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Pokol a milosrdenstvo pod ochranou Márie
Dňa 21. decembra 1989 Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval 

Mons. Jána H i r k u za sídelného biskupa prešovskej gréckokato
líckej diecézy s pôsobnosťou pre celé územie Československa. 
Slávnostne bol vysvätený v sobotu 17. februára 1990 v Prešove. 
Prinášame niekoľko myšlienok z jeho príhovorov, ktoré v minulých 
dňoch priniesli naše masovokomunikačné prostriedky.

Erb prešovského biskupa Mons. Jána H i r k u
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Cirkev je len vtedy plne organizovaná, keď má biskupa. Bez 
neho je len provizórium. Každý biskup je svetom i štátom 
uznávaná autorita. Práve ona bola našej diecéze upieraná 
naozaj roky. Priblížme si ich stručný historický prierez. V roku 
1950 bola gréckokatolícka cirkev násilne likvidovaná a jej 
dvaja biskupi boli odvlečení a neskoršie, v inscenovaných 
procesoch, i odsúdení. Sídelný biskup Peter Pavol Gojdič bol 
odsúdený na doživotie a vo väzení zomrel v roku 1960. 
Pomocný biskup Vasil Hopko zomrel na následky väzenia 
v roku 1976. Od roku 1950 až teraz máme opäť sídelného bis
kupa, ktorým som bol menovaný ja.

Môj osud bol podobný osudu našich kňazov a veriacich.
V roku 1950 po tzv. „Sobore“ som sa začal skrývať a ten čas

som využil na prípravu doktorátu na Bohosloveckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe, ale realizovať sa to už nedalo.

V roku 1952 som nastúpil krátko do práce v Trenčíne, ako 
stavebný robotník. V októbri ma zaistili a po vyšetrovacej 
väzbe som bol odsúdený na 3 roky väzenia. Medzitým prišla 
amnestia. Po prepustení z väzenia som pracoval na strédnom 
Slovensku v Brezne.

V roku 1955 ma opäť zaistili a Najvyšší súd v Prahe ma 
odsúdil na dva a pol roka. Ako trestanec som pracoval v bani 
na uhlie v Rtyni y Podkrkonoší.

V roku 1958 som sa vrátil z väzenia. V Brezne a v Podbrezo
vej som pracoval ako robotník a vyučil som sa za elektrikára. 
Ako elektrikár som pracoval v nemocnici v Brezne, Podbrezo
vej a v Prešove. Tam ma zastihol rok 1968. Vo vtedajšom 
obrodnom procese obnovili činnosť našej cirkvi a nastúpil 
som do pastorácie v Prešove, najprv ako správca katedrál
neho chrámu, potom ako okresný dekan a nakoniec 2. apríla 
1969 som bol menovaný za ordinára prešovskej diecézy.

Teším sa veľkému hnutiu v našej vlasti, ktoré chce nastoliť 
právo, spravodlivosť a obrodu v demokratickom štáte. Za 
týmto procesom stoja mnohé modlitby veriacich v našej vlas
ti. A naši dobrí gréckokatolícki veriaci sa modlia už vyše 40 
rokov, trpia so svojou cirkvou a možno povedať výlučne za 
hlavu cirkvi, za príslušnosť k Rímu, ku Svätému Otcovi, ako 
viditeľnej hlave cirkvi.

Minulé obdobie sme vytrvali s Božou pomocou a s dobrými 
veriacimi a obetavými kňazmi. ,Chcel by som i touto cestou 
poďakovať sa našim horlivým veriacim a všetkým našim obe
tavým kňazom, rehoľníkom a rehoľniciam za kresťanskú zre
losť, za to, že sme proti rôznym provokáciám a ťažkostiam 
zvládli konsolidáciu, že pri svojich bolestiach sme viac 
mysleli na dobro cirkvi a že naša gréckokatolícka cirkev, 
vďaka tomu, nebolo nikdy v dejinách skompromitovaná a ná
silie nikomu nespôsobila, hoci nám i toto pripisovali.

Pokiaľ ide o naše nádeje, zostávame stále v pozícii, v ktorej 
sme boli plných 40 rokov: chceme dúfať i v beznádeji. Naše 
nádeje však rastú, veď celá naša spoločnosť chce nastoliť 
právo, spravodlivosť a slobodu v demokratickom právnom 
štáte. Za 21 rokov sme len živorili a usilovali sa o holý život 
s takmer 500 000 veriacimi, s 201 farnosťami s 218 kňazmi. 
Nemáme biskupskú rezidenciu a pre terajších 42 bohoslov
cov nemáme seminár.

Nikomu nechceme robiť násilie, ale nikto od nás nemôže 
žiadať, aby sme sa popri odpustení zriekali toho, čo nevy
hnutne pre život potrebujeme. Všetko však chceme riešiť 
pokojnou cestou, ale neodkladne! Nikdy nebudeme robiť s 
inými to, čo sme sami pocítili ako neprávosť, ale čakáme ľud
skú a kresťanskú i občiansku zrelosť v tomto smere aj od 
iných.
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1. .Š Eudoxia, mučenica
2. P Teodot, biskup a mučeník

Prvý piatok
3. S Eutrop a i., mučeníci

4. N 1. pôstna nedeľa.
hodný

■Hl. 1. Utr. ev. 9. Gerazim, cti-

5. P Konon, mučeník
6. U Amorejskí mučeníci
7. S Chersonskí mučeníci
8. Š Teofylakt, biskup a vyznávač. MDŽ
9. P Sebastskí mučeníci

10. S Kodrát a i., mučeníci
______Z á d u š n á  sobota_____ ^_____________________

11. N 2. pôstna nedeľa. — Hl. 2. Utr. ev. 10. Sofron, bis- 
 kup_______________________________________

12. P Teofan, vyznávač. Gregor, pápež
13. U Nicefor, biskup
14. S Benedikt, ctihodný
15. š  Agap a i., mučeníci
16. P Sabín, mučeník
17. S Alexej, ctihodný

Z á d u š n á  sobota

18. 3. pôstna nedeľa — Krížupoklonná. — Hl. 3. Utr. 
ev. 11. Cyril Jeruzalemský, arcibiskup

19. P Chryzant a Dária, mučeníci.
20. U Sabbskí mučeníci
21. S Jakub, vyznávač
22. Š Bažil, biskup a mučeník
23. P Nikon a i., mučeníci
24. S Predsviatok Blahozvestovania

25. N 4. pôstna nedeľa. — Hl. 4. Utr. ev. 1.
Blahozvestovanie presv. Bohorodičky

26. P Zbor sv. arch. Gabriela
Zakončenie sviatku Blahozvestovania

27. U Matróna, mučenica
28. S Hilár a Štefan, ctihodní
29. Š Marek, biskup. Cyril, diakon
30. P Ján, ctihodný
31. S Hypát, biskup
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„Poď za mnou!“ (Jn 1, 43).
Edita Steinová bola významnou autorkou filozofických prác z 

odboru morálnej filozófie a nábožnosti. Spolupracovala s význam
nými učencami. Žila v kruhu nemeckej vedeckej elity. Prišiel čas, 
že Edita Steinová opúšťa takto pekne začatú vedeckú kariéru, 
naražajúc na mnohé prekážky, boj s rodinou, so strediskom. Pri
jíma kresťanskú vieru a zatvára sa do kláštorného zátišia. Editino 
hrdinské rozhodnutie sa stalo neskoršie príčinou jej smrti v osvien- 
čimskom tábore.

Boží Syn je pánom všetkého stvorenia, včítane človeka. Nie
kedy volá človeka do svojich služieb tichým pozvaním, niekedy 
otrasnou udalosťou života, niekedy rozhodným rozkazom, ako 
apoštola Filipa: „Poď za mnou!“ (Jn 1, 43). Sme si vedomí toho, 
že Boh je naším Pánom?

■
„Keď Ježiš videl ich vieru . . (Mk 2, 5).
Žofia Kossáková v knihe Z pekla píše, ako Jossel Rakover, Žid 

z Tarnopole, pred svojou smrťou vo varšavskom gete napísal: 
Verím v Boha Izraela. . .  Umieram pokojne, ale neuspokojený, 
bitý, ale nie zúfalý, milujúci Boha, ale nie ako jeho slepý poslucho- 
vač. Nasledoval som ho i keď ma od sebe odstrčil. Splnil som jeho 
prikázanie, napriek tomu, že ma za to b il . . .  Buď pochválený 
naveky.. .

Viera a dôvera v Boha je podmienka zázrakov. Táto viera je tiež 
podmienkou odpustenia hriechov: kto uzná skutočnosť hriešnosti 
a dôveru v Božiu moc, bude mu odpustené . . .  Ježišu, v tebe 
verím, v tebe dúfam . . .

■
„Kto chce ísť za mnou, nech . . .  vezme svoj kríž . . .  (Mk 8,

34).
Grácia Gengová, talianske dievča z Turína, zomrela na rako

vinu vo svojich 16-tich rokoch (17. 3. 1975). Pred operáciou si do 
denníka napísala: „Idem dnes k lekárovi, a tam sa rozhodne o 
mojom osude. Bude to začiatok konca, alebo začiatok počiatku? 
Netúžim to vedieť. Túžim iba po tom, aby si mi pomohol prijať tieto 
utrpenia.“

Opravdivý kresťan je ten, kto pochopil Božiu veľkosť a nutnosť 
úplne sa odovzdať do Božej vôle v tej miere, že chce bezvýhradne 
a po celý život hovoriť: „Áno, Otče“ (Mt 11, 26), i keď je to vedomý 
súhlas ku krížovej ceste. V Božej matematike je pevným záko
nom, že strata pre Božiu vôľu je ziskom; kríž s Kristom je istotou 
vzkriesenia a oslavenia; smrť pre evanjelium je zárukou večného 
života.

■
„Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou“ (Mk 9,

29).
Lucia z Fatimy v roku 1961 vyhlásila: „Od tej doby, čo Najsvätej

šia Panna prepožičala ružencu takú veľkú moc, niet hmotných ani 
duchovných, národných ani medzinárodných problémov, ktoré by 
sa nedali vyriešiť ružencom a našimi obetami. . . "

Moc dôvernej modlitby je hlavným učením uzdravenia posadnu
tého chlapca (Mk 9, 17—29). Slová: „Všetko je možné tomu, kto 
verí“ (Mk 9, 23) sa nevzťahujú len na Pána, ale i na veriaceho člo
veka, ktorému je k dispozícii daná Božia moc, o ktorej Spasiteľ 
neskoršie povie: „Bohu je všetko možné“ (Mk 10, 27). Otec 
nemocného chlapca si bol vedomý svojej slabej prirodzenej dôve
ry, ale mal dobrú vôľu a prosil o dôveru z nadprirodzeného daru. 
Tým bola splnená Kristova podmienka k uskutočneniu zázraku. 
Kristus túto podmienku ešte raz zdôrazňuje apoštolom, ktorí mu 
kládli otázku (Mk 9, 28): „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba 
modlitbou“ (Mk 9, 29). Účinná nadprirodzená pomoc človeku pra
mení ten z dôvery, ktorá sa ukazuje predovšetkým modlitbou.
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Požiadavky gréckokatolíckej cirkvi
Gréckokatolícka cirkev v Československu je z 19 štátov uzna

ných cirkví, ktorá má okolo 500 tisíc veriacich v 201 farnostiach 
a 218 duchovných vrátane dôchodcov. Existuje na našom území 
od nepamäti a je priamym dedičom cyrilometodskej misie, čo do 
viery a obradu. Pred rokom 1950 začala byt’ predmetom tzv. akcie 
„P“, ktorej úlohou bolo v rámci stalinského násilia odtrhnúť ju od 
spojenia s Rímom a pripojiť ju k pravoslávnej cirkvi. To sa uskutoč
nilo na tzv. „Prešovskom soboré duchovných a laikov“ dňa 28. 
apríla 1950. Na ňom bol odsúhlasený Manifest o hromadnom pre
chode gréckokatolíkov na pravoslávie. Tak bola gréckokatolícka 
cirkev v Československu násilným inscenovaným spôsobom likvi
dovaná a administratívnym zásahom včlenená do pravoslávnej 
cirkvi. Pravoslávna cirkev sa na tomto protizákonnom konaní 
skompromitovala, lebo sa na týchto neľudských praktikách podie
ľala.

Prevážna väčšina kňazov a veriacich s tým nesúhlasila, kňazi 
boli väznení, alebo vyvezení na rôzne namáhavé práce, biskupi 
boli internovaní a v inscenovaných procesoch odsúdení. Všetok 
majetok bol postupne zapísaný na pravoslávnu cirkev a to 
neplatne na základe výnosu býv. Štátneho úradu pre cirkevné veci 
v Prahe č. 20285/51-11-1 z 13. februára 1952.

Na základe petičnej akcie kňazov a veriacich Ústavou zaručená 
činnosť gréckokatolíckej cirkvi bola obnovená vl. nariadením č. 70/ 
68 dňa 13. júna 1968. Toto nariadenie po 21. auguste 1968 nebolo 
realizované. Na nás boli porušované štátne zákony a tým sa nám 
upierali základné práva nielen v oblasti hospodárskeho zabezpe
čenia, ale aj v iných oblastiach.

Je treba dnes konštatovať, že gréckokatolícka cirkev v Česko
slovensku, ako náboženská spoločnosť, nebola žiadnym zákonom 
na území Československa nikdy zrušená či zakázaná (len 
dočasne bola jej pozastavená činnosť). V dôsledku toho gréckoka
tolícka cirkev tu nepretržite existovala i de facto i de iure.

Preto žiadame:
Zrušenie všetkých rozhodnutí tzv. „Prešovského soboru“ i jeho 

samotnú skutočnosť ako právne neplatnú v celom rozsahu a tiež 
prehodnotenie tohto obdobia.

* Dôvody:
V kritickom čase v roku 1950 a následujúcich de iure existovali 

orgány ustanovené gr. kat. cirkvou a schválené vládou. Oni boli 
jedine kompetentné sa vyjadrovať za cirkev a nie účastníci „Sobo
ru“, ktorých nikto k ničomu nezmocnil. Na tzv. „Sobore“ bola pre
javená iba vôľa usporiadateľov a hŕstky účastníkov, ktorí nemali 
právo rozhodovať o gr. kat. cirkvi iba o sebe a mohli rozhodovať o 
sebe, do ktorej cirkvi pro futuro budú patriť.

„Sobor" nemala právo zvolať pravoslávna cirkev, nezvolala 
ho ani gr. kat. cirkev, bola to násilne narežirovaná inscenácia 
akýchsi samozvancov a Štátny úrad pre cirkevné veci ani nepova
žoval za potrebné overiť si oprávnenosť konania týchto niekoľkých 
účastníkov a tým sa nechal-uviesť do omylu.

A nielen to, on vydal výnos č. 20285/51-11-1 z 13. februára 1952, 
podľa ktorého sa prepisoval majetok gr. kat. na pravoslávie.

Štátny úrad pre cirkevné veci si mal uvedomiť, že v zmysle § 10 
odst. 1 a 3 zák. č. 218/49 Zb., náleží mu právo iba štátneho dozoru 
nad majetkom cirkví a náboženských spoločností a že k odcudze
niu cirkevného majetku je treba súhlas zákonného vlastníka.

Suo nomine nemohol scudzovať cirkevný majetok na cudziu — 
tretiu osobu — pravoslávnu cirkev, lebo v tom zákone niet zmienky
o tom.

Preto výnos býv. Štátneho úradu pre cirkevné veci v Prahe je 
výslovne nekompetentný, od začiatku nezákonný a neplatný. Túto 
skutočnosť potvrdil aj Najvyšší súd SSR v jednom zo svojich roz
hodnutí (č. 3C 137/76 z 26. 2.1976), v ktorom je uvedené, že „vý
nos býv. Štátneho úradu pre cirkevné veci z 13. 2. 1952 č. 20285/

51-11-1 nemal moc zákona, ani nemohol privodiť prechod vlastníc
tva“ .

Výnos je v rozpore s § 60 Pozemnoknižného poriadku, platného 
v roku 1950 a neskoršie pre zápis práva podľa § 62 cit. poriadku. 
Osvojili sme si právny názor znalcov práva. Okrem toho pozem- 
noknižne zabezpečené vlast. právo sa v zmysle § 100 odst. 2 Obč. 
zákonníka n e p r e m l č u j e .

Aj ostatné §-y 138, 139, 140, 142 Pozemnoknižného poriadku 
potvrdzujú nulitu výnosu.

Podľa obč. zákonníka č. 141/1950 Zb. k nadobudnutiu vlastníc
tva mohlo dôjsť len zmluvou, zo zákona (§114), vydržaním a 
inými nadobudacími spôsobmi (veci skryté, stratené).

Zhrňujeme preto tieto požiadavky:
Deklarovať tzv. Sobor 1950 v akcii „P“ a vyhlásiť ho podľa cir

kevných i štátnych zákonov za neplatný.
— Následkom toho zrušiť pozemnoknižné zápisy z titulu 

výnosu býv. Štátneho úradu pre cirkevné veci v Prahe č. 20285/ 
51-11-1 z 13. 2. 1952 a tento výnos vyhlásiť za neplatný.

— Pozemnoknižne usporiadať a dať do pôvodného stavu — 
restitutio in integrum gr. kat. chrámy, kaplnky, farské budovy, ktoré 
sú nutné pre výkon bohoslužieb a to i tie, ktoré t. č. užíva pravo
slávna cirkev. Opraviť evidenciu ostatného cirkevného majetku, 
pokiaľ sa táto vedie.

— Rehabilitovať neb. pána biskupa Pavla Gojdiča a všetkých 
odsúdených.

— Pozemnoknične prepísať na gr. kat. cirkev katedrálny chrám 
a biskupskú rezidenciu, s intraviálom a ostatným príslušenstvom, 
ako knižnicu, archív a predajňu Petra.

— Odovzdať budovu býv. gr. kat. sirotinca a terajšiu pravo
slávnu bohosloveckú fakultu a zriadiť tam gr. kat. bohosloveckú 
fakultu a seminár.

Mons. Ján  Hirka, prešovský biskup
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— Odovzdať gr. kat. rehoľné chrámy v Michalovciach a Strop- 
kove.

— Odovzdať mužské a ženské rehoľné domy a uviesť do stavu 
z roku 1950.

— Žiadame stavebné povolenie pre výstavbu farských budov v 
Údoli, Vislanke, Maľcove, Ortuťovej, Vranove-Čemernom, kde už 
dlhý čas sa toho domáhame.

— Žiadame výstavbu chrámov v Poprade, Sedliskách, Humen- 
nom-Dubníku, Kalnej Roztoke, Snine, Starej Ľubovni, Prešove, 
Košiciach, Stakčíne a kde to vyžaduje potreba.

— Žiadame vrátiť do funkcie okresného dekana, o. kanoniKa V. 
Skorodenského v Košiciach a o. J. Soltýsa v okrese Stará Ľubov
ňa.

— Odovzdať farskú budovu v Košiciach a inde a zriadiť farskú 
budovu v Bratislave.

— Povolenie reholí a slobodnú tlač.
— Zrušiť depozitné účty za odpredané cirkevné majetky a 

vyplatiť gr. kat. cirkevným obciam a tiež vrátiť prevzaté peniaze.
— Stotožňujeme sa s požiadavkami ostatných cirkví v ČSSR, 

čo do zrušenia zákona o štátnom dozore nad cirkvami a udeľovaní 
štát. súhlasu k duchovenskej činnosti.

— Vytvoriť podmienky pre činnosť cirkvi v oblasti výstavby 
chrámov, výuky, vzdelávania, štúdia bohoslovcov, laických zdru
žení a prístup k hromadným oznamovacím prostriedkom.
Prešov 12.12.1989 Mons. Ján H i r k a 

prešovský biskup

o. Marián Pot áš ,  OSBM

Využi príležitosť svätého pôstu
V súčasnej dobe slovo pôst akoby stratilo svoj základný 

pojem. U mnohých z nás je nesympatické, lebo vyžaduje nie
len vonkajší pôst, zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ale aj 
úprimné sebazaprenie a celkové zlepšenie, čo nie je ľahká 
vec.

Sv. Bažil Veľký v kázni o pôste píše, že „pôst je starý ako 
ľudstvo“. Už od prvých počiatkov Pán Boh požadoval zdržan
livosť, obetu a sebazaprenie. K pôstu vyzývali Bohom 
vybrané osoby, hlavne svätí proroci v čase, keď vybraný 
národ odpadol od Boha a dostal sa do otroctva. My tiež preží
vame podobnú dobu. Božia Matka bojuje o našu spásu, prosí 
o pokánie, aby nás mohla zachrániť pred zatratením.

I keď všetkému dobre rozumieme, slovo pôst nie je pre nás 
populárne. Prečo? Lebo zákonite tiahne za sebou aj pokánie 
a polepšenie a do toho sa nikdhiu nechce. Treba uznať, že 
pokánie preráža cestu veľmi ťažko, lebo vyžaduje od nás 
obeť a to je veľmi bolestivé, hlavne pre tých, čo neveria vo 
večný život. Tí ťažko chápu, že samotné pokánie je vyššia 
životná hodnota, že je konečným úslovím ako získať morálnu 
čistotu, ktorá vnáša do duše pokoj, silu, odvahu, chuť do 
života, istotu a radosť. Touto pokutou kajúcnik získavá stra
tený raj, s ním radostnú atmosféru, šťastie, o ktoré ho 
nemôže okradnúť žiaden rozruch, hudba, pokušenie, ktoré na 
neho doliehajú.

V pôstnej dobe sa dobrovoľne zriekame hlavne hlučných 
zábav, alkoholu, cigariet, tiež aj rôznych dovolených radostí'. 
Viac času venujeme modlitbe a konaniu dobrých skutkov. 
Preto nekonajme to tak, ako to robili farizeji, aby nás videli a 
obdivovali ľudia. Mohli by sme sa dočkať prísneho trestu: 
Podobáte sa obieleným hrobom . . .  Hadie plemeno (Mt 23, 
27;33).

Musíme uznať, že len opravdivé a úprimné pokánie môže 
nás zachrániť pred skazou, lebo prináša so sebou úplnú 
zmenu života. Je pravdou, že každý z nás môže denne padnúť 
aj sedemkrát. Stáva sa to vtedy, keď sa vedome a dobrovoľne 
postavíme proti Božej vôli a Božím príkazom. Hriechu sa 
môžeme dopustiť slovom, skutkom, myšlienkou či zanedba
ním dobrého.

Každý hriech priťahuje na našu dušu vinu, trest, ale aj ško
du. Pre lepšie pochopenie, predstavme si dopravnú nehodu. 
Ako na to reagujú ľudia? Prvý moment: Ako sa to mohlo stať? 
Kto je vinný? Je týmto vec ukončená? Nie! Nasledujú ďalšie 
otázky: Kto uhradí spôsobenú škodu?

Podobne je to aj s hriechom. Aj tu možno hovoriť o vine, 
ako k nej došlo, kto je vinný, kto tie škody napraví. To zname
ná, že nestačí len vyznať svoje previnenia — to robíme vo

svätej spovedi, či pred spoločnosťou — ale aj napraviť spô
sobené škody a to tak štedro ako Zachariáš, alebo Mária Mag
daléna. Pravda, svojím zlým príkladom stiahol som na dušu 
trest, tiež na celé ľudstvo. Boh vo svojom nekonečnom milo
srdenstve odpúšťa nám veľkodušne všetko, ale škody, ktoré 
som zapríčinil sebe či iným, musím napraviť a sám nahradiť.

Tieto škody možno napraviť hlavne pokáním, silným pred
savzatím a kajúcimi skutkami.

Poznáme ešte hriechy, ktoré neprinášajú do našej duše 
väčšie či menšie škody. Preto niekto z toho vychádza, že sa 
na neho zákon pokánia nevzťahuje. Ale zabúdajú, že previne
nie sa vzťahuje nielen na tých, čo sa dopustili zla, ale aj na 
tých, čo zanedbali robiť dobro.

Pravda tieto chyby často nerobia škodu iným, ale predo
všetkým nám, našej duši a nášmu napredovaniu v svätosti. 
Nimi sa okradáme o zásluhy a dobro a je to tiež vina, ktorú 
musíme napraviť. A nápravu sme povinní urobiť všade tam, 
kde sa nachádzame, kde pracujeme, s kým sa stretávame.

Preto sa snažme venovať viacej modlitbe, buďme ohľadu
plnejší voči druhým, odpúťajme a robme dobro hlavne tým, 
ktorí naše služby prijímajú nevďačne, ironicky, ba možno i s 
pohŕdaním.

Toto všetko dokáže plne pochopiť len ten, kto naozaj 
pochopil príležitosť svätého pôstu.

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja  vás posilním"
(Mt 11, 28)



Ako p re žiť v e ľ k ý  pôst
Veľký pôst — šesť týždňov intenzívneho duchovného živo

ta. Vnútorné zamýšľanie sa, obrátenie, zmena zmýšľania, 
pokora, uznanie svojich nedokonalostí, duch zmierenia — to 
by mal byť obsah môjho veľkého pôstu. Zdržanlivosť v jedle 
je teraz redukovaná na minimum. No vnútorná zdržanlivosť, 
sebaovládanie, duch obety, služby a lásky by mali byť o to 
intenzívnejšie.

Čo nám pripomína veľký pôst?
Pripomína nám Božiu dobrotivosť a milosrdenstvo, ktoré 

sa prejavili v Ježišovi Kristovi, najmä v jeho smrti na kríži za 
naše hriechy. Druhá vec, ktorú nám prináša veľký pôst — to 
je výzva určená nám osobne. My sami sa máme rozhodnúť a 
odpovedať na túto Božiu dobrotivosť. Naša odpoveď má byť 
ochota ísť za Kristom a v ňom rozvíjať svoj konkrétny denný 
život — v tomto mojom prostredí, na tomto mieste, v tomto 
povolaní, s týmito schopnosťami, v týchto ťažkostiach. Toto 
je pravé pôstne rozhodnutie a toto od nás žiadal sám Spasi
teľ, keď hovoril: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8,34). Zdá sa to byť 
tvrdá výzva. Ale kresťanská prísnosť a askéza, duch pokánia 
nám pomáhajú nachádzať rovnováhu, moc ducha nad hmo
tou, rozum nad fantáziou. Ten kto sa vie ovládať v málom, 
môže sa postupne odvážiť aj na veľké veci. Ale vždy musíme 
byť spojení s Bohom v modlitbe. Pripomínať si krst, oživiť si 

. vieru a lásku, obnoviť^si ducha obetavosti, služby, pokánia, 
pozornejšie počúvať Božie slovo a sústredenejšie sa modliť
— to sú hlavné úkony kresťanského života v pôste. Do veľ
kého pôstu má nás viesť Svätý Duch. Mali by sme sa aspoň 
na čas zrieknuť úplnej sýtosti a úplného blahobytu, nechať 
hojnosť sveta vedome za sebou. Musíme si dávať pozor, aby 
sa nám nespriečilo srdce, aby sme nezabudli na Pána, svojho 
Boha a nespyšneli. Nehovor vo svojom srdci: „Moja vlastná 
sila a moc mojej ruky získali mi toto“ (Dt 8,11—18).

Veľký pôst — to je aj príležitosť zamyslieť sa nad svojím 
životom. Aké metódy používam vo svojom konaní? Ako 
zmýšľam? Nebojím sa každého nedostatku? Nebojím sa kaž
dej núdze? Nebojím sa odrieknúť si niečo? Som ochotný žiť 
odvážne ako to žiada evanjelium? Sväté písmo hovorí: Srdce 
čisté stvor vo mne, Pane. To znamená — očisť ma celého, až 
do hĺbky ma očisť. Očisť moje myšlienky, moje postoje, moje 
túžby, želania, plány, činy — moje telo.

Srdce čisté stvor vo mne, Pane! To je základná zmena člo
veka. A táto zmena sa najlepšie prejaví tým, že sa nezaobe
ráme len sami sebou, nemyslíme len na seba, ale myslíme na 
druhých, otvárame sa im a slúžime im. Nejde tu teda o samoú
čelné umŕtvovanie, ale o prejav oddanosti Bohu a prejav 
lásky k blížnemu. To je plodné pokánie, to je plodne preží
vaný veľký pôst a obnova v ňom. Pôst je teda zvlášť vhodný 
čas pomáhať druhým.

Aj> telesný pôst má nás oslobodzovať predovšetkým zo 
zajatia sebectva, zo zajatia tela a zmyslov. Ale aj tu platí: To, 
čo si odriekneš, má byť pokrmom pre núdzneho. To, čo si 
odriekneme, máme darovať iným, ktorí to potrebujú. Potom je 
to hodnotné, potom je to plné. Pôst nás oslobodzuje od reťazí 
tela, almužna nás otvára voči blížnemu. A modlitba a sviatosti 
nás priamo spájajú s Pánom Bohom.

U rímskokatolíkov sa veľký pôst začína sypaním popola. 
Popol bol oddávna symbolom pokánia, pokory a márnosti. 
Prach si na prach sa obrátiš! Popol nám má pripomenúť aj 
pocit osobnej viny. Máme si pripomenúť: Neobstál som vždy 
pred Pánom Bohom. Sklamal som ho. Porušil som vernosť. 
Zranil som Božiu dobrotivosť. Ak sme sa previnili proti Láske, 
chceme to napraviť predovšetkým láskou. Boh chce, aby sme 
ho mali radi predovšetkým láskou k bratom (pozri MT 25,40). 
Máme sa teda ukázať nie v mimoriadnych činoch askézy, ale

v mimoriadnych činoch lásky. „Roztrhnite si srdcia, a nie 
rúcho“, čítame u proroka Joela (2,13). Teda v pôste máme 
zamerať svoje srdce na potreby iných. Preto musíme viac žiť 
v spoločenstve s Kristom, viac prežívať jeho prítomnosť v cir
kvi, v našich bratoch. Musíme sa obnoviť v úprimnosti života 
pred Bohom. Nemodliť sa aby nás videli, nerobiť dobré 
skutky aby nás chválili, nedávať almužny aby si nás všimli, 
nepôstiť sa aby sme boli nápadní. Nech nás teší, že obnovu 
srdca a celého nášho života vidí Pán, že ju cítia ako požehna
nie naši bratia a sestry.

Pôst teda nemožno oddeliť od lásky a služby a teda od 
pokory pred Bohom. A k takémuto pôstu nás povzbudzuje 
Ježiš Kristus. Chce, aby sme sa pôstili s čistotou srdca a 
úmyslu. Ak bude náš pôst vidieť iba Boh, vtedy bude náš pôst 
vyjadrovať oddanosť a nádej. Vtedy nás pôst bude prehĺbo- 
vať a približovať k Božiemu tajomstvu, a vtedy pôst splní svoj 
účel.

(Podľa J. K. spracoval Ľ. P.)

Kriste, Kráľu spravodlivý, buď mi Sudca milostivý. Daj, nech tvoje umuče
nie, prinesie mi raz spasenie (Modlitby a piesne, 47)

Pravá podstata pôstu nie je v zdržanlivosti od pokrmov, ale 
od hriechu. Kto sa postí jedine od jedla, ten pôst znižuje,' 
zneuctieva. Postíš sa? Dokáš to skutkom! Ako, pýtaš sa? 
Takto: Vidíš chudobného, zľutuj sa nad ním, vidíš svojho 
nepriateľa, zmier sa s ním, vidíš, že tvoj priateľ koná šľachet- 
ne, nezáviď mu, vidíš peknú ženu, nevšímaj si ju. Nech sa 
postia nielen ústa, ale i oko, noha, ruka a všetky naše údy. 
Nech sa postí naša ruka od nespravodlivého majetku, nech 
sa postí naše oko od zvedavých pohľadov, nech sa postí 
naše ucho od ohovárania a neúcty, nech sa naše ústa postia 
od uštipačných slov a potupovania. Aký môžeme mať úžitok 
z toho, keď sa síce zdržujeme od mäsa, vtákov a rýb, bratov 
však vraždíme, alebo kto na cti uberá, ten podľa sv. Pavla 
vraždí svojho blížneho.

Sv. Ján Zlatoústy
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Z P a m ä t i  
gréckokatolíckeho kňaza

ÚVOD *
„Ak chcete, aby o vás ľudia vedeli, dajte sami o sebe vedieť“ , 

povedal istý múdry štátnik. O nás, gréckokatolíkoch, žijúcich na 
Slovensku, na Podkarpatskej Rusi a či v Haliči, často aj sami 
veriaci tej istej katolíckej cirkvi, latinského obradu, vedia málo. A 
čo povedať o tých, ktorí sú iného vyznania?

Ježiš Kristus založil len jednu cirkev, ktorá jediná má právo 
verne hlásať a vykladať články viery v súhlase so Svätým písmom.

Každý kresťan katolík by mal vedieť, že viera a obrad nie je jed
no. A spolupatričnosť k tej istej cirkvi nezávisí od obradu, ale od 
viery.

Dnes poznáme dva hlavné" obrady. Na Východe východný 
obrad, na Západe západný — latinský obrad. K východnému 
obradu patria: abesinský, etiópsky, arménsky, koptský, grécky, 
grécko-bulharský, grécko-melchitský, grécko-rumunský, sýrsky, 
sýrsko-chaldejský, sýrsko-malabarský, sýrsko-maronitský a náš 
g r é c k o - s l o v i e n s k y .

Všetky tieto východné obrady sú rozličné; veriaci všetkých tých 
obradov však veria v tú istú náuku, ktorú učí katolícka cirkev a 
všetci sú katolíci.

Ježiš založil cirkev a nie obrad! Pri Poslednej večeri s apoštolmi 
zaiste hovoril aramejským jazykom a tým istým jazykom premenil 
chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv. On, Ježiš, nepredpisoval, 
akým jazykom sa má slúžiť sv. liturgia.

Na počiatku sa pri bohoslužbách viac-menej užívali jazyk 
grécky a latinský. Najrožšírenejším bol však grécky jazyk (Špirko: 
Patrológia), lebo i v samom Ríme sa bohoslužby konali v gréckom 
jazyku. Ba čo viac, na počiatku aj pápeži boli východného obradu. 
Medzi nimi boli tiež i mnísi z rádu sv. Bažila Veľkého. Od IV. storo
čia sa na Východe používal grécky jazyk, na Západe latinský 
jazyk. Jedno je isté, že na počiatku nebolo žiadnych rozkolov, 
všetci kresťania boli členmi jednej Kristovej cirkvi.

Keď hovoríme o obradoch, je dobré vedieť aj to, že podľa latin
ského Codexu sú si všetky obrady rovné, lebo článok 106,4 hovo
rí: „V prvenstve obrad nehrá rolu.“ To znamená toľko, že pre prí
slušnosť k obradu si nikto nemôže pripisovať prvenstvo a nadriad- 
nenosť, lebo v cirkvi majú všetky obrady rovnakú cenu.

Prečo bol zvolený tento úvod o obradoch, keď začínam písať o 
gréckokatolíckej cirkvi v Československu a v blízkych diecézach 
(biskupstvách) za našimi hranicami?

Má to svo] význam. Je potrebné vedieť, že na východnom Slo
vensku od pradávna žijú veriaci, ktorí patria do katolíckej cirkvi, 
ale užívajú východný obrad, ktorý do našich končín — na Veľkú 
Moravu — priniesli slovanskí vierozvestovia sv. Cyril a Metod. Títo 
veriaci, ktorí používajú východný (grécky) obrad, sa nazývajú 
g r é c k o k a t o l  íci .

Tí gréckokatolíci, ktorí žijú ešte dnes na východnom Slovensku 
od Tatier až po Vihorlat, s hrdosťou — a čo je dôležité aj opráv
nene — sa na Slovensku hlásia k sv. Cyrilovi a Metodovi. Oni sú 
pravými dedičmi učenia slovanských vierozvestov a súčasne aj 
nositeľmi našej najstaršej národnej tradície.

Napriek týmto skutočnostiam sa gréckokatolíkom dostávalo 
ponižovania aj od tých, od ktorých by sa to najmenej očakávalo. 
Ešte aj po náboženskej stránke boli nazývaní len „Rusnákmi“ a 
dokonca niektorí zašli tak ďaleko, že si dovolili vyriecť, že „graeca 
fides nulla fides“ (gréckokatolícka viera, žiadna viera!). Tak to bolo 
v dávnejšej minulosti a tak tomu bolo aj po druhej svetovej vojne.

Musela prísť doba — a ona aj prišla — aby sme my, príslušníci 
gréckokatolíckej cirkvi, dokázali celému svetu, že hanebný a pri
tom bludný vyššie spomínaný výrok je nepravdivý. Na vlastnej 
koži — v rokoch 1950 až 1968 — utrpením, verejným vyznaním, 
žalárovaním sme práve my, gréckokatolíci, vryli do nerozborného 
pamätníka dejín svoje meno: Vyznávači.

S odstupom času sme tak trochu hrdí na to, že prišiel oheň, v 
ktorom sa rozpoznalo pravé zlato od napodobneniny. Nie je 
žiadne umenie byť hrdinom, alebo lepšie povedané robiť sa ním v 
mieri, ale v boji. Či sa nehodí aj do našej doby na mnohých veria
cich katolíkov, nevynímajúc ani niektorých kňazov, výrok Tertuliá- 
na: „Multi in pace sunt leones, sed in proelio cervi“ (Mnohí sú v 
mieri levy, v boji však pokorné jelene)?

1. diel
1. VEĽKÁ SKÚŠKA

V roku 1950 bola gréckokatolícka cirkev na Slovensku podro
bená veľkej skúške. Administratívnym spôsobom bola likvidovaná 
a veriacim bolo nanútené pravoslávie.

V týchto Pamätiach som sa rozhodol aspoň v krátkosti verne 
opísať, čo všetko gréckokatolícki kňazi so svojimi veriacimi v 
rokoch 1950— 1968 prežili a vytrpeli, aby budúce generácie 
poznali skutočnú pravdu a nie takú, aká im bude (bola) podávaná 
inými.

Je toho veľa, čo si zasluhuje, aby bolo zaznamenané. Sled vte
dajších udalostí som si sám starostlivo zaznamenával, neskôr 
som materiál zozbieral aj od iných očitých svedkov (gr. kat. kňazi: 
Zorvan, Ljavinec, Kopčay, Zima, dr. Seman, Nevický, Ďurišin) a 
tiež z toho, čo priniesla denná tlač v roku 1968, kedy nastalo uvoľ
nenie. Vtedy gréckokatolícka cirkev ožila a dňa 13.júna 1968 bola 
aj štátnymi orgánmi povolená.

Praktiky používané pri likvidácií gréckokatolíckej cirkvi na Slo
vensku dokumentujem na svojom vlastnom osude, ktorý však bol 
s malými obmenami podobný mnohým iným.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
o. Michal Fi t z
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á^POZHRS SUOJU UIERU ?

EUCHARISTIA 
KRISTOVA OBETNÁ HOSTINA

Je nám známe, že Pán Ježiš ustanovil eucharistickú sláv
nosť, čiže sv. liturgiu, počas večere. Svätá liturgia sa skladá 
z úkonov, modlitieb, spevov, čítaní, slov k veriacim, takže 
nemožno ľahko zbadať v nej charakter večere. Iba kto vie 
hlbšie preniknúť za tieto vonkajšie úkony, zbadá, že sú všetky 
dômyselne zacielené na večeru, alebo ešte lepšie povedané, 
na hostinu. K hostine, či večeri prirodzene patrí aj jedenie 
a pitie. A chlieb pri eucharistickej hostine patrí predovšetkým 
na jedenie a víno predovšetkým na pitie. Eucharistická svia
tostná obeta je teda obetou vo forme hostiny.

Prví kresťania sa schádzali k sláveniu svätej liturgie do 
súkromného domu, v ktorom si vykonali „agapé“, čiže hody 
lásky a po nich eucharistickú slávnosť. Celkom V takom 
postupe a v takej podobe, ako sa konala posledná večera. 
A okolo jedného stola.

Počas prenasledovania sa kresťania schádzali do kata- 
komb, kde slávili eucharistickú večeru na stolnej tabuli, ktorá 
prikrývala telá mučeníkov. Hody lásky sa konali pred eucha
ristickou slávnosťou alebo po nej.

Keď cirkev dostala slobodu, začala stavať chrámy. Tie sa 
líšili od prvotných miestností, v ktorých kedysi kresťania slá
vili eucharistiu (sv. liturgiu). V chráme bolo treba úctivo sa 
pohybovať, nerozprávať, nejesť, a preto sa odtiaľ vylúčili 
hody lásky.

Aj oltár ako obetný stôl prestal byť stolom. Z rôznych dôvo
dov (o ktorých si povieme neskôr) začali oltár — stôl ozdobo
vať obrazmi, sochami a stal sa z neho veľkolepý oltárny kom
plex.

Zpočiatku všetci spolustolujúci, ktorí sa zúčastnili na sv. 
liturgii, boli opravdu stolujúci, pretože všetci prijali eucharis
tickú večeru: Kristovo telo a krv. Liturgia bola skutočnou 
večerou. Postupom storočí tu došlo k rôznym zmenám z rôz
nych dôvodov (o nich tiež nabudúce podrobnejšie). Účastníci 
svätej liturgie sa stávali stále väčšmi iba pasívne prítomní 
ako diváci. Strácal sa z nich cit spolupatričnosti, ktorý je pod
mienkou spoločného stolovania. Kňaz sa k spolustolujúcim 
obrátil chrbtom a zdalo sa, že si koná eucharistickú obetu pre 
seba.

Liturgická obnova po Druhom vatikánskom koncile chce, 
aby sv. liturgia sa znova javila čo najviac ako obetná hostina. 
„Vezmite a jedzte“ a „Pite z neho všetci“ vraví Kristus účast
níkom sv. liturgie dnes takisto ako vtedy vo večeradle. Preto 
dnes stále stúpa počet spolustolujúcich pri sv. liturgii.

Keď sme na eucharistickej slávnosti — sv. liturgii, sme na 
hostine, kde Kristus sám je hostiteľom a tiež pokrmom. A táto 
eucharistická obetná hostina má úžasné účinky:

1. Zjednocuje nás s Kristom. On vyhlásil: „Kto je moje telo 
a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6,56). Kto teda 
prijíma telo a krv Krista, ten sa najintímnejšie, najužšie spája 
s Bohom. Priam sa s ním zjednocuje.

2. Účasť na eucharistickej hostine nás zjednocuje navzá
jom medzi sebou. Sv. Pavol totiž píše: „ . . .  chlieb, ktorý láme
me, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, 
my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom 
chlebe“ (1 Kor 10,16— 17). Puto, ktoré nás zjednocuje, je Kris
tov Duch lásky. Jeho pôsobením sa stále viac stávame tajom
ným Kristovým telom, čiže cirkvou, rodinou Božích detí.

3. Prijímanie eucharistického Krista nás živí. Kristus je 
pokrmom večného života v nás. On jasne hlása túto pravdu: 
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkrie
sim v posledný deň“ (Jn 6, 54). A sv. Irenej, mučeník z dru
hého storočia, k tomu hovorí: „Ako viničný ker zasadený do 
zeme prináša plody vo svojom čase, a ako obilné zrno zasiate 
do zeme narastie v klasy a ako potom chlieb a víno (vyrobené 
z nich) v rukách kňaza s prispením Božieho slova stane sa 
eucharistiou, takisto naše telá eucharistiou živené a vložené 
do zeme budú vzkriesené vo svojom čase, pretože vzkriesený 
Ježiš dá nášmu smrteľnému telu nesmrteľnosť a nášmu 
porušiteľnému telu neporušiteľnosť.“ '

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

K eď  sa zvečerilo, zasad o l s Dvanástimi za  stôl. A k eď  jedli, povedal: „Ve
ru, hovorím  vám: Jeden  z vás ma zradí" (Mt 26, 20— 21)

HO LD SLO VEN SK ÉM U  PA NO VNÍKO VI
Prvý pamätník prvého slovenského po mene známeho knieža

ťa, Pribinu, slávnostne odhalili 20, decembra m. r. na Pribinovom 
námestí v Nitre, poniže hradu. Autorom monumentálnej sochy je 
národný umelec Tibor Bártfay. Jej okolie architektonicky dotvoril 
Ivan Szalay.

O kniežati Pribinovi vieme, že okolo r. 828 dal postaviť prvý v 
písomných prameňoch zaznamenaný kresťanský kostol na Slo
vensku a to v Nitre a pravdepodobne aj v Bratislave. Neskoršie, 
keď bol panovníkom v Blatnohrade (dnes na území Maďarska), 
zaslúžil sa o šírenie kresťanstva a výstavbu mnohých kostolov, 
spolu so svojím synom, kniežaťom Koceľom, najhorlivejším pod
porovateľom sv. solúnskych bratov. Pribina zomrel v r. 861.

V blízkosti areálu Nitrianskeho hradu sa počíta v krátkom čase 
s umiestnením súsošia slovenských vierozvestov, sv. Cyrila a 
Metoda, od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.

Kedy budeme mať na Slovensku pamätníky ďalších význam
ných osobností slovenských dejín veľkomoravského obdobia, ako 
kráľa Svätopluka, ktorého 1100. výročie smrti sa blíži (v r. 1994), 
sv. Gorazda, Metodovho učeníka, prvého svätca slovenského 
rodu a vzdelanca európskeho formátu, a ostatných?

Čo sa týka sv. Gorazda, žiada sa mu zasvätiť aj nové kostoly. 
Dosiaľ, žiaľ, ani jeden chrám našej eparchie, ba celého Sloven
ska, nemá za patróna tohto veľkého syna slovenskej zeme a svä
tej cirkvi.

Ľ. B.
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Modlil
Istý učiteľ duchovného života raz napísal: „Nemôže dobre žiť a 

tak dosiahnuť večnú blaženosť ten, čo sa dobre nemodlí. A nemo
dlí sa dobre, kto sa pozerá na svoje pobožnosti ako na povinnosti, 
kto vyhradí Bohu určitú hodinu, aby mu povedal, čo potrebuje a 
dosť! To je úradný, priam obchodný pomer k Bohu!

Modlitbu nemožno nikdy odbaviť, nikdy skončiť, lebo modlitba 
nie je povinnosť, modlitba je POTREBA, stála potreba duše, vyras
tajúca z jej túžby po kontakte a po večnom spojení s Božským 
Priateľom — Ježišom Kristom.

Ak je Ježiš Kristus mojím priateľom, moja modlitba bude zaiste 
vždy radostná, dôverná a stála. Neuspokojím sa iba s krásnymi 
slovami, ale budem hľadať i krásne obetavé skutky, lebo priateľ
stvo žije z obetí.

Preto sa modlím radšej málo,-ale dobre pamätajúc na slová pro
roka Izaiáša, že prekliaty je ten, kto koná Pánovo dielo nedbalo.“

Sv. Makar Veľký takto poučuje: „Keď upriamuješ myseľ a um na 
nebo a chceš sa zjednotiť s Bohom, vtedy veľké množstvo zlých 
duchov, ktoré ako čierny oblak sa znáša nad tebou, aby ti zahatal 
prístup k nebu. No, ale ako staré múry Jericha sa zosypali Božím 
pričinením, tak sa aj steny zla, čo bránia tvojej mysli, budú zbo
rené Božou silou. Keď sa modlíš, uvedom si pred kým stojíš. Buď 
hluchý a nestaraj sa čo ťa obklopuje, volaj k Bohu o pomoc a on ti 
pomôže. Od koreňa je potrebné odstrániť hnev a úplne sa očistiť 
od ubíjajúcich potrieb tela, ktoré čakajú, že im bude vyhovené.“

Aby sme sa uchránili od rozptýlenia mysle pri modlitbe, svätí 
Otcovia odporúčajú, aby myseľ čo najviac primela k reči modlitby. 
Preto je lepšie, keď sa modlitby prednášajú čítajúc z modlitebníka, 
a nie spamäti. Toto je vážne najmä pre začiatočníkov a slabých. 
Preto východné cirkvi všetko čítajú alebo spievajú obyčajne z 
kníh. Nie kvôli tomu, že by sa to nevedelo spamäti. Takto teda 
zahĺbená myseľ do reči modlitby nezutekáva na rôzne strany. Keď 
sa myseľ nemôže pridržať prednášanej modlitby, vtedy je treba 
slová modlitby ticho šeptať, nahlas len po takú mieru, že len sám 
seba sotva počujem. Tieto problémy sa najviac vyskytnú, kedLsa 
modlíme sami.

Pri modlitbe sa nemajú prepínať naše nervy, dýchať neprirodze
ne, zadržiavať dych, či vykrúcať hlavu. Modlím sa ticho, s hlbokým 
dychom, ale nečujne, hlavou jemne, pokorne naklonenou k zemi, 
s tým, že z času načas pohliadnem na ikonu, na svätých*, ktorí sa 
vždy pokladali za hriešnych a nehodných pred Bohom.

Keď nie som sám, ale moja modlitba by mohla druhých rušiť, 
modlím sa potichu. Ak sa však moja myseľ vtedy rozptyľuje, 
pomôžem si dychom a v duchu zdôrazňujem slová.

Nemôžeme nespomenúť, že pri modlitbe sa viackrát poznáču- 
jem svätým krížom. Neprežehnávam sa kedy sa-mi zachce, ani 
ako sa mi páči. Snažím sa prežehnať správne, so správne 
zomknutými prstami. Uvedomím si, že so znakom svätého kríža 
išli svätí mučeníci v ústrety mučiteľom, svätci ním robili zázraky. 
Preto dám prežehnaniu a tým i Ježišovi Kristovi, ktorý za nás 
zomrel na kríži, náležitú úctu a zároveň i prejavím vďačnosť. A 
nielen to, je aj prejavom mojej píslušnosti ku Kristovi. Prežehnám 
sa preto pri modlitbe, ale aj pred prácou, pri práci, pri jedle a po
dobne. Tak ako prví kresťania!

Keď sa modlím, tak to nerobím preto, aby ľudia hovorili o mojej 
zbožnosti. Sv. evanjelista Matúš spomína, ako Spasiteľ upozorňo
val apoštolov, aby sa nemodlili ako farizeji, ktorí si zakladali iba na 
zovňajšku, aby ich ľudia videli a obdivovali. „Keď sa modlíte, 
nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v syna
gógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia v ide li. .  . Keď sa modlíte, 
nehovorte veľa ako pohania..  . Nenapodobňujte ich; veď váš 
Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili“ (Mt 5, 5—8). 
Ako sa teda modliť, akými slovami?

Všetky modlitby,"ktoré máme v modlitebníkoch a napísali ich cir
kevní Otcovia majú základ v tej jedinej modlitbe, ktorú Pán na 

' prosbu svojich učeníkov (Lk 11,1) naučil sa modliť svojich apošto
lov. Je to Pánova modlitba. Hľa, čo o nej píše sv. Augustín:
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„Slová sú teda pre nás potrebné, aby nám pripomínali a stavali 
pred oči predmet naše} modlitby, nie však preto, aby sme verili, že 
nimi musíme poučovať alebo pohýňať Pána. Ak teda hovoríme: 
POSVÄŤ SA MENO TVOJE, pripomíname sebe samým svoju túž
bu, aby jeho vždy sväté meno bolo tiež ľuďmi považované za svä
té, to znamená, aby nebolo zneuctievané, a to je na úžitok nie 
Bohu, ale nám. Ak hovoríme: PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE, tak v 
sebe prebúdzame túžbu po tomto kráľovstve, ktoré naozaj isto prí
de, či chceme alebo nie, aby prišlo medzi nás a aby sme boli hodní 
toho, radovali sa z neho. Ak hovoríme: BUĎ VÔĽA TVOJA, AKO
V NEBI, TAK I NA ZEMI, vyprosujeme si vlastne od neho pre seba 
poslušnosť, aby jeho vôľa bola uskutočňovaná nami tak, ako je v 
nebi uskutočňovaná anjelmi. Ak hovoríme: CHLIEB NÁŠ KAŽDO
DENNÝ DAJ NÁM DNES, tak slovom „dnes“ chceme.povedať „v 
tomto čase“ , v ktorom žiadame buď dostatok živobytia, ktoré 
označujeme slovom „chlieb“ , pretože chlieb je jeho najlepšou 
súčasťou, alebo ním môžeme rozumieť sviatosť veriacich, ktorá je 
pre nás v tomto čase nevyhnutná k dosiahnutiu nielen časnej, ale
i večnej blaženosti. Ak hovoríme: ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY 
AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM, pripomíname si, o 
čo máme prosiť a čo máme robiť, aby sme si zaslúžili splnenie 
toho, o čo prosíme. Ak hovoríme: NEUVEĎ NÁS DO POKUŠE
NIA, pripomíname si, že o to prosíme z obavy, aby sme sa bez 
Božej pomoci nedali zviesť k súhlasu s nejakým klamným pokuše
ním alebo aby sme nepodľahli nátlaku. Ak hovoríme: ZBAV NÁS 
ZLÉHO, tak v sebe oživujeme myšlienku, že sa ešte nenachá
dzame v onom šťastnom stave, v ktorom už nezakúsime zlo. A 
táto posledná prosba Pánovej modlitby je tak obsiahla, že ňou 
kresťan, stojaci v akejkoľvek skúške, vyjadruje svoj nárek, prelieva 
ňou svoje slzy, začína s ňou, zotrváva pri nej a uzatvára ňou svoju 
modlitbu. Boli potrebné tieto slová, aby sme si nimi vtlačili tieto 
pravdy tiež do svojej pamäti.

A ak prejdeš aj všetky vety všetkých svätých modlitieb, nenáj
deš, myslím, nič, čo by nebolo obsiahnuté a zahrnuté v tejto Páno
vej modlitbe. Preto je tiež ponechané našej vôli hovoriť vo svojej 
modlitbe rovnaké veci inými slovami, nie je však ponechané našej 
vôli hovoriť iné veci“ (List 130).

Modlitba je pre kresťana aj ozajstnou duchovnou zbraňou. Keď 
sa raz apoštoli pýtali Ježiša, prečo nemohli vyhnať nečistých 
duchov, odpovedal im: „Pre svoju malú vieru. Vpoj, hovorím vám: 
Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: 
.Prejdi odtiaľto ta!’ — prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17, 
20). A pripomína: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modli
tbou“ (Mk 9, 29).

Vrch totiž'v orientálnych jazykoch symbolizoval neprekonateľnú 
prekážku. Jej odstránenie, ako to vykladači Písma hovoria, vyja
druje aj skutočnosť, že modlitba vyvierajúca z hlbokej viery vie pre
konať aj tie najväčšie prekážky.

Apoštol Jakub vo svojom liste o sile modlitbe hovorí: „Eliáš bol 
krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, 
nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a 
nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod“ (Jak 5, 17— 18). Preto 
„veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16).

Dnešná doba viac než ktorákoľvek predtým potrebuje silnú vieru 
kresťanov, takú silnú, ktorá by pomocou modlitby dokázala nielen 
hory prenášať, ale aj liečiť svet od všetkých neduhov! —bmr—



Biskupi presovskej diecézy
V súvislosti s menovaním doterajšieho apoštolského administrátora prešovskej diecézy Mons. Jána H i r k u  za sídelného 

biskupa, uvádzame biskupov, ktorí spravovali prešovskú diecézu od jej založenia.
Prešovská diecéza bola založená 22. septembra 1818 bulou Relata semper a to na území vyčlenenom z veľkej mukačevskej 

diecézy.

Prvým biskupom prešovskej diecézy bol 
GREGOR TARKOVIČ (1818— 1841). Na
rodil sa 20. novembra 1754 v Pasik'e na 
Zakarpatskú. Jeho otec bol kantorom. 
Gymnázium ukončil v Užhorode, filozofiu 
vo Veľkom Varadíne, teológiu vo Viedni na 
Barbareu (seminár sv. Barbory). Na kňaza 
bol vysvätený 1. januára 1775 na Černečej 
hore pri Mukačeve. Bol profesorom teoló
gie v Užhorode, potom duchovným v 
Dorohe (dnes Hajdudorog) a v Užhorode, v 
r. 1813 sa stal košickým vikárom a r. 1815 
kapitulným vikárom v Užhorode. Cisár ho 
menoval za prešovského biskupa r. 1816 
avšak v biskupstve bol Svätou Stolicou 
potvrdený až 26. septembra 1818. Vysvä
tený bol v kláštore baziliánov v Krásnom 
Brode 17. júla 1821. Jeho úlohou bola 
organizácia novoutvorenej prešovskej die-
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Gregor Tarkovič

J o z e f  Gaganec

cézy. Bol to vzdelaný biskup, askéta. 
Zomrei 16. januára 1841 a je pochovaný v 
krypte katedrálneho chrámu sv. Jána Krsti
teľa v Prešove.

Druhým prešovským biskupom bol 
JOZEF GAGANEC (1843— 1875). Narodil 
sa 10. apríla 1793 vo-Vyšnom Tvarožci, 
okr. Bardejov. Gymnázium > končil v Levo
či, filozofiu vo Veľkom Vara ne, teológiu v 
Trnave. Na kňaza bol vysvätený 8. marca 
1817 ako ženatý. Pôsobil v Ruských Pek- 
ľänoch, vo Vislo a Keresture. Ako vdovec 
bol menovaný za kanonika a po smrti bis
kupa G. Tarkoviča bol zvolený za kapitulár-

Tretím prešovským biskupom sa stal dr. 
MIKULÁŠ TÓTH (1876— 1822). Narodil sa 
v Mukačeve, kde jeho otec bol kantorom. 
Gymnázium ukončil v Satmare, teológiu v 
Budapešti. Na kňaza bol vysvätený 18. 
decembra 1857 a stal sa profesorom teoló
gie v Užhorode. V r. 1870 sa stal profeso
rom na univerzite v Budapešti. Dňa 3. 
apríla 1876 ho Svätá Stolica menovala za 
prešovského biskupa a na biskupa bol 
vysvätený 21. mája 1876. Roku 1881 otvo
ril v Prešove kňazský seminár. Dovtedy 
kňazi študovali v Užhorode. Zomrel náhle 
ako 48-ročný 21. mája 1882 a je pocho
vaný v krypte katedrálneho chrámu v Pre
šove.

neho vikára a 30. januára 1843 ho Svätá 
Stolica menovala za prešovského biskupa. 
Vysvätený bol vo Viedni 25. júna 1843 za 
prítomnosti cisárskeho dvora. Bol veľmi 
záslužným kňazom. Jeho hlavným 
pomocníkom bol* Alexander Duchnovič. 
Biskup J. Gaganec zomrel ako 82-ročný 
22. decembra 1875 a je pochovaný na pre
šovskom cintoríne.

dr. Ján Vályi

dr. M ikuláš Tóth

Štvrtým prešovským biskupom bol dr. 
JÁN VÁLYI (1883— 1911). Narodil sa v 
Starom Venčelove v kňazskej rodine. 
Gymnázium a teológiu ukončil v Užhorode, 
ďalej študoval vo Viedni. Na kňaza bol 
vysvätený 26. októbra 1865 a na to meno
vaný za prefekta kňazského seminára v 
Užhorode a profesora teológie. Ako kano
nik bol 11. októbra 1822 menovaný za pre
šovského biskupa. Na biskupa bol vysvä
tený v Užhorode 20. mája 1883. V Prešove 
dal postaviť budovu kňazského seminára. 
Zomrel 19. novembra 1911 a je pochovaný 
v krypte katedrálneho chrámu v Prešove.

V rokoch prvej svetovej vojny bol prešov
ským biskupom dr. ŠTEFAN NOVÁK 
(1913— 1918). Narodil sa 4. decembra

9



Od roku 1922 do 1927 ako apoštolský 
administrátor spravoval prešovskú diecézu 
dr. DIONÝZ NJARADI, križevský biskup. 
Narodil sa 10. októbra 1874. Zomrel 14. 
apríla 1940.

1879 v Ubli v kňazskej rodine. Gymnázium 
ukončil v Užhorode, teológiu v Ostrihome. 
Na kňaza bol vysvätený 9. januára 1905 a 
stal sa prefektom kňazského seminára. V 
rokoch 1908— 1913 bol vychovávateľom 
detí grófa Pálfyho, ktorý sa postaral, aby 
bol menovaný za biskupa prešovskej die
cézy. Na biskupa bol vysvätený 11. janu
ára 1914 v Užhorode. Hoci pochádzal z 
„Prjaševščiny“ a bol rusínom, podľahol 
vplyvu maďarských ochrancov aby nezložil 
sľub vernosti Československej republike, 
odišiel roku 1918 do. Maďarska, kde vo veľ
kom nedostatku a biede zomrel roku 1922 
ako 53-ročný.

dr. Dionýz Njaradi

Siedmym prešovským biskupom bol 
PETER PAVOL GOJDIČ, OSBM (1927— 
1960). Narodil sa 17. júla 1888 v Ruských 
Pekľanoch v kňazskej rodine. Gymnázium

dr. Mikuláš Rusnák

Od roku 1918 do 1922 prešovskú die
cézu ako generálny vikár spravoval dr. 
MIKULÁŠ RUSNÁK, kanonik prešovskej 
diecézy a univerzitný profesor.

ukončil v Prešove, teológiu v Budapešti. 
Na kňaza bol vysvätený 27. augusta 1911. 
Najprv pracoval v biskupskej kancelárii v 
Prešove a potm 20. júla 1922 vstúpil do 
rádu sv. Bažila Veľkého a pri obliečke 27. 
januára 1923 prijal rehoľné meno Pavol.

Za apoštolského administrátora prešovskej 
diecézy bol Svätou Stolicou menovaný 14. 
septembra 1926, inštalovaný bol 29. febru
ára 1927. Vysvätený bol v Ríme 25. marca 
1927 a za tit. biskupa harpašského bol 
menovaný 7. marca 1927. Za apoštol
ského administrátora mukačevskej diecézy 
na Slovensku bol menovaný 13. apríla 
1939, za biskupa prešovského bol introni- 
zovaný 8. augusta 1940. Dňa 15. januára 
1946 bol splnomocnený administráciou 
všetkých gréckokatolíkov v Českosloven
sku.

Ako biskup veľmi povzniesl duchovný 
život prešovskej diecézy. V Prešove dal 
postaviť mnoho cirkevných a sociálnych 
budov. Za jeho láskavý, pozorný a dobro
činný vzťah k veriacemu ľudu dostalo sa 
mu uznania, keď ho nazývali mužom zla
tého srdca a cez, i po druhej svetovej vojne 
otcom trpacich. Tak, ako to povedal pri 
svojej inštalácii za administrátora prešov
skej diecézy: „S Božou pomocou chcem 
byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných 
a tešiteľom zarmútených.“

Pri likvidácii gréckokatolíckej cirkvi v 
Československu bol 27. apríla 1950 uväz
nený a odsúdený na doživotný žalár. Po 
nevýslovnom utrpení zomrel v deň svojho 
narodenia vo väznici v Leopoldove 17. júla 
1960. Jeho telesné pozostatky boli v roku 
1968 prevezené do Prešova a pochované 
v katedrálnom chráme v Prešove.

Za biskupa-pomocníka biskupa Pavla 
Petra Gojdiča bol dňa 11. mája 1947 
vysvätený dr. VASIL HOPKO, ako tit. bis
kup midilský. Narodil sa 21. apríla 1904 v 
Hrabskom, okr. Bardejov. Pochádzal z roľ- 
níckej rodiny. Gymnázium a teológiu ukon-

dr. Vasil H opko
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čil v Prešove, na kňaza bol vysvätený 3. 
februára 1929. Zorganizoval gr. kat. far
nosť v Prahe, potom bol spirituálom a pro
fesorom na kňazskom seminári v P/ešove. 
Na biskupa bol vysvätený v Prešove 11. 
mája 1947. V roku 1950 bol uväznený a

odsúdený na 15 rokov väzenia. Vo väznici 
prežil 13 a pol roka. V roku 1963 ako ťažko 
chorý bol prepustený. Po zotavení žil v 
Oseku pri Duchcove a ako duchovný otec 
sa staral o rádové sestry. Po povolení čin
nosti gr. kat. cirkvi od roku' 1968 pôsobil

ako svätiaci prešovský biskup. Zomrel 23. 
júla 1976 a bol pochovaný v krypte kate
drálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Pre
šove.

o. Štefan P a p p

S t a ň  síc m  .  .  .
Uz v raji . . .  Ba ešte skôr . . . „keď vymeriaval oblohu nad 

vodami. . .  už vtedy hrala som  sa pri jeho nohách . . . “ Áno, už 
od začiatkov bola v Božom  pláne. Vševediaci Tvorca už vtedy ju 
mal vo svojich plánoch. Počítal s ňou, že až príde čas, počne sa 
v živote Anny perla, nesmierne čistá a krásna, krajšia, než všetky 
perly sveta, lebo sa raz stane dôstojným príbytkom  jeho  Syna —  

Spasiteľa sveta.
V raji, p o  hriešnom páde prarodičov prisľúbil, že ona pošliape 

hlavu Satanovi. Proroci p redpovedali. . . „Panna počne a p orod í 
Syna a dá mu meno Emanuel . . . “ Ľudia očakávali ten čas, modlili 
sa . . . Roste nebesia, pršte Spravodlivého . . .

A čas sa naplnil. V živote Anny naozaj zažiarila očakávaná perla. 
Pod bedlivou ochranou Najvyššieho, z dievčatka vyrástla krásna 
deva, nevinná, svätá. Bola vyvolená a z milosti Najvyššieho hodná 
stať sa príbytkom jeho Syna.

Tak, ako jej vrstovníčky, aj ona túžila p o  naplnení slov prorokov, 
nevediac, že tou vyvolenou nádobou, je  práve ona sama.

I poslal Pán svojho posla, archanjela Gabriela do Nazareta. 
„Zdravas, milostí plná. Pán s tebou, požehnaná si medzi žena
mi... . . „ Áno, čistá a plná B ožej milosti. „Našla si milosť u Boha. 
Hľa, počneš a porod íš Syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a 
bude sa volať synom Najvyššieho ..."

Zarazená sa ho spýtala: „Ako sa to stane, veď ja  muža nepoz
nám . . . “ Odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a m oc Najvyš
šieho ťa zatieni . . . L ebo  Bohu nič nie je  nemožné . . . “

Pokúsme sa vžiť sa do tejto chvíle, do tejto situácie: Na jednej 
strane B oží posol odovzdal odkaz, ktorým bol poverený a očakáva 
odpoveď. Boh totiž očakáva od  nej slobodné rozhodnutie, podľa jej 
slobodnej vôle. Nič jej nevnucuje. Rešpektuje jej slobodu. Preto 
Gabriel ďalej nehovorí, nesnaží sa ju ovplyvniť, ale čaká na od p o
veď.

Na druhej strane, bezúhonná deva má odpovedať na takúto neo
byčajnú a nečakanú výzvu. Má sa stať matkou. Vie, že je  to úloha 
neľahká . . . Uvedomuje si, čo znamená v spoločnosti v ktorej žije, 
nevydatá, mať dieťa. Na B lízkom  Východe, ešte aj dnes, p o  dvetisíc 
rokoch, by to bola otázka neobyčajne zložitá. Čo všetko sa muselo 
odohrať v duši tejto Panny. H oci bola mladá, bola dosť rozvážna a 
vedela, čo všetko súvisí s takýmto rozhodnutím. Uvedomme si tiež, 
že ako príslušníčka židovského národa, ktorý túžobne očakával pri
sľúbeného Emanuela, sa cítila zaviazanou, dopom ôcť k  naplneniu 
tejto túžby. Nadovšetko si však uvedomovala, že posol je  od  Najvyš
šieho a splniť jeho vôľu, je  predsa nad všetky iné dôvody. Toto jed 
noznačne rozhodlo . . . Áno, s radosťou prijímam na seba túto 
neľahkú úlohu, lebo je  to jeho  vôľa. Staň sa!

Tak, ako pred vekmi, človek —  žena d o b r o v o ľ n e  odmietla 
poslušnosť voči Bohu a v raji siahla p o  zakázanom  ovocí a celý ves
mír potemnil, tak teraz, človek —  žena, z vlastnej vôle, p o s l u š n e ,  
ale predovšetkým z veľkej lásky k  Bohu, sa rozhodla, vziať na seba 
úlohu Matky Vykupiteľa. A toto slovo, ak o  najväčší blesk, zažiarilo 
na zemi a vo vesmíre, ba preniklo až do podsvetia a vlialo nádej 
dušiam, že Očakávaný už čoskoro príde.

Vo chvíli vyrieknutia tohoto slova, m ocou Svätého Ducha, Boh  
zostúpil do života Panny a p oča l sa ľudský život Ježiša Krista —  

Vykupiteľa. Ona sa stala jeho príbytkom  . . .
Na tretej strane však toto slovo svojou nesmiernou silou preniklo 

až do pekiel a zatriaslo jeho bránami. Satan už od  nešťastnej uda

losti v raji, mal neustále na pamäti, že . .  . žena raz pošliape jeho  
hlavu . . .  a s obavam i očakával preňho tak osudný deň. Dobre 
vedel, že tento deň určite príde. A Mária, táto ním nenávidená žena, 
svojím rozhodnutím, svojím „Staň sa!“ naozaj pošliapala jeho hla
vu.

Pre peklo , toto rozhodnutie, znamenalo niečo, ako vypovedanie 
vojny. Áno, vojny — boja za spásu ľudského pokolenia. Satan je 
však tvrhodlavý, nechce sa vzdať. Pokračuje v budovaní svojho krá
ľovstva hriechu, zúfalstva a nešťastia. Zorganizuje svoje oddiely a 
podniká všetko možné, len aby jeho protivník Ježiš nezvíťazil. 
Jozefov i vnukal pochybnosti, Herodesovi vnukol myšlienku na 
povraždenie nevinných detí, on bol príčinou, že Svätá rodina sa 
zachraňovala útekom do Egypta. Po celý život na zemi mu snoval 
nástrahy, pokúšal na púšti, naviedol Judáša na zradu, škodora
dostne plesal, keď  sa Jež iš potil v Getsemanskej záhrade, keď  bol 
zradený, keď  bo l bičovaný, tŕním korunovaný, na smrť nespravo
dlivo odsúdený, keď  niesol ťažký kríž, keď  boľ ukrižovaný, keď  
zom rel na kríži . . .

Bezvládne Ježišovo telo ukladajú do hrobu. Zdá sa, že Satan 
naozaj triumfuje . . . Veď jeho  protivník mŕtvy leží v hrobe . . . 
M nohí rezignovali, stratili nádej.

Na tretí deň, na svitaní, však prichádza najväčšie víťazstvo . . . 
Vzkriesenie. Víťazstvo života nad smrťou, pravdy nad zlobou, defi
nitívna porážka Satanovej vlády . . . Radostné Alleluja . . .

V tomto urputnom zápase, že —  Spoluvykupiteľka, stojí p o  boku  
svojho Syna a znáša jeho  utrpenie spolu s ním. Trpí, aj keď  je  nevin
ná. Trpí za naše poklesky, za naše hriechy . . .

Patrí sa preto neustále preukazovať vďaku Vykupiteľovi za našu 
spásu. A le aj je j patrí vďaka za jej pod iel na našej spáse. Prosme ju 
o p om oc vo všetkých pokušeniach.

Pavol

„Neboj sa, Mária, našla si m ilosť u Boha. P očneš a  p o rod íš  Syna a dáš mu 
m eno Jež iš “  (L k  1, 30— 31)

^ W V V W W V V V V W V W A W V V V 'y V W W W V V W W V S

Kedy už konečne budeme znášať svojho blížneho! To je 
posledná a najlepšia lekcia svätých. Šťastný, kto sa ju naučil!

(Sv. František Saleský).
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Cesta H Bohu
(Pokračovanie)

Prečo stvoril Pán Boh človeka?
Celý vesmír so slnkom, mesiacom a zemou, ba i rastliny a zvie

ratá sú dobré a poslúchajú zákon, ktorý Pán Boh do nich vložil. 
Avšak ani jedno z týchto stvorení nemá rozumu, preto nevie, načo 
je stvorené. Nepozná svojho stvoriteľa, nerozumie jeho lásku a 
nemôže ho ani milovať, lebo nemá vôľu. Preto Pán Boh stvoril člo
veka. Dal mu rozum, aby človek mohol poznať Božiu veľkosť a 
dobrotu. Dal mu slobodnú vôľu, aby ho mohol milovať a mať účasť 
na jeho živote a šťastí. Nerozumné stvorenia sú v službách člo
veka a tak môžu aj ony nepriaŕno oslavovať Boha.

Sväté písmo hovorí: *
„Boh stvoril zo zeme človeka a dal mu moc nad všetkým, čo je 

na zemi. . .  Dal mu slobodnú vôľu, reč, oči a uši ako aj srdce na 
myslenie. . .  Stvoril v nich rozumného ducha a naznačil im, čo je 
dobré a čo z l é , aby chválili jeho posvätné meno a zvestovali 
veľkoleposť jeho diel“ (Z knihy syna Sirachovho 17, 1—8).

Teda aj ty si stvorený, aby si všetko na svete tak používal, že 
osláviš Boha a budeš mať účasť na jeho blažeposti. Všetko, čo 
užívaš, bude skrze teba oslavovať Stvoriteľa.

„Chváľ, duša moja, Pána. Ja budem chváliť Pána v živote svo
jom“ ( i  145).

Dobré predsavzatie:
Pousilujem sa čím lepšie poznať, čo Pán Boh odo mňa chce. 

Budem ho milovať a konať, čo odo mňa žiada. Tak budem vždycky 
šťastný.

Z a p a m ä t a j  si:
Prečo nás Pán Boh stvoril?
Pán Boh preto nás stvoril, aby sme ho poznali, milovali, slú

žili mu a tak sa dostali k nemu do neba.

Pán Boh stvoril anjelov
Pán Boh stvoril aj čistých duchov, anjelov. Oni majú rozum a 

vôľu, ale tela nemajú. Preto ich nevidíme. Anjeli sú Božími posla
mi, večne sa s ním tešia v nebi. Niektorí anjeli sa postavili proti 
Bohu a on ich zhodil do pekla. Týchto zlých anjelov voláme diabla-

mi. Diabli nenávidia Boha a závidia aj nám, preto nás pokúšajú, 
aby nám mohli škodiť na tele i na duši.

Dobrí anjeli ostali verní Pánu Bohu. Večne sa s ním radujú v 
nebi, klaňajú sa mu a milujú ho nadovšetko. Ich úlohou je slúžiť 
Bohu, oznamovať nám jeho vôľu, modliť sa za nás a chrániť našu 
dušu i telo.

Vo svojej láske Pán Boh dal každému z nás anjela za spoloční
ka, To je náš anjel strážca. On nás miluje, chráni v nebezpečen
stvách, povzbudzuje k dobrému a pomáha nám na ceste do 
nebeskej vlasti.

Ucti si svojho anjela strážcu. Pomodli sa k nemu túto modlitbu: i 
„Anjel Boží, strážca môj, 
prosím ťa, vždy pri mne stoj.
Pomocnú mi ruku daj.
Vo všetkom mi pomáhaj.

Aby som vždy, v každej chvíli \
viedol život bohumilý,
a tak tebou chránený
bol raz v nebi spasený. Amen. “

Z a p a m ä t a j  si:
Kto sú anjeli?
Anjeli sú čisti duchovia, ktorí sa klaňajú Bohd, milujú ho a 

plnia jeho príkazy.
Čo robí anjel strážca?
Anjel strážca ma chráni na duši a na tele, modlí sa za mňa 

a povzbudzuje ma k dobrému.
Kto sú zlí duchovia?
Zlí duchovia sú padlí anjeli, ktorí nenávidia Boha a chcú aj 

nám škodiť.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B

O úcte k slobode druhých

Bohu často nerozumieme, lebo je zvrchovane slobodný. Nemô
žeme ním manipulovať, na nijaké naše „fígle“ nám nenaletí.

Aj nás takých stvoril — slobodných. A má úctu k našej slobode. 
Jeho zásahy v Božom ľude, v dejinách spásy sa nám často zdajú 
záhadné, zdĺhavé, — lebo on jedná vždy s úctou k slobode.

Preto Eva mohla zhrešiť.
Preto my môžeme vierou získať spásu. Oboje totiž sa deje cel

kom slobodne.
Aj my máme mať úctu k slobode druhých. Majú na to právo, 

právo od Boha. Sú slobodní tak ako my.
Ako často sa stretáme s bojom za slobodu, za slobodu svedo

mia. Ale ako zriedkávo sa stretávame s rešpektovaním tejto slobo
dy.

, Je veľa pekných výrokov o slobode. Páči sa mi napríklad Tol- 
stého výrok: Túžim po slobode, ktorá nikomu neprekáža.

Ešte jednoduchší a obsažnejší je Pavlov: Nebuďte otrokmi ľudí!
(1 Kor 7, 23).

Cenné a záväzné poučenie o tejto problematike nájdeme v dek
larácii O náboženskej slobode. Čítame v nej, že „pravda sa presa
dzuje vlastnou silou“ , že človek „sa nesmie nútiť konať proti 
svojmu svedomiu“ , ba že, „ani sa mu nesmie prekážať konať 
podľa vlastného svedomia“ . Veľmi dôležité je tiež vedieť, „že 
každý z nás musí vydať počet Bohu za seba (Rim 14, 12) a preto 
sme povinní poslúchať svoje svedomie“ . Spomínaný dokument 
dáva aj odpoveď, ako treba zaobchádzať s tými, ktorí sú na omyle 
alebo nevedomosti vo veciach viery. Odpoveď znie: láskavo, 
múdro a trpezlivo.

Na záver možno povedať, že kto si v otázke slobody svedomia 
počína ináč, nespráva sa ako kresťan, nespráva sa ako katolík. 
Hreší! o. Mikuláš P a v I í k



SVÄTÁ MUČENICA EUDOXIA

Podľa legendy bola Samaritánkou a žila za čias cisára Trajána 
(98—117) v meste Heliopolis v libanonskej Fenfcii. Bola predajnou 
ženou. Keď však počula o kráse nadprirodzeného a cnostného živo
ta, obrátila sa, prijala krst, rozdala svoje bohatstvá, utiahla sa do 
púšte a neskôr bola sťatá. Jej pamiatku si pripomíname 1. marca.
•

NAPRAVILA TO
Kto z vás nepadol?
Sú pády, o ktorých vieme len my a Boh, ale sú aj pády, ktoré sú 

verejným pohoršením. Hovorí sa, že „padať je ľudské, ale vstať je 
anjelské!“ Náš Pán vyhlásil, že neprišiel pre zdravých, ale pre cho
rých — pre hriešnikov. Jeho milosť je vždy na dosah, treba ju len 
vystihnúť a uchopiť. Nie darmo Božia Matka pri posledných 
návštevách na zemi v Lurde, a vo Fatime žiadala: „Modlite sa za 
hriešnikov!“ Chcela zdôrazniť, aby sme prosili o milosť vlastného 
obrátenia a obrátenia našich blížnych.

Markantný prípad, ako poznať a uchopiť milosť, ktorá je našou 
metanojou — naším obrátením je práve svätá Eudoxia. Bola to 
krásavica zo Samárie. Svoju krásu používala na zvod, hriech a 
ľahké obohatenie. S tým cieľom sa presťahovala do veľkomesta

Heliopolisu. Hoci bola vtedy ešte pohanka, predsa ju tu čakalo 
Božie „Stop!"

Tu sa zastavil Boží muž, pustovník Germán. Navštívil svojho 
priateľa, ktorý býval vedľa bytu Eudoxie. Ako na púšti i tu si konal 
svoje duchovné povinnosti. V noci vstával, spieval žalmy, chválil 
Pána. Začula to Eudoxia až do svojho domu. Odvážila sa hneď 
ráno k Božiemu mužovi a prosila o výklad jeho spevov a modlitieb. 
Odrazu pochopila, ako je ďaleko od Boha. Pochopila i to, že 
bohatstvo, ktoré vlastní, je ovocím jej hriechu.
- Keď poznala milosť, začala ju i nasledovať. Na prekvapenie slu- 
žobníctva, priateľov i celého mesta, celý majetok zložila do rúk 
biskupa a chudobná, ponížená žiadala svätý krst. Tým, čo sa divili, 
odpovedala: „Dávala som vám príklad hriechu. Dávam vám prík
lad i k náprave. Nasledujte ma!“

Milosť dokončila v nej svoje dielo. Eudoxia sa dala na tvrdé 
pokánie. Neskôr ju svätý Germán odviedol aj na púšť. Diabol však 
nespal. Bývalí priatelia túžili po nej. Eudoxiu však od Boha už nikto 
neodtiahol. Keď to nešlo zvodom, išiel diabol hrozbou a chamti
vosťou. Sám cisársky námestník zatúžil po jej bohatstve. Bolo 
dávno rozdané medzi chudobných. Z pomsty, že nepochodil, dal 
ju tajne popraviť mečom.

Pane, svätá Eudoxia to napravila! Dostala pomáhajúcu milosť v 
pustovníkovi Germánovi, chytila sa jej. Pane, či volanie tvojej 
Matky z Lurdu — trojnásobná výzva k pokániu — nie je pomáha
júca milosť aj pre mňa — pre nás všetkých? Treba začať a pokra
čovať. Treba minulosť napraviť; milosť dokončí skvele, čo v nás 
zrodila, ak sme sa jej uchopili.

Mária, útočište hriešnikov, oroduj za nás! Miriam

Buď každý z nás misionáŕem
Bylo to první prosincové dny. Na pražské Letenské pláni stál už 

nékolik hodín promrzlý pulmiliónový dav, deklarující obecné pfija- 
telná i ménépňjatelná hesla, když z prvního volnomyšlenkáŕského 
„kancelu“ v tzv. socialistickém Československu vyzval duchovní 
všechny prítomné k modlitbe. „Otče naš, iže jesi na nebesiach, da 
svjatitsja imja Tvoje . . .“

Rozhlížel jsem se pozorujíc ústa svých spoludemonstrantú. Ústa 
hlasité vyslovující —  a vábec ne nadarmo —  jm éno Boží, ústa 
modlitbu jen šeptající —  svíraná návyky dosavadní náboženské ile
gality i ústa, z nichž bylo patrné prosté snažení, vyznívající však 
naprázdno néboť text modlitby neznala. Mnohá z nich patrila k  sné- 
dým obličejúm —  zdaleka nejen pražských —  Romu, kterí se sem 
sjeli, aby podporili hlas svého zástupce, stále ješté volajícího na 
poušti, romského právnika dr. Emila Ščuky.

Modlil jsem se celý svuj život. Ve chvíli však, kdy na Letenské 
pláni okolní dav volal „da budet vôľa Tvoja . . zcela m é uchvá
tila vlastní meditace o téch, jím ž v danou chvíli nezbývalo než oslo- 
vemPána pouze pŕedstírat naprázdno se pohybujícím i rty, „dialóg“ 
s Nejvyšším žatím vlastné jen simulujícími. -

Podie vérohodných prognóz má již  za necelou čtvrtinu století žít 
v Československu milión Romu, z toho více jak  dvé tretiny na Slo
vensku, což by už vubec nebyla zanedbatelná societa. Je jí  prísluš- 
níky radili necikáni p o  celá staletí k  bezvércúm prípadné k  vyznava- 
čum pfírodních a animistických sil či duchu. Čím dále tím častéji se 
však pŕesvédčujeme, že Rom ové —  zvlášté p ak  východoslovenští —  

jsou ve své podstaté kfesťané, byť jejich náboženské cíténí je  
nékdejší etnickou vírou, založenou na prírodné animistickém 
základé, dosud infikováno. V souvislosti s jejich málozávidéníhod- 
nými déjinami chápeme jako  logické a ospravedlňující, že si z cír- 
kevních princípu často vybírali (a vybírají) jen ty vyhovující vlastní 
psychice, predstavám či tradici, nebo pŕinášející osobn í prospéch, 
což se ovšem zdaleka netýká jen Romu a už vubec ne pou ze oblasti 
náboženské.

Z mnohaletého tésného kontaktu s Romy —  vlastné už jejich tŕemi 
generacemi —  však vím, že m ají myšlení natolik filozoficky adapti- 
bilní, aby naše možná misijní činnost v dané skupiné pfedem  zaru
čovala úspéch. Tisíce —  též slovenských a českých —  kŕesťanu, ŕec- 
kokatolíky  nevyjímaje, provádéjí duslednou propagaci víry v 
zemích tisíce kilometru vzdálenýclr. V tricátých letech dokázali slo- 
venští emigranti šírit své ŕeckokatolické vyznání dokonce až na 
Tahiti. Na druhé strané naši Rom ové stáli —  a v mnohých regionech 
dosud stojí —  mimo dopad jakékoliv  cílevédom éjší náboženské 
osvéty, takže nikoliv oni, ale my jsm e viníky jejich atavistických filo 
zofických zaostání. Tam ,kde cirkev (ať již ŕecko či fímskokatolic- 
ká) projevila úprimnou snahu získat je —  za což dosud vdččíme 
spíše individuálním počinum moudrých jednotlivcu z rad duchov- 
ních nebo laické církevní obce než dusledné prosazovanému špeci
fickém u církevnímu programu —  šlo za krátkou dobu sumarizovat 
vynikající výsledky. Dokazuje to mj. badatelská činnosť nékolika 
studentek pražské fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, ve pro
spéch Národopisného ústavu Slovenské akadem ie véd provádéná 
mezi Romy v rím skokatolické farnosti Slovenská Ves —  Výborná. 
Tamní duchovní tôtiž již  dávno sestoupili z kancelu do romské 
society, získali si duvéru Romu a moudrým respektováním jejich 
mentality a ze dne na den neodstranitelných dosavadních životních 
stereotypu, dokázali vytvoŕit mezi Romy a ostatními vérícími most 
vzájemného kresťanského porozuméní, s nímž nehoupe nenávisť 
Jeh o  využitím na Romy dále pu sobí získávajíc je  nejen pro s l o v o  
milé Bohu, ale pŕedevším bohulibé s k u t k y .  Za skvélé výsledky 
náboženské činnosti v uvedené východoslovenské lokalité zjišténé 
Ize vdéčit velkorysému vstupu církve do rom ské society, nikoliv 
jejímu obligátnímu —  leč marnému —  čekání až romská societa 
začne sama usilovat o  umožnéní prístupu do církevní obce.

Pňpomínám-li pražské události z podzimu roku 1989 pak  rovnéž 
prqto, že se výrazné podílely na otevŕení zaslouženého prostom  prd 
činnost našich véŕících. Ŕ eckokatolící —  zvlášté na slovenském  
východé —  tak m ají i dosud nepŕedstavitelnou možnost dom áci 
m asové misijní činnosti mezi svými rómskymi bližními, již  pro né 
vyprošuji. — náŕ—
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•  V nedeľu 26. novembra 1989 sa kardinál Jozef Tomko, pre
fekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zúčastnil na slávnosti 
sv. Cyrila a Metoda v americkom meste Denville, v štáte Pensylvá- 
nia. Kaplnka sv. Cyrila a Metoda bola povýšená na menšiu bazili
ku.

•  Na generálnej audiencii v stredu 13. decembra 1989 Svätý 
Otec Ján Pavol II. spomenul aj 50. výročie jestvovania ukrajin
ského oddelenia vatikánskeho rozhlasu. Povedal, že počas mno
hých rokov ukrajinské vysielania boli jedinými odrobinkami 
duchovného pokrmu pre tých katolíkov, ktorí trpeli vo vlasti pre 
vernosť Kristovi a jeho námestníkovi. Pri tejto príležitosti poslal 
pracovníkom ukrajinského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu, ako 
aj všetkým poslucháčom svoje apoštolské požehnanie.

•  Po audienčnom prejave v stredu 20. decembra 1989 sa 
Svätý Otec Ján Pavol II. vyjadril k posledným udalostiam v 
Rumunsku. Povedal: S hlbokou bolesťou sme všetci prijali správy 
o mŕtvych a ranených v rumunskom Temešvári. Zatiaľ čo vyjadru
jem svoju bolesť a odsudzujem každé násilie, páchané na bez
branných obyvateľoch, obraciam sa so svojou úpenlivou prosbou 
k Pánovi, aby prijal do svojho večného pokoja duše týchto obe
tí,ktoré stratili život v čase, keď sa celý kresťanský svet pripravuje 
na oslavu sviatku narodenia toho, ktorého vzývame ako knieža 
pokoja. . .

Ó, svätý Joze f, ochranca cirkvi, p ros vždy B oha za nás

•  Veľvyslanec PĽR vo Vatikáne Jerzy Kuberski v rozhovore - 
pre Rzeczpospolita uviedol, že v zhode so štvorročným cyklom 
návštev pápeža Jána Pavla II. v rodnom Poľsku dá sa očakávať, 
že sa štvrtá návšteva uskutoční v r. 1991.

•  V Rumunsku bola povolená gréckokatolícka cirkev, ktorá 1. 
decembra 1948 bola zakázaná.

•  Mimo Ukrajiny žije 1 300 000 gréckokatolíkov. Dušpastier- 
sku činnosť vykonáva 550 diecéznych kňazov, 275 rehoľných kňa
zov, 75 stálych diakonov, 7 vysokých duchovných seminárov a 6 
malých seminárov. Najstarším a najväčším rehoľným rádom sú 
baziliáni.

•  Kubánsky prezident Fidél Castro požiadal biskupov svojej 
krajiny, aby dali k dispozícii 300 rehoľníkov pre zdravotnícke 
zariadenia na Kube.

•  Hnutie Pomoc trpiacej cirkvi v NSR získalo vyše 8 tisíc pod
pisov pod petíciu, ktorú odoslali M. Gorbačovi, v ktorej žiadajú 
uznanie ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a náboženskú slobodu 
pre tamojších veriacich.

V Božom mene, to je ono . . .
V posledných novembrových a začiatkom decembrových dňoch 

minulého roka, odznelo tu v Bratislave, ale aj v mnohých ďalších 
mestách našej vlasti, veľmi veľa krásnych hesiel: Sme s vami! V 
jednote je sila! To je ono! — a pod. Všetko toto sa dialo v nežnej 
revolúcií np potlačenie totalitného režimu, stráženého tisíckami 
príslušníkov tajného aparátu.

Všetko, čo sa žiadalo v čase konania týchto mohutných demon
štrácií, sa v krátkej dobe podarilo dosiahnuť. Zaspomínajme si, 
aká tu vládla ozajstná bratská láska a porozumenie. Strata 15 000 
Kčs; stačilo p. M. Kňažkovi oznámiť stratu a v priebehu niekoľkých 
minút činila zbierka 150 000 Kčs; stratil sa chlapček — po vyhlá
sení o niekoľko minút si už rodičia chlapca vyzdvihli; v blízkosti 
konanej manifestácie bol otvorený bufet, kde sa predávalo víno. 
Stačilo skromné upozornenie a všetko bolo v poriadku . . .

Zamýšľali sme sa nad uvedenými skutočnosťami, ktoré ani zďa
leka nevystíhajú všetko to, čo sa v oných časoch pre splnenie cie
ľov nežnej revolúcie udialo?

Ja som si zaspomínal, že náš slovenský národ žije v milovanej 
vlasti už dlhé roky pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie a 
že vždy nás, najmä v ťažkých rokoch, ochraňovala a prosila o 
pomoc u svojho Syna, Ježiša Krista, najmä, ak išlo o vážne veci. 
Víťazne sme vyšli aj v týchto časoch a bez tragických následkov. 
Vieme, že Pán Boh dopúšťa, ale neopúšťa, kto sa k nemu obracia.

My gréckokatolíci po r. 1968, keď zásluhou p. A. Dubčeka bolo 
naše náboženstvo uvoľnené, sme v tomto čase získali veľmi veľa. 
A je to spravodlivé, lebo v roku 1950 sme stratili všetko. Máme už 
aj biskupa v osobe Mons. Jána Hirku.

Ďakujme všemohúcemu Pánu Bohu za všetko, čo sa nám'po 40 
rokoch, ťažkoskúšaných rokoch, dostalo. Božia Matka so svojím 
jednorodeným Synom, dopraj nám, aby sme cestou nežnej revolú
cie došli plnej radosti. To je ono!

Ján Tkáč

Večnosť nenastáva až po smrti, večnosť je už teraz, v tom
to, v každom okamžiku (T. G. Masaryk).

Toto číslo bolo odovzdané do tlače 9. januára 1990.
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KRONIKA OTCA BISKUPA

Ndp. Mons. Ján H i r k a, prešovský biskup, počas svojho pobytu 
v Bardejovských kúpeľoch slúžil sv. liturgiu 3. decembra a 9. 
decembra 1989 v gr. kat. chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove.
— Dňa 11. decembra 1989 sa zúčastnil na zasadaní Zboru ordi
nárov Slovenska v Bratislave. V tento deň bol prijatý u predsedu 
SNR. — Dňa 17. decembra 1989 slúžil sv. liturgiu v gr. kat. 
chráme v Bardejove. — Dňa 21. decembra 1989 ho Svätý Otec 
Ján Pavol II. vymenoval za sídelného prešovského biskupa. — 
Dňa 24. decembra 1989 po obradoch v katedrálnom chráme 
v Prešove požehnal kamióny vezúce do Rumunska dary obyvate
ľov mesta Prešov. — Dňa 25. decembra 1989 slúžil v katedrál
nom chráme v Prešove slávnostné vianočné bohoslužby. Sláv
nostný ráz dokreslil zmiešaný spevácky zbor koledami vlastnými 
východnej cirkvi pod vedením p. G. Miroššaya. — 26. decembra 
1989 slúžil slávnostné vianočné bohoslužby v gr. kat. chráme v 
Košiciach. — Dňa. 29. decembra 1989 sa v Prahe zúčastnil na 
voľbe nového prezidenta.

M. M.

Gr. kat. chrám v Topolanoch z r. 1937 (Foto: F. D ancák)

Vladimír J u r č e n k o  — novokňaz,

nar. 26. júla 1959 v Ďačove, okr. Prešov. Svoju primičnú 
sv., liturgiu odslúžil v mieste svojho trvalého bydliska — v 
Ďačove v nedeľu 31. decembra 1989.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripomí

najú títo duchovní otcovia:
Ján Mind’as, správca farnosti Sulín — 50 rokov od narodenia 

(4. 3. 1940);
Štefan Kundra, správca farnosti Podhoroď — 60 rokov od 

narodenia (5. 3.1930);
Andrej Židišin, na odpočinku v Prešove — 65 rokov od ordi

nácie (15. 3. 1925);
Mikuláš Vladimír, na odpočinku v Bardejove — 75 rokov od 

narodenia (21. 3.1915).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich 

modlitbách.
Mnohaja fit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC

Aby kresťania vydávali čoraz presvedčivejšie svedectvo 
svojou pomocou núdznym a dobrovoľnou chudobou v 
duchu evanjelia.

Srdce Ježišovo, požehnávaj vedeckú a duchovnú for
máciu mladíkov, čo sa pripravujú na kňazský stav.
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Milí rodičia!
Dojčence žijú vo „svete úst“ . Majú vrodený neodolateľný sací 

reflex, ktorý ich vytrháva z veľkého vyčerpania po pôrode a núti ich 
k životu. Je taký silný, že bude trvať rok, ak nie dlhšie. Žigmund 
Freud píše: „Keby sa dojča mohlo vysloviť, isto by sanie označilo 
za najdôležitejšiu vec života.“

Psychológovia odporúčajú cmúľanie, pretože dojča si ním 
dostatočne uspokojuje sací pud. Veria dokonca, že v príjemnom 
cmúľaní sa odreagujú detské pocity strachu, ktoré by dieťa-nikdy 
nemalo, keby bolo vždy v blízkosti matky. V našej civilizácii však 
nie je bežné, aby si matka, ako napríklad indiánska žena, privia
zala dieťa na chrbát, čím by mu poskytla pre prvé mesiace života 
dostatočné teplé hniezdočko. Naše deti sa musia učiť byť samy, a 
preto cmúľajú. Do dvoch až troch rokov je to bežná vec.

Aj keď sa otec v prvom štvrťroku iba sem-tam zúčastňoval na 
starostlivosti o dieťa, teraz už môže vstúpiť do magického kruhu 
matky a dieťaťa. Jeho potomok pozná jeho podobu i hlas. Dieťa 
mu venuje pozornosť. Psychológovia tvrdia, že ho v hlbokom zmy
sle potrebuje. Rozmanité reakcie, ktoré sú zjavné až v dospelosti, 
korenia vo včasnom zväzku dieťaťa s otcom. Aj schopnosť veriť a 
dôverovať v Boha môže mať svoj pôvod z tohto obdobia. Azda 
tým, že pri večernej modlitbe stoja obaja rodičia pri detskej postieľ
ke. Ich malé ešte nemôže pochopiť zmysel, ale zbožná spolupat
ričnosť jeho rodičov mu dáva pocit harmónie a bezpečnosti. Tak 
sa prvýkrát formujú dojmy kresťanskej viery. Dieťa sa už čoskoro 
bude chcieť zúčastňovať na tejto hlbokej spolupatričnosti. Jed
ného dňa pochopí, prečo to patrí k modlitbe.

Dieťa má rado rymovačky, preto sa neskôr s ním modlíme v jed
noduchých veršíkoch. Najprv ich denne v rovnakej forme opakuje
me. Neskôr ich dieťa začne opakovať s nami.

Dieťa má mnohé nároky. Dobre opatrované, zdravé dojča si 
žiada denne celkové najmenej 5 hodín pozornosti. Keď začne 
chodiť, venujeme sa mu ešte dlhšie. Nie je to pracovná doba, po 
ktorej sa konečne uvoľníme. Deň je roztrihaný na malé kúsky, v 
ktorých musíme stihnúť všetko: upratovanie, nákupy, varenie, pra
nie, kaderníka, lekársku kontrolu a iné. Nečudujme sa, že v takom 
zhone matka často stráca trpezlivosť, alebo mladému otcovi sa 
občas zdá, že sa stal hosťom vo vlastnom byte.

Pocit stálej viazanosti a neprestajnej zodpovednosti vyvoláva 
určité vyčerpanie. Nervozita nemusí byť ešte dôvodom k rozvodu. 
Nezveličujme drobné previnenia. Často jeden rozhovor vyrieši 
mnohé nedorozumenia. Často pomôže priateľ, lekár alebo kňaz.

Prítomnosť dieťaťa v/odine si vyžaduje vzájomnú ohľaduplnosť 
manželov. Od ženy, ktorá v noci často vstáva k dojčaťu, nemožno 
očakávať žiadny temperament. Žena však musí tiež vychádzať v 
ústrety mužovi, ktorý samozrejme ju zahŕňa svojou láskou.

Často sa pritom vynára otázka: ako to bude ďalej? Môžeme si 
dovoliť ďalšie dieťa, alebo máme ešte čakať? Odpoveď si môžete 
dať len vy sami. Dôležité je pritom zdravie matky, dôležitý je aj 
život dieťaťa, ktoré túži po súrodencovi. Nezabúdajme ani na to, 
že manželstvo je zmluva, za ktorú sme zodpovední Bohu. Túto 
zmluvu musí každý manželský pár dodržať svojím spôsobom.

Nemyslite si, že dieťa nevycíti rodinnú atmosféru. Harmónia 
medzi rodičmi mu dodáva dôveru. Veselosť je nákazlivá.

„Veselosť a radosť je obloha, pod ktorou všetko rozkvitá, s 
výnimkou jedu“ — povedal Jean Paul. Smiech dieťaťa je prejavom 
vyrovnanosti a šťastia rodičov.

Vzájomná láska rodičov vytvára pre dieťa teplé hniezdo, v kto
rom sa cíti bezpečne. Včasná skúsenosť skutočnej lásky prebú
dza a posilňuje odvahu k životu, pričom dieťa získavá skúsenosť, 
že blížny je hoden dôvery.

Tým nechceme povedať, že dieťa treba izolovať od všetkého 
zlého. Príležitostná búrka sa vyskytne aj v najlepších rodinách. 
Keď nie jé pričastá, dieťa na ňu rýchlo zabudne. Zreteľné zmiere
nie po výmene názorov ho vždy upokojí.

Dieťa potrebuje poriadok. Poriadok musí dodržiavať tiež jeho 
vychovávateľ. Nervozita vedie stále k novým opatreniam. Jedny 
nariadenia vyvrácajú druhé, dieťa je zmätené, pociťuje slabosť 
rodičov a poisťuje sa proti nej nevôľou, ktorú mýlne hodnotíme ako 
neposlušnosť. Šťastné je stvorenie, ktoré vyrastá bez stresov a 
premenlivých nálad v pokojnom rodinnom ovzduší, pri matke, 
ktorá ho usmerňuje a ochraňuje.

O.dieťa je stále viac starosti. Niekedy zaskočí stará mama. Iba 
v krajnom prípade pomôžu jasle. Dieťaťu sa musíme výdatne 
venovať. Popri množstve domácich prác nie je to vždy ľahké, hoci 
je to nakoniec matka, čo nechce, aby jej dieťa raz psychicky zaos- Í 
távalo za ostatnými. Vrúcny vzťah k matke je pre dieťa veľkou j 
posilou. Na druhej strane radosť, ktorú matka cez dieťa zakúsi, jej ! 
pomáha preklenúť najväčšie ťažkosti. ;

Sú ženy, ktoré nikdy nerodili, a sú predsa matkami. Ak sa takéto
ženy, alebo lepšie povedané, bezdetní manželia rozhodnú pre j
adopciu dieťaťa, potom kojenecký vek je najoptimalnejšia doba ;
pre vzájomný kontakt. Matka „odstavuje“ dieťa asi v treťom či ;
štvrtom mesiaci — spravidla vtedy dochádza k adopcii. Práve v .
tom čase kojenec prvýkrát vedome prijíma do seba obraz svojej ..
opatrovateľky a začína si k nej vytvárať duševný vzťah. Keď nová
matka zahrnie dieťa plnou láskou a sprevádza ho ňou po celý svoj
život, môžu sa tieto vzťahy rozvinúť tak dokonale, ako pri vlastnom >
dieťati. (Listy rodičom)% !

MÁRIA, VZOR DIEVČAT

Ty, ktorá si milostiplnou Pannou, 
zachovaj môj zrak jasný a čistý, 
daj môjmu telu krásu a pôvab.
Ty, ktorá si požehnaná medzi ženami, 
daj mi hrdosť byť ženou
a radosť z toho, že môžem obšťastňovať iných. "
Ty, ktorá si Matkou,
priprav ma, aby som vedela darovať nový život a pomôž 

mi darovať svoj vlastný život.
Ty, ktorá si Nepoškvrnená, 

daj mi silu odporovať zlu a bojovať proti pokušeniam.
Ty, ktorá si Matkou najkrajšej lásky, 

rozšír moje srdce a naplň mi dušu láskou.
Ty, ktorá si Matkou cirkvi,, 

otvor moje srdce pre celý svet a pomôž milovať tvojho Syna 
nadovšetko. (Feder160)
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