UDÁLOST PŔED 43 LETY

Pod tímto názvem pŕinesl týdeník Moskovskije novosti dvé pro- 
tichúdná stanoviska k velmi diskutované otázce legalizace ŕecko- 
katoiické církve na Ukrajiné.

První se v obšírném dopisu redakce vyjádŕil metropolita kyjev
ský a haličský Filaret. Z hlediska Ruské pravoslavné církve pod
robné objasňuje události z roku 1946, kdy se na uniatskému cír- 
kevním snému ve Lvové biskupové, kňeží a pŕedstavitelé laikú 
vyslovili pro anulování brestské unie z roku 1596. Tým také došlo 
ke sjednocení s Ruskou pravoslávnou cirkvi. Čím byl vyvolán 
tento krok ukrajinských katoliku? Metropolita Filaret nachází 
hlavní duvod v tom, že uniatská cirkev byla umele vytvorená na 
územích porobených polskými dobyvateli a lid v ní vždy vidéľ 
nástroj národnostního, sociálního a náboženského útisku. Zcela 
se zkompromitovala hierarchie ŕeckokatolické církve v očích pro
stých véŕících i duchovenstva v letech 2. svetové války spolupráci 
s okupačním fašistickým režimem. V současnosti si chce nevelká 
skupina uniatskych duchovních a laikú, kteŕí neuznávají rozhod
nutí Ivovského církevního snému, vydobýt nejen legálni status, 
ale odtrhnout tisíce farností s milióny véŕících od pravoslavné cír
kve. Uniaté zamýšlejí dokonce zŕídit svoji famost v Kyjevé. To už 
není boj za náboženskou svobodu, ale náboženská agrese, zdu- 
razňuje metropolita Filaret.

Zcela opačného názoru je autor druhého pŕíspévku, védecký 
spolupracovník Institutu USA a Kanady Akademie véd SSSR 
Sergéj Filatov. Také on pŕipomíná histórii vzniku brestské unie. 
Zpočátku se zde skutečné uplatňovaly násilné metódy pri pre
stupu do nové církve, pozdéji se-však stala pro část Ukrajincú tra
diční. S. Filatov zpochybňuje tvrzení, že Ivovský církevní sném byl 
zcela dobrovolný a právoplatný. Za prvé se konal v období stalin- 
ských represí, které postihly všechny církve bez rozdílu. Za druhé 
byl sném svolán ne z iniciatívy episkopátu, ale „iniciatívni skupi
ny“. Nesmime také zapomínat, že se v té dobé nacházela rada 
uniatských biskupú a knéží ve vézeních. Na druhé strane není 
duvod pochybovat o čestných úmyslech píedstavitelú „iniciativní 
skupiny“ , ale také o tom, že rozhodnutí prijatá na snému vzešla 
pouze z jejich skupiny a ne z celé církve. Faktem také zústává, že 
množí véŕící neprijali sjednocení s pravoslavím, i když védeli, že 
je čekají véznice, tábory, vyhnanství. V současnosti odborníci 
odhadují počet ukrajinských katoliku na 2,5 — 4 milióny. V roce 
1943 jich bylo 3,5 miliónu.

S. Filatov v závéru zdurazňuje, že dnes, v podmínkách právního 
štátu, již neexistují duvody, které by ospravedlňovaly diskriminaci 
ŕeckokatolické církve na Ukrajiné.

Z obou pŕíspévku je patrná snaha dobrat se pravdy a odstranit 
chyby minulosti. Jak je vidét, i my, kŕesťané, máme stále otevŕené 
a bolestivé rány.

Vladislav Veselý

Kristus m a n epriateľov  a odporcov , a ty chceš, aby ti bol 
každý priateľom  a  p riazn ivcom ? (Tom áš K em penský).

Čim lepší sm e my, tým lepší sú ľudia o k o lo  nás (Rothe).
Rozprávať o B ohu  p ekn ý m i slovam i, nosiť h o  v srdci v uš

ľachtilých citoch, n ie j e  všetko . B oh a  treba  nosiť a k o  Sirneon, 
v náručí dobrým i sku tkam i (Sv. F ran tišek  Saleský).

Nebude p o k o ja  m edzi ľuďmi, a k  ho n ebu de v srdci ka žd éh o  
z nich, to jes t  a k  každý  n ebu de zachovávať B oh om  stanovený  
poriadok (Ján XXIII).

Keby bola p rá ca  jedn odu chá , n ebo li by sm e v ôb ec  potrebn ý  
(Jesenský).

Za Jurajom Cimborom

Odišiel vzácny človek. Láskavý, hudobne vysoko erudovaný — 
Juraj C i m b 0 r a — profesor, umelecký vedúci PUĽSu, dramaturg, 
šéfdirigent, hudobný skladateľ. Upravoval a komponoval rusínske 
folklórne piesne a chrámové liturgické skladby a piesne pre zbor. 
Vzácny syn rusínskeho národa a zeme svojich predkov. Zvlášť 
nám, členom zboru pri katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove prirástol k srdcu. Od prvej chvíle keď prišiel medzi nás. 
Jeho názor a rady sme prijímali s rešpektom a radi, ako názor naj
povolanejšieho, odborníka v oblasti hudby, ale aj ako človeka 
hlboko veriaceho, zbožného, milujúceho starosloviensky obrad, 
liturgický zborový spev a piesne. Tak dôstojne ako žil, aj zomrel. 
Po dlhej a ťažkej chorobe, zmierený s Bohom, vďačný za všetko, 
čo mu Všemohúci Pán umožnil na tejto zemi.

Všetci sme sa zúčastnili na pohrebných obradoch, ktoré vykonal 
ndp. Mons. Ján H i r k a , ordinár prešovskej eparchie, dňa 4. októ
bra 1989 na cintoríne v Prešove. Bola to rozlúčka hodná a 
dôstojná jeho života. Veľký duchovný zážitok, ktorý bol zároveň 
duchovným povzbudením pre nás živých. Lebo nebohý Juraj Cim- 
bora „talenty, ktoré dostal do daru zveľaďoval celý svoj život a roz
množil niekoľkonásobne, keď k hudobnému talentu pridal najvzác
nejšie hodnoty — hlbokú vieru v Boha, príkladný kresťanský 
život“ , ako to v príhovore povedal o. Peter Rusnák.

Nebohý Juraj Cimbora ostal medzi nami. Žije v svojich sklad
bách, piesňach, tvorbe, ktorú zanechal. Jeho veľkolepý Otče naš, 
jektenija Rcem vsi, Iže Cheruvimy, Sláva a iné, nám ho budú vždy 
pripomínať. Postupne pre zbor hudobne upravil väčšiu časť sv. 
liturgie a je autorom úpravy aj niekoľkých vianočných a veľkonoč
ných piesní a iných príležitostných skladieb. Modlime sa za jeho 
nesmrteľnú dušu a prosíme, aby sa naplnili slová uvedené na jeho 
smútočnom oznámení: Jeho duša nech naveky chváli Pána, lebo 
sväté je jeho meno.
Vičnaja jemu pamjať a blaženyj pokoj!

dr. Peter K r a j ň á k 
člen katedrálneho zboru
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PISU NAM BOHOSLOVCI

Velikán rýdzej ľudomilnosti
Významný teológ, brilantný kazateľ, filozof, obetavý lekár, 

hudobný vedec, nositeľ Nobelovej ceny za mier (1952). To je iba 
niekoľko prívlastkov, ktoré sa spájajú s menom dr. Alberta 
Schweltzera, ktorý patrí medzi najväčších ľudí nášho storočia.

Narodil sa 14. januára 1875 v Kayserbergu v Alsasku v rodine 
evanjelického farára. Prežil šťastné, harmonické detstvo. Napriek 
tomu, že žil v dostatku, naučil sa byť vnímavý k biede a bolestiam 
sveta.

Po ukončení gymnázia študuje teológiu a filozofiu. Okrem toho 
uchvátený majestátnym svetom hudby, študuje hru na organe na 
štrasburgskej univerzite a potom neskôr na parížskej Sorbone. 
Získava doktorát filozofie a teológie. Roku 1902 začína prednášať 
na teologickej fakulte v Štrasburgu. Všetko nasvedčovalo tomu, 
že pred Albertom Schweitzerom sa otvára skvelá kariéra vedca. 
No mladý doktor necíti uspokojenie. Celý svoj život chce zasvätiť 
službe blížnym a hľadá miesto, kde by bol najpotrebnejší.
-Jeho hľadanie sa skončilo po prečítaní článku Alfréda Boegne- 

ra, riaditeľa Parížskej misijnej spoločnosti, o katastrofálnej situácii 
lekárskej starostlivosti o Afričanov vo vtedajšiej Francúzskej rovní
kovej Afrike. Albert Schweitzer sa rozhodol: zapísať sa na lekár
sku fakultu na štrasburgskej univerzite.

Tridsaťročný Albert Schweitzer študuje medicínu, zároveň pred
náša na tej istej univerzite teológiu a organovými koncertami zís
kava finančné prostriedky na svoje podujatie.

Keď sa o jeho úmysle stať sa lekárom pre úbohých černochov, 
dozvedeli jeho príbuzní a priatelia, všemožne ho odhovárali. Iní sa 
zasa domnievali, že je pomätený, alebo že jeho rozhodnutie je 
motivované citovým sklamaním. Albert Schweitzer však vo svojich 
spomienkach o tom napísal: „Kto si vezme sa cieľ konať dobro, 
nesmie očakávať, že mu preto ľudia budú z cesty odstraňovať pre
kážky. Naopak, musí byť pripravený, že mu ešte niekoľko priho
dia. Svoj život si vedľa svojho zamestnania obháji len ten, kto vyu
žije každú príležitosť, aby vo svojom osobnom, hoci čo najmenej 
nápadnom konaní zostal vždy človekom pre ľudí, ktorí človeka 
potrebujú.“

Roku 1913 prichádza do Lambaréne (dnešná republika Gabun). 
Tu spolu s manželkou Helenou buduje nemocnicu, ktorej zasvätí 
celý svoj život. Stáva sa milosrdným Samaritánom čiernych bra
tov, trpiacich na rozličné choroby, mezdi nimi aj malomocenstvo. 
Zachránil a predĺžil mnohé životy. Jeho činnosť bola v najväčšej 
miere službou lekára. No nielen lieči, ale aj učí a všemožne sa 
snaží o pozdvihnutie životnej úrovne obyvateľstva. Stal sa zná
mym po celom svete nie iba ako nositeľ Nobelovej ceny, ale aj pre 
svoje opravdivé ľudstvo, pre veľkú humanitu a kresťanskú lásku, 
ktorá ho kvalifikovala pre najväčšie obete. Bol a zostane veľký nie 
vojnami, nie pripravovaním smrtonosných zbraní, nie využívaním 
slabosti a nevyvinutosti iných ľudí a národov, ale veľký ako človek, 
vidiac nie toho alebo iného človeka, ale človeka.

Podľa Alberta Schweitzera bezprostredná skutočnosť človeka 
znie: „Som život, ktorý chce žiť — uprostred života, ktorý chce žiť.“ 
Ďalej rozvíja túto myšlienku: „Mysliaci človek prežíva nutnosť pre-' 
javiť každej vôli k životu rovnakú úctu, ako voči svojmu vlastnému. 
Prežíva život druhých vo svojom vlastnom. Dobro pre neho je: 
zachovávať život, podporovať ho, život schopný vývoja doviesť k 
najvyšším hodnotám. Zlo je pre neho: ničiť, poškodzovať, narušo
vať život schopný vývoja, to je základný princíp mravnosti.“

Verný svojím vlastným slovám a myšlienkam neohrozene všade 
bránil právo na život. Od ošetrovania zranených zvierat z džungle,
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cez vyčerpávajúce liečenie černošského obyvateľstva k „Trom 
výzvam svetu“ , ukazujúcich nebezpečenstvo atómových zbraní, 
vysielaných nórskym rozhlasom.

Veľký duch nášho storočia, veŤký ľudomil Albert Schweitzer 
zomrel 5. septembra 1965 ako 90-ročný v Lambaréne. Odpočíva 
tam, kde slúžil Bohu a ľudským bratom viac ako pol storočia. Obe
toval sa tým, ktorým sa nikto neobetoval. Vážil si životy a ľudskú 
dôstojnosť tých, ktorým sa dostávalo len zaznávania a uponižova- 
nia.

A. Schweitzer bol čestným doktorom mnohých svetových uni
verzít (aj Karlovej univerzity). Roku-1969 odhalili A. Schweitzerovi 
pamätník vo Weimare a Gunsbachu a otvorili múzeum v Kayser
bergu.

Mirón Keruľ-Kmec

Za jednotu kresťanov
Táto modlitba vznikla práve v krajine, v ktorej má pôvod evanje

lické vyznanie. Je to modlitba katolíkov.
Pane Ježišu, ty si sa modlil:
„aby všetci boli jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe“.
Prosíme ťa o jednotu všetkých, čo veria v teba.
Ty si nám priniesol svoju blahozvesť, sme pokrstení v tvo

jom mene, zhromažďujeme sa okolo toho istého stola, a 
predsa nie sme jednotní.

Delí nás ťarcha dejín.
Vytvorili sme si navzájom predsudky, ohradili sme sa para

grafmi a stali sme sa pohoršeníiri pre svet.*
Daj, aby sme sa navrátili k dobe, ktorá nás rozdelila a aby 

sme sa konečne zjednotili.
Daj, aby prišiel deň, v ktorom by sme ťa mohli chváliť v spo

ločenstve všetkých veriacich.
(Bamberger Gesangbuch)

U silujte sa n ik d y  n e strá ca ť d ô v eru  v B oha. K e ď  vám  dá 
p a d n ú ť, nie j e  to preto , že  vás c h c e  opustiť, ale p reto , aby vás 
po nížil a aby ste  si v b udú cn ostí dali väčší pozor (si\ Fran tišek  
Sa lesk ý ) . ,

P ravá sloboda a dokonalá v eselo sť j e  len  v B ožej bázni a v 
dobrom  siiedom í (Tom áš K em p en sk ý ).

P an e, s p o m eň  si na tú chvíľu , k e ď  si sa sklonil ku  m ne. Urob 
z n ej v ečn o sť  (G reen ).

K eb y  k resťa n ia  čo len  raz začali vá žne b rať svoju v ie ru , u ro 
bili by takú revo lúciu , ak ú  svet ešte  nevidel, a p o  nej by už 
nebolo  m ožn é u ro b iť inú  (C lem en cea u ).



Eucharistický zázrak v Lanciane
Lanciano je mestečko, ktoré sa nachádza v Taliansku, asi 280 

km od Ríma, na pobreží Jadranského mora. V tomto mestečku, v 
kostole sv. Františka, je uložený v hlavnom oltári eucharistický 
zázrak — Kristovo Telo a Krv.

Čo je vôbec najzaujímavejšie, že ešte aj dnes, keď navštívite 
Lanciano, bratia minoriti, ktorí sú vlastníkmi tohoto kostola ukážu 
tento veľký eucharistický zázrak.

Eucharistia je vyložená na hlavnom oltári. Prístup k nej je po 
schodoch zozadu, s výborným osvetlením a s možnosťou si ju 
zblízka prezrieť.

Tento eucharistický zázrak — prepodstatnenie chleba a vína 
počas sv. liturgie — na skutočné Kristovo telo a krv, sa stal v 8. 
storočí v Lanciane, v cerkvi jedného baziliánskeho monastiera.
V tom čase boli všetci baziliánski mnísi byzantského obradu. Prišli 
tam pravdepodobne ako misionári, alebo sa tam uchýlili pred iko- 
noborectvom, ktoré vtedy v Byzantskej ríši zúrilo.

Jeden z týchto bazilíánov pri sv. liturgii zapochyboval o tom, či 
Ježiš Kristus je skutočne prítomný v eucharistii. A preto sa mu pri 
slovách prepodstatnenia priamo pod rukami premenila prosfora 
(obetný chlieb používaný pri liturgii) na skutočné Kristovo telo a 
víno na skutočnú Kristovu krv. Samozrejme, sv. liturgiu nedokon
čil. Čo bolo s ním ďalej, to už dejiny nehovoria.

V súčasnosti je Kristovo telo a krv uložené v monštrancii, aká sa 
teraz bežne používa pri eucharistickom požehnaní v latinskom 
obrade. Táto monštrancia je však už zdokonalená s kryštálovým 
kalichom, ktorý je na spodku. Je s tepaného striebra. Kryštálový 
kalich je vysoký 10 cm a obsahuje 5 nerovnako veľkých kúskov 
suchej krvi, ktoré spolu vážia 15,85 gramov. Tkanivo svalu Kris
tovho tela je stlačené medzi dve sklá o priemere 7 cm. Keďže ide 
o priečny rez srdca, v jeho vnútri je prázdny priestor.

Nevie sa presne, v ktorom roku sa stal tento zázrak, vie sa iba 
to, že v 8. storočí. Stal sa v cerkvi sv. mučeníkov Legonciána a 
Domiciána. Rovnako sa volal aj baziliánsky kláštor. Nič bližšie sa 
o týchto baziliánoch nevie, iba to, že boli z Grécka a byzantského 
obradu.

Čo sa s nimi stalo neskôr, to sa tiež nevie. V 12. storočí jedno
ducho bez stopy zrpizli, ale eucharistický zázrak i naďalej zostal v 
spomínanej cerkvi mestečka Lanciano.

O záhadnom zmiznutí baziliánov z Lanciana jestvujú v podstate 
dve domnienky:

1. buď vymreli, lebo nemali dorast mladých mníchov. Ale 
potom sa nám tu vynára otázka „prečo?“ , keď 400 rokov (teda od 
8. do 12. storočia) predtým ho m ali. ..

2. druhá domnienka je založená na tom, že v roku 1054 sa 
dovŕšil východný rozkol za carihradského patriarchu Kerulariosa a 
bol vyhlásený definitívny odklon od Ríma. Baziliáni, ktorí boli 
byzantského obradu, možno preto museli odísť, alebo dobrovoľne 
odišli. Ale potom sa nám tu vynára otázka: Prečo nezobrali so 
sebou tento eucharistický zázrak?

V 12. stor. baziliáni tam už neboli, lebo pápež Alexander III. roku 
' 1176 daroval monastier benediktínom a neskôr roku 1252, pápež 

Inocent IV. ho dal františkánom. Títo cerkev prestavali na kostol 
sv. Františka, ktorý po niekoľkých rekonštrukciách sa zachoval 
dodnes.

Giacommo Fella, historik z Lanciana, napísal roku 1620 správu 
podľa svedectva dvoch františkánov, že asi 60 rokov pred napísa
ním svedectva, akýsi dvaja neznámi baziliánski mnísi požiadali v 
tomto františkánskom kláštore o prenocovanie. Skoro na svítaní 
však zmizli a ukradli všetky dokumenty a záznamy, napísané po 
grécky a latinsky, týkajúce sa tohoto eucharistického zázraku.

Tieto dokumenty sa dodnes nepodarilo nájsť. Najstaršie úradne 
overené správy o tomto eucharistickom zázraku, ktoré dnes máme 
k dispozícii, pochádzajú zo 16. storočia.

Táto historka, pokiaľ je vôbec pravdivá, pre nás však naznačuje, 
že baziliáni, ktorí ukradli dokumenty, si robili nárok na tento eucha

ristický zázrak. Ale nechajme to, čo dejiny zahalili rúškom hmly.
V rokoch 1970— 1971 a 1981 sa konali vedecké výskumy tejto 

krvi a tela. Ich vzorky podrobili skúškam najmodernejšími metóda
mi.

Výskumy ukázali, že:
— ide o skutočnú krv a telo,
— o priečne pruhovanú, priečny rez svaloviny srdca,
— krv a telo sú z človeka,
— dotyčný človek mal krvnú skupiny AB (teda rovnaká krvná 

skupina, aká bola zistená na Turínskom plátne),
— srdcové proteiny z krvi sú tak zachovalé, že sa zhodujú s 

tými, ktoré sa nachádzajú iba z čerstvej krvi (pričom ide o krv v 
zaschnutom stave, zachovanú skoro až 1200 rokov),

— s dostupnými metódami sa nezistili žiadne konzervačné lát
ky, preto zachovalosť srdcovej svaloviny a krvi je z vedeckého hľa
diska nevysvetliteľná.

V terajšej dobe, keď človek navštívi kostol sv. Františka, v kto
rom je uložený tento eucharistický zázrak, určite ho prekvapí 
výzdoba kostola, najmä maľby, znázorňujúce samotného mnícha, 
baziliána, počas prepodstatnenia, keď sa mu priamo pred očami 
mení chlieb a víno na Kristovo telo a krv. Mních je oblečený do 
latinského rúcha a v rukách drží nie prosforu, ale hostiu. Tieto 
obrazy namaľovali až v 16. a 18. storočí a preto, čo do oblečenia 
kňaza i hostie, neznázorňujú okolnosti z 8. storočia. Hostia — 
nekvasený chlieb, sa do bohoslužieb v latinskej cirkvi zaviedol až 
v 10. storočí. Teda, ak sa eucharistický zázrak stal v 8. storočí, nie 
je ani teoreticky možné, aby sa bolo používalo pri premenení 
niečo inšie, ako prosfora, čiže kvasený chlieb, pretože kvasený 
chlieb sa používal až do 10. storočia ako na Východe, tak aj na 
Západe.

Lanciano je v Taliansku a teraz už v Taliansku katolíci byzant
ského obradu nežijú v takom počte — preto sa už nikto nezamýšľa 
nad takýmito „detailami“ .

Ale my, gréckokatolíci, však cítíme, že tento zázrak v Lanciane 
sa vzťahuje aj na nás, nielen ako na kresťanov, ale aj ako na nosi
teľov tradícií byzantského obradu, lebo sa stal v rukách jedného z 
tých, od ktorých k nám prišli Konštantín a Metod, naši vierozvesto
via v 9. storočí.

Raz, keď navštívite Taliansko, nezabudnite navštíviť aj Lancia
no, aby ste na vlastné oči uvideli a pomodlili sa pred tým, čo aj 
teraz máte možnosť vidieť, každý deň vo svojej cerkvi, či kostole, 
ale pod spôsobom chleba a vína.

(V. Mariánsky, Mária 1988,12 — prepísal: ma-ti)

Chorý na rakovinu
Pane, počul si jeho  krik.
B ol plný strachu a zdesenia.
Nechcel zomrieť, chcel žiť.
Lekári boli bezradní, nemohli pomôcť.
Už nik nem ohol zasiahnuť,'šlo o  rakovinu.
Ale on nechcel zomrieť, chcel žiť.
Žobral o  dva roky, potom  o  jeden.
Ale ani ten jeden jediný rôčik mu nik nem ohol dať.
Jeh o  výkrik bol srdcervúci.
Volal o  život.
Nevedel, že smrť je  návrat domov.
Nevedel, že Život si ty.

(Sennlaub 109)

N eponosu jte sa, ž e  m áte m n oho ťažkých d lhých  trápení. 
B o h  r iad i všetko , aj počet, a j váhu, aj m ieru  (sv. Fran tišek  
Saleský).
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Cesta k Bohu
Ú V O D O M

Ak chcem žiť na svete, ako ozajstný človek a užitočný člen ľud
skej spoločnosti, musím sa na život pripraviť. Pripravím sa tak, že 
sa budem učiť. Mnoho sa naučím od rodičov, v škole, z kníh i z 
vlastnej skúsenosti. Nestačí mi však iba to, aby som sa vyučil za 
lekára, inžiniera, mechanika alebo na iné povolanie. Treba sa mi 
naučiť aj náboženstvo, ktoré mi vysvetlí, ako mám žiť na tomto 
svete.

Iba z náboženstva sa dozviem, odkiaľ som sa dostal na tento 
svet a kam idem. Moje náboženstvo mi povie, že ma Pán Boh 
stvoril, aby som ho poznal, opravdivo miloval a dostal sa k nemu 
do večného domova.

Ja som kresťan.
Kresťanom sa volám preto, lebo verím v Ježiša Krista, ktorý 

založil naše náboženstvo. Patrím do katolíckej-všeobecnej cirkvi.
V nej som bol pokrstený, v nej si uctievam Boha, ako svojho stvo
riteľa a otca.

Aby som bol opravdivým kresťanom, musím dobre poznať 
náuku svojej cirkvi a podľa nej i žiť. A v tom mi pomôžu i tieto 
riadky — Cesta k Bohu. ,

ODKIAĽ VIEME O PÁNU BOHU?

Pozri na svet okolo seba. Pohliadni na slnko, mesiac a milióny 
hviezd vo vesmíre. Učenci nám hovoria o nezmerných vzdialenos
tiach a úžasnej rýchlosti, s ktorou sa všetko pohybuje v priestore.

Pozoruj prírodu. Rastliny, hmyzy, vtáctvo, zvieratá. Všetko žije, 
pohybuje sa podľa určitých zákonov.

Zdravý ľudský rozum nám hovorí, že ten, kto vložil do priestoru 
a prírody zákony a udržuje všetko v poriadku, musí byť veľmi 
múdry a veľmi mocný. Mocnejší ako všetky stroje a múdrejší ako 
všetky ľudské rozumy spolu.

Tento najmúdrejší rozum a táto najmocnejšia sila, to je Pán 
Boh. Toľko nám povie už náš prirodzený ľudský rozum.

Pán Boh však chcel, aby sme ho ešte lepšie poznali. Nechcel, 
aby sme boli ako siroty, ktoré sotva poznajú svojich rodičov. Preto 
sa nám zjavil. Vybral si niekoľko dobrých ľudí, prezradil im mnoho 
vecí o sebe a prikázal im, aby to dali vedieť aj nám. Takí ľudia boli 
napríklad Abrahám, Mojžiš, proroci a apoštoli. Oni nám oznámili, 
čo im Pán Boh zjavil, ba niektorí z nich to aj napísali. Ich spisy 
nazývame Sväté písmo.

Abrahámovi sa Pán Boh zjavil takto:
„Ja som všemohúci Boh . . .  Tvoje meno už nebude Abram, ale 

Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov“ (Kniha 
Pôvodu 17, 1—5).

Mojžišovi sa Pán Boh takto zjavil:
„Mojžiš pásol ovce. . . Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k 

Božiemu vrchu, k Horebu. Tu zjavil sa mu Boží anjel v ohnivom 
plameni z tŕňového kríka . . .  Tŕňový krík horel plameňom, ale 
vôbec nezhorieval. Vtedy Mojžiš povedal:, Pôjdem a obzriem si 
tento čudný zjav, prečo tŕňový krík nemôže zhorieť?’ Keď Boh 
videl, že prichádza, zavolal naň z tŕňového kríka:,Mojžiš, Mojžiš, 
nepribližuj sa sem, vyzuj si obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je  
svätá pôda. Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Izáka Jakuba!’ 
Vtedy Mojžiš zakryl si svoju tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha“ 
(Kniha Východu 3, 1—6).

Najviac nám Pán Boh povedal o sebe skrze svojho Syna, Ježiša 
Krista:

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom 
skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v 
Synovi" (List sv. Pavla Hebrejom 1., 1—2).

Pán Boh je náš Pán a náš Otec. Zjavuje sa nám skrze ľudí, kto
rých si vybral. Počúvaj Sväté písmo:

„Bože, počuli sme na vlastné uči, čo naši otcovia rozprávali o 
diele, ktoré si vykonal za ich dní“ (Žalm 43).

Ďakujme Pánu Bohu a spievajme:
„ Teba Boha chválime, teba Pána vyznávame. . . "

Z A P A M Ä T A J  SI :
Odkiaľ poznáme Pána Boha?
Pána Boha poznáme z vlastného rozumu a z jeho zjavenia.
Ako sa volá napísané Božie zjavenie?
Napísané Božie zjavenie sa volá Sväté písmo.

PREČO SA NÁM DAL PÁN BOH POZNAŤ?

Pán Boh mi dal život, lebo ma miloval. Ako môj dobrý otec chcel, 
aby som vedel, že ma má rád. Preto sa mi zjavil a ukázal mi, ako 
mám žiť, aby som sa vrátil k nemu. Keď prijímam, čo mi Pán Boh 
zjavil skrze ľudí, ktorých si vybral, vtedy verím. Prijímam to ako 
pravdu, lebo Boh vie všetko, a nechce ma oklamať.

Viera je Boží dar, ktorý dostávam od Pána Boha. Budem mu 
preto povďačný za tento dar viery a budem si ho chrániť ako 
poklad.

„Ďakujem ti, Pane, že si sa mi zjavil a že ťa poznám ako svojho 
dobrého otca. “

Z A P A M Ä T A J  S I :
Prečo sa nám Pán Boh zjavil?
Pán Boh sa nám zjavil, lebo chcel, aby sme poznali jeho 

lásku k nám a aby sme ho aj my milovali.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

„Nechajte deti prichádzať ku m ne a nebráňte im, lebo takým patrí 
Božie kráľovstvo!“ (Lk 18, 16).

Nový deň
Každý deň je darom nebeského Otca. Začni ho myšlienkou na 

Pána Boha rannou modlitbou a zakonči ho večerným poďakova
ním.

MOJA PRVÁ MYŠLIENKA

Prebudil som sa a moje myšlienky sa obracajú k tebe, prv než 
by ma zovreli denné starosti.

Ďakujem ti za osviežujúci spánuk a za silu, ktorú si mi prinavrá
til.

Chcem ju dať do tvojich služieb.
Kým je moja myseľ ešte pokojná, spomínam si na tých, ktorých 

milujem, a na tých, ktorých si m: .veril.
Spomínam si aj na tých, ktorí mi dnes spôsobia bolesť.
Chráň všetkých od zlého!
Celý deň budem hľadať oporu v tebe.
Teba nemôže nič prekvapiť, lebo si Pôvodca a riadiš celý ves

mír.
Na začiatku tohto dňa sa obraciam na teba, plný dôvery.

(Suavet 73)
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Hlavné xéaady pri kúpeľoch.

Studené k ň pele: teplota vody je me
dzi 12 až 18 stupňami Celzia. Kúpe! trvá 
len 10 sekúnd. Do vody sa treba poná
rať pomaly, pritom pokojne dýchať. Na
koniec vodu otriasť a vyfrotírovať sa. 
Vhodný čas: ráno po vstaní.

Teplé kúpele: teplota vody medzi 20 
až 30 stupňami Celzia. Kúpel trvá 20 
minút. Pohybovať sa vo vode. Nakoniec 
studená sprcha. Vhodný čas: večer pred 
spaním.

Horúce kúpele: teplota vody medzi 
30 až 40 °C. Začína sa ako pri teplom 
kúpeli. Ciel kúpeía: vypotiť sa. Po kú
peli zábal do plátna a vlnenej deky. 
Ostať ležať dve hodiny. Nakoniec sa 
vybrhliť studenou octovou vodou.

Striedavé umývanie. Robí sa ráno na 
podnietenie krvého obehu, na otužova
nie a na správne prebratie sa zo spán
ku. Ľahko sa robí na rukách, tvári, krkv 
a na prsiach. Prípadne aj na nohách n 
lýtkach.

Šliapanie vody a chodenie na boao:
Miesto: tečúci potok alebo v poloplnej 

»ani. Neosušiť sa, iba zotrieť vodu. Na
tiahnuť suché pančuchy a chodiť. To 
isté platí aj pri chodení na boso po oro
senej tráve.

Pravidlá na sachovanie «dravej Sto**:
1. Rozumná strava obsahujúca veľa 

vitamínov.
2. Čistota tela, pričom sa šetrí myd

lom. Používať len čisté jadrové 
mydlá. Umývať sa zelinkami.

3. Neslniť sa priveľa.
4. Používať len bavlnenú, lanovú ale

bo hodvábnu bielizeň. V nich mo 
že koža dýchať.

5. Dbať na duševnú rovnováhu.
6. Dbať na dobré trávenie a každo

dennú stolicu, dopriať si dostatok 
spánku.

7. Pri ošetrovaní kože dodržiavať zá
sadu: sťahovať — zmäkčovať.
Pozri začiatok kapitoly!

Oietrovanie *ubn<r

Zuby a ústna dutina sú predsunutou 
strážou žalúdka. Na choré zuby máme 
zubného lekára. Mali by sme ho pravi
delne navštevovať, aj keď si myslíme, 
že všetko je v poriadku.

Preventívne sa musíme sami starať o 
zachovanie zdravých zubov a ďasien. 
Na prvom mieste ide o potraviny, ktoré 
obsahujú vela vápnika: syry, kapusta, 
orechy a oriešky, špenát, ovsené vloč
ky, krúpy, slivky, tuniak a jadierka 
slnečnice.

C aJ a a  v y p l a c h o v a n i e  fiat-  
41 g nitjr pinporaej, 45 g aemena fe
niklu, 29 g lietov ialfie. 25 g kvetov 
divowlu, 25 g pastierskej kipattky, 35 
gramov roxmartau. Dve Čajové lyiičky 
meei ea xaparia 1/4 litrom vriacej vo
dy, aeehi aa 1S minút prikryté vylúho
vať a accdi aa. Oita vyplachovať co aaf- 
teple|ita iafoai a výplat.

fru som (,7) 
#nechtík

Hygiena tela stručne

Predpokladom vysokého veku je  hy
giena tela. K tomu ešte patrí miernost 
i> jedení, udržanie veselef mysle, dobrá 
očista te la  pravidelnou stolicou a  do
statok spánku vred polnocou. Dodržia- 
vanie zásad:

1. Deň je  na prácu, noc n a spanie.
2. N ezm alom yselniet v fažkých  a po 

chmúrnych chvíľach.
3. „Po každej zime vždy príde jar“.

m v A  FACKA MATKINOU BUKOV

Porozprávam malú príhodu z môjho 
života a pri spomienke na ňu sa hneď 
usmievam. „Svätá Barbora a prvá fac- 
ka matkinou rukou.“

1st« vám to zo začiatku vôbec nič ne
hovorí. Predstavte si však malý dedin
ský kostolík. Vzdialený je iba niekolko 
stovák metrov od moravských hraníc. 
Dedinka v blízkosti Hardeggu v seve
rovýchodnej lesnatej časti sa volá Fel
ling.

Kostol je zasvätený svätému Petrovi. 
Teraz je  prestavaný a zmodernizovaný. 
Stará časť ostala zachovaná.

Pred dvoma rokmi som tam sobáši’ 
praneter. Pozrel som si miesta, kde som 
dostal od matky prvú facku.

Vtedy, pred 56 rokmi, visel nad vý
chodom z, presbytéria do sakristie na 
stene kostola velký obraz sv. Barbory. 
Popri obrazu boli na stene svietniky s 
voskovými sviecami.

Mal som vtedy 9 rokov. Podfa vtedaj
ších predpisov som mal po prvý raz pri
stúpiť k svätému prijímaniu V tom ro
ku to bolo dosť sviatočné, lebo syn uči- 
teía a organistu bol môj rovesník. Všet
ko zorganizoval jeho otec. Bol organis
tom, viedol spevokol, a tak bolo všetko 
velmi slávnostné.

Bývali sme v dedinke Riegersburg, 
vzdialenej tri kilometre od farského 
kostola vo Fellingu. V tento významný 
deň ma, prirodzene, sprevádzala moja 
matka.

Niekolko týždňov predtým prišiel kraj
čír, zobral mi mieru na sviatočný oblek 
s trojštvrťovými nohavicami, ktoré sia
hali len do polovice lýtok. V tých ča
soch som mohol nosiť dlhé nohavice až 
od štrnásteho roka. Pre malého chlap
ca, akým som vtedy bol, stačili nohavi
ce merané vo velkej vode.

Na tento velký deň som sa vnútorne 
dobre pripravil. Dlho som uvažoval o 
svojich hriechoch. Všetky som povedal 
pri spovedi starému pánu farárovi. Do
stal som rozhrešsnie.

Po sláynostnom príchode do kostola 
sa ml dostalo miesto pod obrazom svä
tej Barbory. Hlboko som prežíval tie 
chvíle. Cez celú omšu som sa ani ne
pohol. Na sväté prijímanie som šiel so 
sklonenou hlavou. Kľakol som si zbož
ne pod obraz svätej Barbory.

Veľa námahy ma stálo nepohnúť hla
vou. Čosi sa prihodilo. Zo sviec vedia 
obrazu sv. Barbory stekal rozpustený 
vosk rovno na môj krk vedta goliera 
košele, na nový kabát a dolu chrbtom 
až na hruď.

Moji rodičia neboli skupáni. Ale ten
to slávnostný oblek predsa len stál ve
la peňazí. Dlho naň museli šetriť. Svä
té prijímanie som dostal podlá všet
kých predpisov, šli sme nalačno a rá
no sme nesmeli vypiť ani hlt vody 
Hladný a vnútorne rozradostený som 
vyšiel z kostola, matka prišla hneď za 
mnou. Sedela pod velkým krížom s 
všetko pozorovala. Zobrala ma za ruku 
a odviedla za velký gaštanový strom.

Ani som sa nespamätal a už som do
stal riadnu facku a počul som rozhor
čené slová matky: „Nemyslela som, že 
si taký hlúpy a kľakneš si práve pod 
obraz sv. Barbory.“

Táto matkina facka mi nespôsobila 
veľa radosti. Preto som sa aj rozplakal.

Moja vnútorná radosť z toho dňa bola 
však väčšia ako bolesť z tejto prvej 
matkinej facky.

Malo to nejaký vplyv na môj ďalší 
život7

Telesné následky neboli nijaké. Fac 
ka nezanechala nijaké stopy na mo
jej hlave.

Stalo sa však niečo iné.
V ten deň vstúpila do môjho života 

sv. Barbora.
Ako?
,prosím , daj, Pane, aby som na prí

hovor sv. Barbory bol uchránenfj od ne
predvídanej smrti. Aby som z tohto sve
ta odišiel v stave milosti.“

Lebo pod lá legendy táto svätá panna 
ochraňuje pred zlou a  náhlou smrtou, 
Preto som si na je j podnet vyprosoval 
od  nej pom oc pre túto tažkú životnú 
chvíľu. Robím to už veľa rokov.

U2 na jeseň si vo svojej záhrade vy
hľadám čerešňový strom, z ktorého v 
nasledujúcom roku narežem „Barbori 
ne vetvičky“. V pravý čas! Odrezávam 
ich každý rok. Moje Barborine vetvič 
ky. Z osobitne vybraného stromu.

Pre mňa sú tie Barborine vetvičky 
viac ako tradičný zvyk, ktorý sa každý 
rok opakuje. Ich jednoduchá symbolika 
a nezvyčajná výrečnosť sa u mňa zjed
nocujú do novej nádeje. Pre mňa nie 
sú iba „potomkom Jesseho“, ktorý pri
náša uzdravenie a poriadok do podlé
ho sveta skrze udalosti svätej noci. Pri
pomína mi, že láska ku Kristovi je ton 
stabilnou výraznou osou, okolo ktorej 
sa v striedavých rytmoch odvíja celý 
môj život.

(Pokračovanie)
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•  Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil v nedeľu 27, septembra 1989 
29 nových blahoslavených: o. Dieza a jeho 25 spoločníkov muče
níkov, španielskych pasionistov, zavraždených r. 1936 za občian
skej vojny v Španielsku a Lorenza Máriu Salviho, rímskeho kňa
za, ktorý umrel r. 1856. Ďalej Gertrúdu Katarínu Comensole, 
zakladateľku rehole sestier Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá 
umrela r. 1903, a Františku S. Cardonellovú, španielsku rehoľníč
ku, ktorá umrela r. 1855. Obrad sa konal za účasti mnohotisíco
vého zástupu veriacich z krajín, z ktorých pochádzajú noví blaho
slavení, najmä zo Španielska a Talianska.

•  Ján Pavol II. posvätil v°tiedeľu 1. októbra 1989 dve ikony, 
ktoré pre baziliku sv. Petra v Ríme darovali Ukrajinci. Ikony — 
mozaiky boli umiestnené v prvej lodi baziliky vedľa oltára sv. Eraz- 
ma. Zobrazujú sv. Vladimíra a sv. Oľgu, ktorí sa ako prví pričinili
o to, aby sa Rus-Ukrajina stala kresťanskou vlasťou. Na slávnosti 
boli prítomní aj hierarchovia Ukrajinskej katolíckej cirkvi, ktorí mali 
v Ríme svoje zasadanie a tiež mnohí veriaci z rôznych krajín sve
ta.

•  Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na osobitnej audiencii dňa 5. 
októbra 1989 18 biskupov Ukrajinskej katolíckej cirkvi, ktorí sa 
zúčastnili na zasadaní VI. riadnej biskupskej synode. Svätý Otec 
prejavil svoju radosť riad priebehom a výsledkami synody, na kto
rých o. i. boli riešené aj oslavy 400. výročia Brestskej únie (1996) 
a tiež príprava Eucharistického kongresu, ktorý bude v r. 1992 pod 
heslom: Jeden krst, jedno telo.

•  Svätý Otec Ján Pavol II. odletel 6. októbra 1989 na apoštol
skú cestu na Ďaleký východ. Pri prelietavaní územia Sovietskeho 
zväzu poslal z paluby lietadla pozdravný telegram najvyššiemu 
predstaviteľovi Michailovi Gorbačovi.

•  Vo Vatikáne bol na niekoľkodňovej návšteve canterberský 
arcibiskup, anglikánsky prímas dr. Róbert Runcie. Zúčastnil sa s 
Jánom Pavlom II. aj na beatifikačnom akte v Svätopeterskej bazi
like.

•  Laureátom Nobelovej ceny mieru na r. 1989 sa stal tibetský 
náboženský vodca Dalaj Lama, ktorý žije v emigrácii v Indii.

•  V nedeľu 22. októbra 1989 slúžil Svätý Otec Ján Pavol II. vo 
vatikánskej bazilike koncelebrovanú sv. liturgiu, pri ktorej vyhlásil 
za blahoslavených siedmich thajských mučeníkov, talianskeho 
kňaza Jozefa Timoteja Giassardu a francúzsku rehoľníčku.

•  Týždenník Moskovskije novosti priniesol správu o tom, že 
Ján Pavol II. prijal vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo na 
audiencii šéfredaktora tohto časopisu Jegora Jakovleva. V rozho
vore s Jakovlevom sa Svätý Otec vyslovil, že je hlboko dotknutý 
zmenami, ktoré prebiehajú v Sovietskom zväze, osobitne tamoj
ším procesom demokratizácie.

•  V nedeľu 15. októbra 1989 bola v Mníchove oslava 30. výro
čia založenia Apoštolského exarchátu v Nemecku a 30. výročia 
biskupského svätenia preosv. vl. Platóna Kornyliaka. Slávnostná 
sv. liturgia, ktorú slúžil jubilujúci biskup Platón Kornyliak, za konce-

lebrácie preosv. vl. Michala Hrinčišina a preosv. vl. Slavomira Mik- 
lovša a 20 duchovných, bola v katedrálnom chráme Ochrany 
presv. Bohorodičky a sv. apoštola Andreja v Mníchove. Pri sv. 
liturgii spieval cirkevný chór Ukrajina. Po slávnostných bohosluž
bách bolo vo farskej sále sviatočné posedenie.

•  V juhoslávskej srbskej republike po prvý raz povolili kňa
zom a diakonom poskytovať dušpastierske služby v nemocni
ciach.

•  Ján Pavol II. daroval nemocniciam v Makové a Czeladi 
gastrofiberoskop, výrobok spolkovonemeckej firmy Storz.

•  V bazilike sv. Petra v Ríme bola 20. októbra 1989 sláv
nostná vysviacka o. Jozefa Kowalczyka za arcibiskupa. Svätite- 
ľom bol Ján Pavol II.
•  Celý september 1989 bola v priestoroch Východoslovenskej 
galérie v Košiciach sprístupnená výstava Ikony na východnom 
Slovensku v XVI. — XIX. storočí. Vystavený súbor predstavoval 
ikony zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Východosloven
ského múzea v Košiciach.

•  V Galérii výtvarného umenia v Prešove bola v dňoch 31.10.
— 3. 12. 1989 výstava z tvorby akademického maliara Mikuláša 
Klimčáka.

Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil A n e ž k u  Pŕemy- 
slovnu za svätú

Slávnosť svätorečenia bola v nedeľu 12. novembra 1989 vo 
Svätopeterskej bazilike. Zúčastnilo sa na nej vyše desaťtisíc 
osôb z Československa. Je to prvá česká svätica od roku 
1720, keď bol kanonizovaný sv. Ján Nepomucký. Prvým 
naším svätcom, ktorý bol za svätého vyhlásený 4. júla 1204, 
je sv. Prokop.

Obrady svätorečenia boli súčasťou pontifikálnej sv. litur
gie. Po Kyrie prefekt Kongregácie pre svätorečenia kardinál 
Felici požiadal Svätého Otca, aby bl. Anežka Česká a Poliak 
Albert Adam Chmielowski boli zapísaní do zoznamu svätých. 
Po prečítaní krátkych životopisov budúcich svätcov chór 
zaspieval Litánie všetkých svätých a po ňom Ján Pavol II. 
predniesol slávnostnú formulu svätorečenia:

„Ku cti Najsvätejšej Trojice, na povýšenie katolíckej viery a 
vzrast kresťanského života, autoritou nášho Pána Ježiša Krista, 
svätých apoštolov Petra a Pavla i našou autoritou vyhlasujeme a 
ustanovujeme za svätých bl. Anežku Českú a Alberta Adama 
Chmielowského. Zapisujeme ich do zoznamu svätých a ustanovu
jeme, aby sa v celej cirkvi nábožne uctievali ako svätí. V mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha.“

Prítomní veriaci prijali s nadšením úkon svätorečenia. 
Potom sv. liturgia pokračovala. Na poludnie po spoločnej 
modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. pozdravil v češtine všetkých 
pútnikov z Československa a udelil všetkým prítomným 
apoštolské požehnanie.

Československá televízia priniesla priamy prenos zo sväto
rečenia Anežky Pŕemyslovny zo Svätopeterskej baziliky v 
Ríme, čo naši veriaci prijali so všeobecnou radosťou, uspo
kojením a vďakou.



Z listov

?o^ivoTa «paroh i®

KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. októbra 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H Í r ka,  apošt. 
administrátor prešovský, navštívil farnosť Pakostov. Posvätil tu 
zvnútra obnovený farský chrám a spolu s veriacimi farnosti oslávil 
sv. liturgiou chrámový sviatok Ochrany presv. Bohorodičky. — 
Dňa 8. októbra 1989 v Piskorovciach (farnosť Rafajovce), posvätil 
zvnútra i zvonku obnovený chrám a slúžil sv. liturgiu pri príležitosti 
chrámového sviatku Ochrany presv. Bohorodičky. — Dňa 10. 
októbra 1989 sa v Trnave zúčastnil na zasadaní Zboru ordinárov 
Slovenska. — Dňa 15. októbra 1989 o 8. hod. slúžil sv. liturgiu v 
bazilike v Ľutine pri príležitosti jedenásteho výročia voľby Svätého 
Otca Jána Pavla II. za pápeža. Toho istého dňa o 10. hod. zavítal 
gj do farnosti Rešov. Posvätil tu nový zvon a pri sv. liturgii spolu so 
správcom farnosti vdp. Kanonikom Mikulášom Rojkovičom oslávil 
jeho 80. výročie narodenia. — Dňa 17. októbra 1989 viedol 
dekanskú poradu v Závadke pre okresy Spišská Nová Ves, 
Poprad a Banská Bystrica. Pred poradou bola koncelebrovaná šv. 
liturgia. — Dňa 19. októbra 1989 sa v Bratislave zúčasntil na pri
jatí u ministra kultúry SSR. Dňa 22. októbra 1989 posvätil zvonku 
obnovený chrám v Úpore (farnosť Stanča). — V dňoch od 23. do
27. októbra 1989 si vykonal spolu s kňazmi našej eparchie 
duchovné cvičenia v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. — Dňa 
29. októbra 1989 posvätil obnovený farský chrám v Havaji a tiež 
vo filiálke Bystrá.

M. M.

Dňa 24. septembra 1989 bolo prekrásne ráno. V našej dedinke, 
Mlynárovce ktorá leží na ceste zo Šarišského Štiavnika do Barde
jova, bolo od skorého rána veľmi živo. V ten deň sme si pripomí
nali chrámový sviatok Narodenia presv. Bohorodičky (starý štýl), 
ale tiež túžobne očakávali posviacku zvnútra novovymaľovanej 
cerkvi. O pol jedenástej nám cerkev posvätil a odslúžil sv. liturgiu 
vdp. Pavol D a n c á k , riaditeľ Gr. kat. biskupského úradu v Prešo- 
ve. Z tejto slávnosti sme odchádzali duševne veľmi uspokojení. 
Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal sily na dokončenie našej práce. 
Všetci sme sa pričinili, aby náš Boží dom, bol naozajstným domom 
modlitby dôstojne upravený. Bude to nepísaný zákon aj pre našu 
budúcu generáciu, aby sa aj ona starala o svoj chrám.

Mlynárovčan

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripomínajú 
títo duchovní otcovia:

Július Bokšay, na odpočinku v Košiciach — 75 rokov od naro
denia (3. 1. 1915);

Ján Zuber, na odpočinku v Košiciach — 70 rokov od narodenia 
(14.1.1920);

Mikuláš Sobota, na odpočinku v Košiciach — 50 rokov od ordi
nácie (30. 1. 1940);

Gejza Tressa, na odpočinku v Levoči — 60 rokov od ordinácie 
(30. 1. 1930);

Viktor Skorodenský, správca farnosti Košice — 75 rokov od 
narodenia (31. 1. 1915).

Spomeňme^si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich 
modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Chrám sv. Mikuláša v Bžanoch z r. 1886 — farnosť Lom né

Naše hroby
Dňa 11. novembra 1989, po dlhej chorobe, ktorú trpezlivo zná

šal, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 84. roku svojho života a 
v 60. roku kňazstva 

o. Irenej B a č i n s k ý, t. kanonik gr. kat. duchovný na odpo
činku v Ľutine.

Nebohý sa narodil 21. júna 1906 v Poráči. Na kňaza bol vysvä
tený 2. augusta 1930. Pôsobil vo farnosti Ľutina.

Pohrebné obrady a zádušnú sv. liturgiu vykonal ndp. Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovskej eparchie dňa 16. novem
bra 1989 v bazilike minor v Ľutine. Pohrebnú kázeň povedal, o. 
Mons. ThDr. Mirón Podhajecký, správca farnosti Čirč.

Vičnaja jemu pamjať!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JANUÁR

Aby dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Anglikánskym spoločen
stvom prispel k pokroku na ceste k zjednoteniu kresťanov.
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Rodičia, pre vás
Milí rodičia! Žijete v rodine, staráte sa o deti a iste radi prijmete 

niekoľko rád, ako vytvárať dobrú rodinnú pohodu a hlavne ako 
vychovávať svoje deti po náboženskej i všeobecnej stránke. Ak 
máte záujem, čítajte vždy na tejto strane túto rubriku.

Milí rodičia!

Gratulujeme vám z celého srdca! Konečne si držíte svoje dieťa 
v náručí. Je ešte veľmi malé, má iba niekoľko dní. Nič krajšieho 
nejestvuje od tohto malého ľudského uzlíka. Obdivovali ste už 
jeho malé prstíky na nohách? Samozrejme ste si už všetko na 
ňom poprezerali. Veď je to vaše dieťa. Viete, že to všetko nie je 
vôbec samozrejmé a ste preto vďační Bohu, že tento život vznikol 
z vás.

Avšak ani to ďalšie, čo vás v budúcich rokoch očakáva, nieje 
samozrejmé. Starostlivosť o dieťa a jeho výchova prináša so 
sebou mnohé problémy. V tom by vám tieto úvahy chceli ponúknuť 
pomoc.

Vaše dieťa má už svoje meno. Čo však viete okrem toho o tejto 
bytôstke? „Návod na použitie“ nebol k nemu priložený. Je to bez
mocná bytosť, úplné odkázaná na vás. Bude jej trvať rok, kým sa 
postaví na nohy. Väčšina zvieracích mláďat to dokáže krátko po 
narodení. Ale vaše dieťa v týchto dvanástich mesiacoch sa 
nebude učiť len behať, naučí sa toho oveľa viac. Aj vám prinesie 
veľa a bude sa pokúšať aj vás od začiatku správne vychovávať.

Láska je pre dieťa práve taká potrebná ako správna výživa a 
starostlivosť. Z tohto hľadiska je dôležité, aby ste si uvedomili, že 
vaše dieťa chcel Ten, ktorý je pôvodcom všetkého. Boh sa skláňa 
k dieťaťu s nekonečnou láskou. Stará sa oň ešte skôr, ako ono 
samo môže po ňom túžiť. Zvlášť viditeľné a účinné je to v krste.

Tým, že ste dieťa dali pokrstiť, preukázali ste mu neoceniteľnú 
službu. Kňaz pomenoval dieťa menom, ktoré ste preňho vybrali.

Krst je však viac ako slávnostné odovzdávanie mena. Kňaz 
poznačil dieťa krížom, čím vyjadril, že odteraz bude celý jeho život 
patriť Kristovi. Položil naň ruky, a tým ho odovzdal do Božej lásky. 
Dýchol naň a naplnil ho Boží Duch.

Vaše dieťa sa ešte nemôže samo hlásiť ku Kristovi. Preto ste vy 
a jeho krstní rodičia vyslovili vyznanie viery za neho.

„Krstím Božieho služobníka . . .  v mene Otca i Syna i Svätého 
Ducha.“ Pri týchto slovách nalial kňaz na hlavu dieťaťa vodu. Tak 
ho Boh prijal za svoje dieťa a umožnil mu účasť na svojom bož
skom živote. Biele šaty — košieľka a horiaca svieca sú symbolom 
tejto svätej udalosti.

Vaše dieťa ešte nepozná svojho Otca-Stvoritéľa. Príde však 
čas, keď ho začne poznávať. Potom bude potrebovať vašu vieru a 
lásku, aby Boha našlo a v spoločenstve s ním vyrástlo.

Dieťa po narodení sa necíti najlepšie, samo narodenie nebolo 
pre neho najpríjemnejšie. Musí samo dýchať, zažívať, kúpu ho, 
vážia ., . Pravdepodobne má strach. Od tohto strachu ho môže 
oslobodiť len matka. Na jej prsiach nachádza útechu.

Hlava novorodenca je v pomere k drobnému telu veľká. Keďže 
mozog do druhého roku veku priberá na váhe, lebečné kosti pod 
jemnou kožou nie sú celkom uzatvorené. Oči zdánlivo škúlia, očné 
svaly nie sú dostatočné vycvičené, ustália sa po troch až štyroch

mesiacoch. Pretože pečeň má priveľa práce s regulovaním krvi, 
môže sa stať, že dieťa na tretí deň ožltne. Tento bežný jav sa asi 
po týždni normalizuje. Nohy ostávajú ploché dovtedy, kým sa 
klenba nôh népripraví na behanie.

Dieťa sa náhli, aby v čase dvoch až troch týždňov dohnalo 
mierny úbytok na váhe, ktorý nastal po pôrode; hlad je mocný 
poháňač.

Popri sacom reflexe má dieťa vrodený aj úchopový reflex. 
Zhruba počuje a vníma svetlo aj tmu. Jeho malý rozumček 
výborne funguje od prvých okamihov života. Na svoje mnohoraké 
úlohy sa musí postupne špecializovať, vždy lepšie a zreteľnejšie, 
kým nevládne nad celým svojím telom. Aj novorodenec si už q 
pamätá dojmy, t. j. cvičí si pamäť. Na udalosti z dojčenského času 
si neskôr, ako dospelý, nespomenie, ale v jeho podvedomí trvalé  ̂
pôsobia ďalej. To hrá vo výchovnom procese od samého začiatku & 
dôležitú úlohu. !

Dieťa vníma svoju matku veľmi skoro. Rozlišuje vône a hlasy. 
Väčšinu dňa, až dvadsať hodín denne, dieťa spí. Ale aj tento ! 
krátky čas bdenia stačí, aby sa obohacovalo novými a novými ' 
dojmami. (Podľa Listy rodičom) ■

POHĽAD NA OTCOV OBRAZ JU POSILŇUJE
Na slávnej štrasburskej katedrále sa teší neobyčajnému 

obdivu slávny Anjelský stĺp, umelecké sochárske dielo. Stĺp 
má dojímavú históriu.

Architekt katedrály Jean Ervin zo Steinbachu náhle zomrel 
a zanechal umelecký stĺp nedokončený. Jeho dcéra Sabína 
nechcela, aby otcova práca ostala nedokončená a aby tým 
neutrpela jeho povesť. Rozhodla sa, že sama dokončí dielo 
na základe náčrtov, ktoré zanechal otec. No hoci bola veľmi 
schopná a nevýslovne milovala svojho otca, nemala síl 
pokračovať v práci. Jej ruky nezvyknuté narábať dlátom a kla
divom, padali od únavy.

Láska k otcovi vnukla jej dojemnú myšlienku. Na lešenie 
zavesila obraz svojho otca. Spomienka naň a rozhodná vôľa 
uctiť si jeho pamiatku pomohli jej vydržať v ťažkej práci. A 
Anjelský stĺp bol dokončený.

(Radostné posolstvo B, 39)
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