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Opäť máme Veľkú noc. A opäť si uvedomujeme, že 
ha Kristovi a na jeho zmŕtvychvstaní spočíva naša 
viera i celé naše kresťanské náboženstvo. Preto už sv. 
apoštol Pavol napísal: „Ale ak nebol Kristus vzkriese
ný, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša 
viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími sved
kami. . .“(1 Kor 15,14—15). Východná liturgia rozvádza 
túto pravdu nádhernými obradmi. . .  Preto všetci tí, čo 
chcú vziať človeku vieru v Boha a vo večný život, chcú 
najprv vyvrátiť, že Kristus nevstal z mŕtvych.

Už v životopise svätých čítame, že sv. Margarete 
pohanský sudca povedal: „Ako nerozumné je dávať 
úctu človekovi, ktorý bol pribitý na dreve hanby.“ Ona 
sa ho spýtala, odkiaľ to vie. „Toto hovoria vaše evanje
lia“, povedal. Sv. Margaréta mu na to povedala: „Len 
čítaj ďalej a uvidíš, že tie isté knihy píšu nielen o jeho 
smrti, ale aj o jeho vzkriesení.“

„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše 
hlásanie a márna je aj vaša viera“, napísal už dávno sv. 
apoštol Pavol veriacim v Korinte (1 Kor 15, 14—15). 
Tieto jeho slová znejú k nám cez stáročia, že Kristovo 
vzkriesenie je základom, fundamentom našej kresťan
skej viery.

Maďarský kazateľ Tihamér Tóth v jednej svojej veľ
konočnej kázni povedal, že keby sa naše vierovyzna
nie končilo slovami: Ukrižovaný umrel a pochovaný 
bol, dnes by po Kristovi zostala iba historická spo
mienka. Že sa kresťanstvo rozšírilo do celého sveta, to 
preto, že naše vierovyznanie pokračuje slovami: Tre
tieho dňa vstal z mŕtvych! „Voskres Isus ot hroba, 
jakože proreče, daroval nam život vičnyj i veliju 
milosť“. Ukázalo sa s istotou, že Pán Boh má všetko vo 
svojich rukách, že má vždy vo všetkom posledné slo
vo.

Na veľkú noc nie je potrebné mnoho slov, pretože 
celá veľkonočná liturgia hovorí k nám jasnou rečou. 
Starí ľudia spomínajú, že kedysi vo východnom 
obrade kňazi ani nekázali na prvý veľkonočný deň. 
Veľkosť tohto dňa vyjadrovali tie veľkólepé obrady. 
Nespočetne krát sa ozýva toto staré a pritom každého 
roku vždy nové „Christos voskrese“. A pritom preží
vame tú jedinečnú a nenahraditeľnú atmosféru radosti 
zo vzkriesenia. Preto nie je potrebné, aby sme my 
veriaci dokazovali, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych. 
My tak veríme a v tejto viere a radosti prežívame túto 
skutočnosť, pretože má pre nás rozhodujúci význam: 
Boh žije, stojí za svojimi sľubmi, je mocnejší ako smrť. 
Má vo všetkom posledné slovo, je Pánom života a 
smrti.

V tomto spoločenstve s ním je aj naša spása. To pre
to, že všetko naše konanie má zmysel, náš život má 
svoj cieľ. Smrť nie je pre nás poslednou stanicou, ale 
bránou, ktorou musíme prejsť, aby sme dosiahli večný 
život. „Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, 
umierame Pánovi. Či teda' žijeme alebo umierame, 
patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, 
aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými“ (Rim 14, 8— 
9).

Túto pravdu preto s radosťou vyznávame. Spočíva 
nie na piesku, ale na otvorenom Kristovom hrobe, z 
ktorého vyšiel ako Víťaz. Naša veľká účasť v Božom 
chráme na veľkonočné sviatky je dôkazom, že i my 
sme svedkami jeho vzkriesenia, a to živou vierou, obe
tavou láskou a vytrvalou nádejou v našeho Boha, 
Ježiša Krista (Sol 1, 3), ktorý naozaj vstal z mŕtvych, 
tak ako predpovedal, daroval nám večný život a veľké 
milosti.

František D a n c á k, šéfredaktor
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1. N 5. pôstna nedeľa. — Hl. 5. Utr. ev. 2. Mária

Egyptská, ctihodná

2. P Títus, ctihodný; divotvorca
3. U Nikita, vyznávač .
4. S Jozef a Juraj, ctihodní
5. Š Te'odul a Agatopod, mučeníci
6. P Eutych, arcibiskup. Prvý piatok
7. S Juraj, biskup. Lazárova sobota

8. N Kvetná nedeľa. — Utr. ev. Mt 21,1— 11,
Irodion a i., apoštoli

9. P Eupsych, mučeník
10. U Terent a i., mučeníci
11. S Antip, biskup; mučeník
12. Š Veľký štvrtok. Bažil, biskup; vyznávač
13. P Veľký piatok. Artemon, mučeník
14. S Veľká sobota. Martin, pápež; vyznávač

15. N PASCHA — VZKRIESENIE PÁNA

16. P VEĽKONOČNÝ PONDELOK. Agápia, Ire
na a Chionia, mučenice

/  17. U Veľkonočný utorok. Simeon, ctihodný
18. S Ján, ctihodný
■(9. Ô Ján, pustovník; ctihodný
20. P TeodorTrichin, ctihodný
21. S Január, biskup; mučeník

22. N Tomášova nedeľa. Hl. 1. Utr. ev. 1. Teo-
dor Sykeot, ctihodný

23. P Juraj, mučeník
24. U Sáva Stratilát, mučeník
25. S Marek, apoštol a evanjelista
26. Š Bažil, biskup; mučeník
27. P Simeon, mučeník V
28. S Jason a Sozipater, apoštoli

29. N Nedeľa myronosičiek.
Kyzickí mučeníci

Hl. 2. Utr. ev. 3.

30 P Jakub, apoštol
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„Hľa ako ho miloval!“ (Jn 11, 36).
Sv. Anežka Česká odmietla moc a bohatstvo a venovala svoj 

život chudobným a chorým. Z jej podnetu bola vybudovaná 
nemocnica na brehu Vltavy a ku všetkým bola štedrá a milosrdná.

V nemocniciach, v domoch pre dôchodcov je aj dnes mnoho 
osôb, ktorých existencia má pre veriaceho človeka ten dôvod, aby 
sa voči ním mohla ukázať Božia láska a aby sme im mohli poslúžiť 
v mene Pána, o ktorom čítame, že miloval Lazára (Jn 11, 3). I v 
domácnostiach a v kláštoroch je dosť ľudí, ktorí opatrujú nejakého 
„lazára“ , o ktorom nemožno nič iného povedať, iba že je chorý, že 
možno skoro zomrie a že ho Pán má rád. Pán mal rád Lazára a 
tým nám ukázal, aby sme mali vždy medzi sebou niekoho, komu 
by sme preukázali svoju lásku.

■
. „Kto je to?“ (Mt 21, 10).

Pred rokmi rúcali v Paríži na jednej ulici starý dom. Nečakane 
objavili poklad — zlaté dukáty z čias Ľudovíta XV. Ich hodnota je 
asi 20 miliónov terajších francúzskych frankov .. Koľko biednych 
ľudí žilo medzi tými stenami a zomieralo na úbohom slamníku, a 
nikto z nich ani len netušil, aké ohromné bohatstvo sa skrývalo v 
tých ošarpaných múroch..

Spasiteľ tri roky verejne učil, urobil toľko divov a predsa pri jeho 
príchode do Jeruzalema sa jeho obyvatelia pýtajú: „Kto je to?“ 
Ježiš preto dáva posledný dôkaz o svojom Božstve práve týmto 
príchodom do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu. Je to teda posledná 
možnosť pochopiť a prijať svojho Spasiteľa.

■
„Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimo

na . . (Mt 27, 32).
Pápež Ján Pavol I. vo svojom prvom príhovore ku kardinálom 

30. 9. 1978 o. i. povedal: „Malá krížová cesta. To je cesta pápe
žov. Ale medzi osobami na krížovej ceste je aj Šimon Cyrénsky, 
ktorý pomáhal niesť kríž. Dúfam, že moji spolubratia kardináli 
budú pomáhať niesť kríž svojou spoluprácou, ktorej potrebu tak 
veľmi cítim . .

Aj naša cirkev prešla svojou krížovou cestou. Toľko krát odpísa
ná, ponižovaná, zaznávaná . . .  Koľko sĺz a pádov na nej bolo! Kto 
však nám pomáhal niesť kríž? Bola to Božia Matka, Panna 
Mária!..  . „Keby si ty neprosila a nezastávala sa nás, ktože by 
nás zbavil toľkých bied? Kto by nám doteraz zaistil slobodu? Neo
pustíme ťa, Vládkyňa, lebo ty, jediná požehnaná chrániš svojich 
služobníkov pred každým nešťastím.“ Preto aj naďalej „nemáme 
inej pomoci, nemáme inej nádeje okrem teba, Bohorodička. Ty 
nám pomáhaj, lebo v teba dúfame a tebou sa chválime. Sme tvoji 
služobníci, nedopusť, aby sme boli zahanbení“ .

■
„Vstal z mŕtvych. Niet ho tu“ (Mk 16, 6).
Keď zomrel Mohamed, vtedy kalif Omar čakal týždne s vytase

ným mečom u jeho hrobu. Čakali, že vstane. Ale nevstal, zápach 
mŕtvoly ich donútil Mohameda pochovať.

Apoštoli nečakali u Kristovho hrobu, tým väčšia bola ich radosť, 
že vstal, že žije . . .  A pre toto prdsvedčenie boli ochotní aj trpieť a 
zomrieť. A to aj Tomáš, ktorý tomu zo začiatku sám neveril. Aj 
Pavol, ktorý tých, čo mu verili, sám prenasledoval.. . Preto „nao
zaj večne bude žehnaná a ospevovaná táto noc našej spásy ako 
jasná zora krásneho dňa, svedok Kristovho vzkriesenia, lebo v nej 
večné Svetlo z hrobu všetkým zažiarilo“ (Z veľkonočnej utierne).
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Správu z biskupskej vysyiacky Mons. Jána HI r k u , ktorá 
bola 17. februára t. r. v Prešove, prinesieme v budúcom čísle.



Ján Pavol, biskup, sluha 
sluhov Božích,
milovanému synovi J á n o v i  H i r k o v i , a ž  doteraz 
Hierarchovi Prešovskej eparchie z vôle Svätej Stolice, 
vybranému Eparchovi tejže jeho eparchie, pozdrav 
a Apoštolské požehnanie.

Patriac k Našim povinnostiam starať sa o partikulárne 
Cirkvi, ktoré zaiste tvoria jediné tajomné Telo Kristovo, 
nariaďujeme, aby po dlhom uprázdnení Prešovskej 
Cirkvi, teraz, skrze tento náš list bol ustanovený pre 
týchto veriacich vybraný a vyskúšaný Pastier.

Zvážiac teda dobre túto vec, s radosťou, mijovaný 
synu, Teba, ktorý si odporúčaniahodný k spravovaniu 
pre svoje výborné a veľmi užitočné duševné dary, 
plnosťou Našej Apoštolskej moci vyznačujeme k po
svätnej hodnosti biskupskej a Teba, vyberáme, usta
novujeme a zverejňujeme, eparchom spomínanej 
milovanej P r e š o v s k e j  C i r kv  i činiac Ťa jej Pastie
rom, zverujúc Ti povinnosti a práva, ktoré patria k tejto 
službe a ktoré prislúchajú tvojej dôstojnosti.

Avšak prv ako prijmeš obrad biskupského svätenia si 
povinný slávnostne vyhlásiť vyznanie pravej viery 
a zložiť prísahu vernosti Nám a Našim nástupcom. 
Súčasne Ťa pobádame, aby si v ustanovenom čase 
prijal kánonickú držbu posvätného veľkňazského 
úradu a tiež, aby si verejne oznámil Tvoje ustanovenie 
duchovenstvu a ľudu Prešovskej Cirkvi; My sami ich 
nabádame, aby odteraz, Teba, ktorý si bol v súlade 
s právom určený tejto slávnej eparchii za vodcu, otca 
a učiteľa, poslušne nasledovali, vzdávali ti patričnú

Erb biskupa Mons. Jána H i r ku

Morts. Ján Hi rka,  prešovský biskup

úctu a z Tvojej činnosti prijímali to, čo je im skutočne 
osožné.

Nakoniec Ti milovaný synu láskavo odporúčame mať 
na pamäti nasledovnú radu danú všetkým pastierom: 
„Nech sa starajú o všetkých:. . .  uznávajúc úlohu 
a tiež právo činne spolupracovať na budovaní tajom
ného Kristovho tela.“ ČD 16. Zo všetkých síl toto 
nasleduj ako múdry sprostredkovateľ Božích tajom
stiev a dobrý ochranca byzantského obradu.

Dané v Ríme, u Sv. Petra, druhého dňa mesiaca januá
ra, roku Pána tisíc deväťsto deväťdesiateho, v dvanás
tom roku Nášho pontifikátu.

Ján Pavol II.

Pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou (Václav 
Havel).
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Biskup v cirkvi
Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval dňa 21. decembra 1989 za 

sídelného biskupa prešovskej diecézy doterajšieho ordinára die
cézy Mons. Jána Hi r ku ,  páp. preláta. Tým naše biskupstvo 
dostalo v jeho osobe skoro po štyridsiatich rokoch sídelného a po 
trinástich rokoch svojho biskupa vôbec.

V nasledujúcich riadkoch chceme podať všeobecnú informáciu
o biskupovi, jeho odznakoch a rúchach.

Biskup je podľa Božieho ustanovenia, t. j. Božím právom 
nástupca apoštolov a ako taký preberá úrad i poslanie apoštolov. 
Posvätením na biskupa biskupskou konsekráciou dostáva plnosť 
posvätenia kňazstva, teda právo veriacich posväcovať (kňazský 
úrad), učiť (učiteľský úrad) a spravovať (pastierský úrad). Dostáva 
moc udeľovať sviatosť kňazstva a má plnosť jurisdikcie. Všetky 
tieto práva má vždy v spojení s nástupcom sv. Petra, pápežom. 
Svoj úrad dosahuje pápežským menovaním alebo potvrdením po 
‘prijatí biskupského svätenia.

Biskupská konsekrácia je najvyšší sfupeň sviatosti kňazstva, 
ktorou sa udeľuje plnosť kňazskej moci. Udeľuje ju biskup pove
rený Svätým Otcom spravidla za súčinnosti iných dvoch spolu- 
svätiacich biskupov. Konsekrácia je platná, keď ju mimoriadne 
udelí len jeden biskup.

Biskupstvo allbo diecéza (eparchia) je časť cirkvi na určitom 
území, ktorú spravuje a vedie biskup. V misijných územiach je 
miesto biskupstva apoštolský Vikariát alebo apoštolská prefektúra.

Biskup, ktorý má svoju diecézu sa nazýva sídelný (rezidenčný) 
biskup. (Posledným naším sídelným biskupom bol blahej pamäti 
biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM, ktorý spravoval našu diecézu 
do apríla'1950, kedy bol uväznený. Zomrel vo väzení v Leopol
dove 17. 07. 1960). Biskup bez diecézy je titulárny biskup a je 
svätený na titul niektorej zaniklej staroskresťanskej diecézy. 
Pôsobí po boku sídelného biskupa ako svätiaci alebo pomocný 
biskup (koadjuktor) a má len takú právomoc, akú mu prepožičiava 
sídelný biskup. (Takým biskupom bol blahej pamäti biskup ThDr. 
Vasil Hopko, titulárny biskup midillský. Zomrel 23. 07. 1976 v Pre- 
šove). Biskup koadjuktor s právom nástupníctva nastupuje po 
uvoľnení biskupského stolca ako rezidenčný biskup.

Arcibiskup stojí na čele arcidiecézy alebo arcibiskupstva. Väč
šinou býva súčasne metropolitom, t. j. predstaveným cirkevnej 
provincie, na ktorej okrem jeho arcidiecézy patria sufraganné bis
kupstvá s vlastnými biskupmi. Okrem sídelných arcidiecéznych 
biskupov sú aj titulárni arcibiskupi. Na Slovensku bola zriadená cir
kevná provincia na čele s arcibiskupom-metropolitom trnavským. 
Ďalšie arcibiskupstvá sú v Prahe a Olomouci.

Odznaky biskupskej hodnosti:
Náprsný kríž je križík z ušľachtilého kovu, v ktorom sú uložené 

ostatky niektorého svätca. Majú ho právo nosiť kardináli, biskupi a 
opáti, archimandriti. Je upevnený na retiazke alebo hodvábnej 
stužke a nosí sa zavesený okolo krku. Predstavuje vyznanie viery; 
nosí sa na prsiach, aby znamenal vyznanie z plného srdca.

Biskupský prsteň zo zlata s drahokamom, pôvodne pečatný 
prsteň dostáva biskup pri posviacke. Symbolizuje pečať viery a 
zasnúbenie s cirkvou. Pri pozdravení biskupa sa tento prsteň boz
ká. Pápež nosí tzv. rybársky prsteň.

Biskupské žezlo (biskupská palica) dostáva biskup pri konsek- 
rácii ako najväčší znak pastierskej moci a nosí ju pri biskupských 
obradoch v ľavej ruke. Vo východnom obrade sa žezlo končí 
dvoma zakrivenými podobami hadov, medzi ktorými- je kríž. Sym
bolika: hady znamenajú pastiersku múdrosť podľa Kristových slov: 
„Buďte teda opatrní ako hady“ (Mt 10, 16).

Biskupský trón alebo biskupská stolica je ozdobné trónne 
sedadlo, na ktorom biskup; má miesto pri bohoslužbách. Tam sa

slávnostne oblieka, keď mu asistencia prináša jednotlivé biskup
ské rúcha, tam sedí pri liturgických úkonoch v chráme. V starých 
časoch bol biskupský trón umiestnený v apside chrámu (dnešné 
„horné sidališče“ ). Teraz je umiestnený po pravej strane svätyne 
alebo lode chrámu. Má tri stupne a je preklenutý baldachýnom. Je 
prejavom biskupskej moci, ktorú biskup symbolicky dostáva pri 
konsekrácii vystúpením na trón (intronizácia). Patrí preto bisku
povi len v rámci jeho diecézy. Mimo diecézu ho môže použiť len 
so súhlasom miestneho biskupa. Biskupský trón v prešovskej 
katedrále sv. Jána Krstiteľa bol postavený spolu s íkonostasom za 
biskupa Jozefa Gaganca (1843— 1875).

Biskupské rúcha:
Mantija je dlhý fialový plášť so symbolickými znakmi na prednej 

časti. Znamená moc a plnosť arcipastierskej hodnosti.

Nabedrenik je štvorcová ozdoba s obrazom niektorého sväté-, 
ho, ktorá sa pripína na pás po pravom boku. Predstavuje víťazstvo 
Spasiteľa nad smrťou a tiež duchovný meč, ktorým sa kňaz 
vyzbrojuje proti nepriateľom viery. Udeľuje sa protopresbyterom, 
archimandritom a tiež za zásluhy význačným kňazom.

Sakkos je rúcho podobné dalmatike, ktorú biskup oblieka 
miesto kňazského rýcha — felónu a predstavuje ono vrecové 
rúcho, ktoré Spasiteľ mal na sebe počas svojho utrpenia.

Omofor je širokej stuhe podobné biele rúcho, ktorý predstavuje 
plnosť biskupskej hodnosti. Zhotovuje sa z ovčej vlny a je ozdo
bený čiernymi kňžíkmi a nosí sa na ramenách na ostatných 
rúchach. Symbolizuje Krista-Pastiera, ktorý vzal na svoje ramená 
zablúdenú ovečku, t. j. celé zblúdené ľudstvo. Jeho obdobou v 
latinskom obrade ja pallium, len je menší, ktorý nosí sám pápež 
ako znak plnosti biskupskej moci. Pápež ho udeľuje sídelným arci
biskupom alebo ako významný prejav úcty aj biskupovi a svätí ich 
v predvečer sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla.

Mitra je pokrývka hlavy biskupa pri liturgických úkonoch po
dobná kráľovskej korune. Vyvinula so zo zlatého venca, ktorý bis
kupi nosili od najstarších čias na hlave. Symbolizuje tŕňový veniec, 
ktorým korunovali hlavu Spasiteľa a tiež evanjelium, ktoré sa pri 
biskupskom svätení kladie na hlavu a ramená svätenca.

K biskupským rúcham patria aj rukavičky s krížikom.
Pri arcikňazskej sv. liturgii biskup užíva dvojsviečnik a trojsvieč- 

nik, ktorým žehná ľud.
Tešíme sa, že nášho otca biskupa budeme môcť privítať a 

pozdraviť v plnosti kňazskej dôstojnosti so všetkými znaRmi jeho 
biskupskej moci a že náš Boží ľud bude môcť požívať všetky 
bohatstvá milosti jeho biskupského úradu.

Spracoval o. J á n
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Neveriaci apoštol Tomáš?
Meno sv. apoštola Tomáša sa už akosi automaticky 

spája s prívlastkom neveriaci. Je to naozaj opodstat
nené, správne a spravodlivé? Apoštola Tomáša zara
ďujeme k svätým. Ako svätca ho oslavujeme, vzývame 
a modlime sa k nemu.

Prívlastok neveriaci sa privlastňuje sv. apoštolovi 
Tomášovi odvtedy, keď Spasiteľ sa po svojom vzkrie
sení zjavil apoštolom. „Tomáš, jeden z Dvanástich, 
nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on 
im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po 
klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a 
nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím“ (Jn 20, 
24—25).

Tu jednoznačne vyplýva, že jeho postoj k správe 
apoštolov je kritický. Ale neuzatvára sa pred touto sku
točnosťou, ani ju nepopiera, i keď žiada možno až 
nereálne dôkazy. Vidíme, že sa nespolieha ani na 
sluch, ani na zrak, ale jedine na hmatateľný kontakt s 
Ježišom Kristom. On sa chce presvedčiť o tejto sku
točnosti.

Dostávame sa však do protirečivej situácie, lebo 
veriť možno len vtedy, kým sa o tom nepresvedčíme. 
Sv. Pavol hovorí: „Viera je základom toho, v čo dúfa
me, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr. 11, 1). V Sta
rom zákone múdry Sirachov syn zdôrazňuje: „Kto pre
náhlene dôveruje, je ľahkoverný . . . “ (Sir 19, 4). Nábo
ženská viera musí vyjadrovať kritickú nedôveru k rôz
nym učeniam. Je založená na kritickom skúmaní 
objektov a javov. Z postoja sv. Tomáša je práve to naj
markantnejšie. Zvesť ostatných apoštolov prijíma kri
ticky, ale to sa neprotiví správnej viere, ba práve nao
pak, skutočnú vieru utvrdzuje.

Je to zjavné i z ďalšieho priebehu udalosti: „O osem 
dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. 
Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si dopro
stred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomá
šovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a 
vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ 
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu 
povedal: „Uveril si, pretože .si ma videl. Blahoslavení 
tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20, 26—29).

Znovu sa tu stretávame so zdanlivým rozporom. Ale 
nemýľme sa. Práve táto zvláštna formulácia Kristo
vých slov: Uveril si, pretože si „ma“ videl, plne zodpo
vedá skutočnosti, celkovej situácii i postoju apoštola 
Tomáša. On síce videl Krista ako človeka, s ranami po 
umučení, rozprával sa s ním ako s človekom, ale vo 
svojom zvolaní: „Pán môj a Boh môj!“ — vyjadruje 
svoju skutočnú, hlbokú a živú vieru, že Ježiš Kristus je 
Boží Syn, Mesiáš, Vykupiteľ; čo očami vidieť nemohol, 
nemôže to ani nahmatať. Neveril ľuďom, i keď to boli 
apoštoli; to, že sa im Majster zjavil, ale verí a vyznáva 
Boha, len čo Ježiša Krista zazrie.

Viera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, zaiste V Tomá
šovi tkvela možno viac, ako u ostatných. Ba práve 
Tnmáš po vzkriesení túto vieru prvý vyznáva, i keď 
rany na rukách a nohách a prebodnutý bok Ježiša 
Krista videli všetci apoštoli na rozdiel od neho už dru
hýkrát.

„ Večer v ten istý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi 
zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a 

povedal im: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19).

Apoštol Tomáš takto povzbudil vieru ostatných 
apoštolov a utvrdzuje i vieru našu. Tak o tom spievame 
na večierni Tomášovej nedele: „Ôsmeho dňa po 
vzkriesení vstúpil Ježiš medzi zhromaždených učení
kov. Pozdravil ich: „Pokoj vám!“ A Tomáša vyzval: 
„Pristúp, apoštol, a dotkni sa dlaní, ranených klinca
mi!“ Požehnaná Tomášova nevera, ty si veriacich k 
poznaniu priviedla. Tomáš pokorne zvolal: „Pán môj a 
Boh môj, sláva tebe!“

To bol zaiste zámer nášho Spasiteľa, aby nás utvrdil 
vo viere. Zjavil sa apoštolom, keď Tomáš nebol s nimi, 
aby sa im potom znovu zjavil, keď Tomáš už s nimi bol. 
Svedčí o tom i očitý svedok, sv. apoštol a evanjelista 
Ján: „Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte 
mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto 
knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš 
je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho 
mene“ (Jn 20, 30—31).

Keď si pripomíname tieto udalosti, pamätajme, že 
sv. Tomáš mal naozaj pevnú vieru, ktorú i pohotovo 
vyznáva. Spasiteľ hô neodsudzuje a jeho vyznanie pri
jíma.

S dôverou sa tedaxitiekajme k sv. apoštolovi Tomá
šovi a prosme o pomoc v pochybnostiach a neistotách 
našej viery. A ak aj naďalej budeme k menu Tomáša 
prikladať prívlastok neveriaci, nech nám to dopomôže 
k tomu, aby sme svojou živou vierou privlastnili 
svojmu menu večnú spásu v nebi. ’ o. Juraj D a n k o
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Z Pamäti  
gréckokatolíckeho kňaza

(Pokračovanie)
2.Likvidácia gr. kat. cirkvi za našimi hranicami
Je historickým faktom, že slovanské národy i po gréckej 

schizme v roku 1054 naďalej ostali verné rímskej Stolici. Schizma 
mohla nastať len po roku 1254, lebo do tých čias mal pápež Inno- 
cent IV. svojich poslov u novgorodského kniežaťa, a to bolo možné 
len tým, že novgorodský kniežací dvor bol spojený so Svätou Sto
licou. Aj knieža Danilo v Haliči bol ešte v roku 1225 spojený s 
Rímom, lebo pápeža Innocenta prosil o pomoc v boji proti Turkom. 
Pápež poslal Danilovi korunu, ktorou bol v tom istom roku koruno
vaný.

Naši gréckokatolíci, asi po 350-ročnom odlúčení od rímskej Sto
lice, sa úniou uzavretou 24. apríla 1646 v Užhorodskom zámku 
opäť pripojili k Petrovej skale — katolíckej cirkvi. Na Slovensku 
mala do roku 1950 15 farností pravoslávna cirkev a okolo 300 far
ností gréckokatolícka cirkev. Po druhej svetovej vojne, konkrétne 
v roku 1950, bol náboženský život gr. kat. cirkvi na Slovensku štát
nymi orgánmi zlikvidovaný, podobne ako vo všetkých štátoch, kde 
vkročila Červená armáda.

V H a I i č i (do roku 1945 to bolo poľské územie), kde žilo v sied
mich biskupstvách osem miliónov gréckokatolíkov, prestala gr. 
kat. cirkev jestvovať v roku 1947, pio pripojení tohto územia k 
Sovietskemu zväzu. Biskupov a kňazov, ktorí nechceli prestúpiť 
na pravoslávie, deportovali na Sibír pod zámienkou, že pomáhali 
banderovcom uskutočniť samostatný štát — Ukrajinu. Jedine arci
biskupa J. Slipija po rokoch prepustili a dovolili mu odísť do Ríma, 
kde bol povýšený na kardinála (Zomrel 7. 09.1985 a je pochovaný 
v chráme sv. Sofie v Ríme — pozn. red.).

V P o d k a r p a t s k e j  Rus i  (bývalé územie Československej 
republiky) bola likvidácia gréckokatolíkov uskutočnená v roku 
1948 mučeníckou smrťou otca biskupa dr. Teodora Romžu. Očitý 
svedok smrti tohto biskupa povedal nášmu gr. kat. kňazovi o. 
Gabrielovi Kopčaymu, toto:

„V septembri 1948 bola v Ivanovciach chrámová slávnosť. Otec 
biskup v sprievode tajomníka užhorodsko-cehoľňanského kňaza a 
dvoch bohoslovcov sa po slávnosti vracal kočiarom domov. Podľa 
pripraveného plánu do kočiara cestou narazilo vojenské auto. Po 
nevydarenej zrážke — nakoľko obete zostali pri živote — začali 
nahnevaní vojaci svoje obete biť a otec biskup, ťažko ranený, bol 
odvezený do nemocnice v Mukačeve. Tu ho ošetrovala rehoľná 
sestra baziliánka a liečil ho jeden dobrý gr. kat. primár, ktorý ho aj 
vyliečil. Keď už mäl otec biskup T. Romža odísť z nemocnice, pre
sunuli rehoľnú sestru na iné pracovisko a otcovi biskupovi pridelili 
civii’nú ošetrovateľku, ktorá sa -postarala o to, aby do večera 
zomrel.“

Po smrti otca biskupa Romžu bola gr. kat. cikrev v Podkarpat
skej Rusi zlikvidovaná, kňazov deportovali na 20 rokov na Sibír a 
veriacim nanútili pravoslávie. Tak už zostala len likvidácia gr. kat. 
cirkvi v Československu.^-.

Likvidácia gr. kat. cirkvi v jednotlivých socialistických štátoch:
1. Halič (Ľvov) — ZSSR — 10. 03. 1946
2. Rumunsko— 1.12.1948
3. Podkarpatská Rus (Užhorod) — ZSSR — 29. 08. 1949.
4. Československá republika (Prešov) — 28. 04. 1950.

3. Útok na kláštory
Po druhej svetovej vojne, ktorá priniesla ľudstvu toľko útrap, si 

každý z plných pľúc vydýchol. Všetko, čo bolo zničené, sa začalo 
znovu budovať v nádeji na nový život a lepšie časy. Ale novo sa 
rodiaca spoločnosť, v ktorej prevzala moc komunistická strana v 
roku 1948, začala útok na náboženstvo podľa vopred priprave
ného plánu. Na začiatku bola snaha vyvolať rozvrat v katolíckej 
cirkvi. V roku 1949 boľz Prahy vyhnaný pápežský nuncius. To mal

byť signál pre odtrhnutie všetkého duchovenstva rímskeho i gréc
keho obradu od Svätej Stolice. Začalo to „K akciou“ v roku 1949.
Do Prahy bolo pozvaných asi 1 500 kňazov, ktorí mali vyhlásiť 
odtrhnutie od Ríma. Na tomto zjazde však k tomu nedošlo. Gr. kat. 
kňazi na zjazd neboli pozvaní, lebo v zákulísi už bola gr. kat. cir
kev odsúdená na likvidáciu iným spôsobom.

V roku 1949 v noci zo 14. na 15. apríla bola uskutočnená likvidá
cia všetkých kláštorov. Rehoľníkov ozbrojenou mocou násilne 
vyvliekli do táborov ako nepotrebný živý inventár. Najviac ich 
sústredili v Podolínci, v kláštore redemptoristov. Keď sa o tom 
obyvatelia okolitých dedín dozvedeli, zaútočili na podolínsky kláš
tor, aby rehoľníkov vyslobodili. Ich pokus sa však skončil neúspeš
né, lebo budova, v ktorej boli rehoľníci skoncentrovaní, bola obsa
dená verejnou bezpečnosťou ozbrojenou automatmi.

Kvôli dezorientácií veriacich katolíckej cirkvi bola zlikvidovaná aj t  
katolícka tlač.

(Pokračovanie)
o. Michal Fi t z

ČLOVEK, KTORÝ NIKDY NEZHREŠIL
Bol raz človek, ktorý nikdy nezhrešil. To mrzelo zlého 

ducha. Jedného dňa k nému pristúpil a hovorí: „Za tri dni 
zomrieš, taká je Božia vôľa.“ Tu zarmútil sa ten človek a pýtal 
sa: „Kto sa bude starať o moju rodinu po mojej smrti?“ 

Satan mu riekol: „Usmrť svojho starého otca a tvoj život ti 
predĺžim o päťdesiat rokov.“

„Radšej umriem sto ráz, než by som to urobil“, odpovedal 
človek.

Diabol ho opustil. Nasledujúceho dňa sa mu znovu ukázal 
a hovorí mu: „Ak udrieš svoju ženu, budeš žiť ešte tridsať 
rokov.“

Človek ale odpovedal: „Neurobím to ani za tristo tridsať.“ 
Tretieho dňa zloduch ho pokúšal: „Napi sa vína! Čím viac 

ho vypiješ, tým dlhšie budeš žiť . .
I pomyslel si ten človek: Piť víno nie je veľký hriech. Odišiel 

do krčmy. Keď vypil jeden pohár, žiadal si druhý potom tre
tí . . .  Napokon sa opil a rozzúril sa. Prišiel domov — a človek, 
ktorý nikdy nepil a nezhrešil, stýral svoju ženu a zabil svojho 
otca.

Nech sa nebesia dôstojne veselia, ňech sa raduje zem, 
nech spieva celý vesmír viditeľný i neviditeľný, lebo žije Kris
tus, radosť všetkých vekov (Veľkonočný kánon).
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Pravda o tzv- „Prešovskom sneme“ z roku 1950
Je toho veľmi veľa, čo by bolo treba v záujme pravdy povedať o 

tzv. „Prešovskom sobore“ , ktorým brutálne bola likvidovaná'Gréc- 
kokatolícka cirkev v Československu . . .  Bolo by toho na celú 
objemnú knihu — popíjať všetky krivdy, hrubé bezprávie a 
následné 18-ročné utrpenie gr. kat. kňazov i veriacich ..  . Letmo 
len spomeniem priebeh tzv. „Akcie P“ , ktorá nasledovala po tzv. 
„Prešovskom sobore“ .

Bola to doba, keď žandári doslova poľovali na gr. kat. kňazov, 
keď štátne organy peniazmi, internovaním, žalárovaním, ba aj 
hrozbou vyhnania na Sibír „presvedčovali“ gr. kat. kňazov podpí
sať „Akciu P“ , stať sa pravoslávnymi!. . .  O tej istej dobe pravo
slávni však hovoria, píšu ako o „spontánnom návrate gr. katolíkov 
do pravoslávnej cirkvi“ a ani dnes nezmýšľajú inačšie. Doposiaľ 
sa nedištancovali od „Sobora“ a negatívnym postojom voči spra
vodlivým požiadavkám gréckokatolíckej cirkvi vyjadrujú aj tým, že 
pokračujú v okupácii nehnuteľnosti Gr. kat. cirkvi v Českosloven
sku. Pravoslávni v minulosti, v rokoch 1950— 1968— 1989 nahra
dzovali silu svojich „agrumentov“ silou strany, ktorá stála za nimi 
a oni stáli s ňou a aj dnes, pri demokratizačnom procese v štáte, 
chcú v tomto zmysle a smere pokračovať.

28. apríl 1950 my starší máme ešte v dobrej pamäti, ba aj 
písomne podchytený. Je všeobecne známe, že tzv. „Akcia P“ 
neuspela. Z 328 gr. kat. kňazov „Akciu P“ podpísali iba 45 kňazi, 
nepodpísali 283 kňazi; tí však po internovaní a~ zäíárovaní, boIT 
odsunutí na manuálne práce do českých krajov. A tento exil gr. 
kat. kňazov trval celých 18 rokov. Tieto roky vyhnanstva však zla
tými písmenami začali písať dejiny gréckokatolíckej cirkvi pod 
Beskydami a Karpatami.

O čo nám teraz ide? Nám, gréckokatolíkom v období nežnej 
revolúcie, ktorá sa začala v Prahe a v Bratislave po 17! novembri 
1989, keď dvíhame aj my svoj hlas, neide o nijakú diskrimináciu či 
pomstu, ale len a len o nápravu deformácie, spojenú s dátumom 
28. apríl 1950, o pravdu, spravodlivosť a právo pre Gréckokato
lícku cirkev v Československu so žiadosťou o status quo spred 28.
04. 1950. — Pamätníci deformácie, spáchanej na gréckokatolíc
kej cirkvi«  priamo kruto postihnutí kňazi pomaly odchádzajú z 
javiska dejín a scripta manent, to, čo je napísané, ostáva, preto 
píšeme.

Doposiaľ sme nemali priestor, nebola možnosť verejne povedať 
pravdu o tzv. „Prešovskom sobore“ , preto činíme to dnes, 
teraz . . .  Problémy našej cirkvi — permanentná okupácia biskup
skej rezidencie pravoslávnymi (hneď po tzv. „Sobore“ ), prepis 
našich chrámov, farských budov atď. na pravoslávnu cirkev (viď 
výnos SÚC, Praha, čís. 20285/51-11/1 z roku 1952; úrad už zruše
ný, výnos však a prepis nehnuteľností gr. kat. cirkvi v geodézii 
pretrváva ďalej!), všetko toto bolo a je priamym dôsledkom, zavi
nené tzv. „Prešovským soborom“ , tak proti ústavným ako proti 
právnym, teda de facto nulovým. Iné je však stanovisko pravosláv
nych, ktorí tvrdia, že všetko, čo okupujú, je ich a nechcú dobro
voľne odísť z cudzieho . . .

Teraz už k tzv. „Soboru“ .
Kto zvolal ten tzv. „Prešovský sobor“?
Gréckokatolíci? Pravoslávni? Štátne orgány?
Gréckokatolíci ho nezvolali, ani nemohli zvolať, lebo v tom čase, 

28. apríla 1950, gr. kat. diecézny biskup P. Pavol Gojdič, OSBM, 
už bol internovaný a mimo Prešov. Štátne orgány tzv. cirkevný 
snem zvolať nemohli; urobili to teda s pravoslávnymi, ktorí na tzv. 
„Sobore“ sa rozhodli „požiadať Jeho Svätosť patriarchu moskov
ského a celého Ruska Alexeja o prijatie pod jeho cirkevnú jurisdik
ciu . . . ,  ďalej požiadať Jeho Vysokoosvietenosť exarchu a metro
politu pražského a celého Československa Jelevferija, aby ráčil 
informovať o týchto rozhodnutiach Jeho Svätosť patriarchu mos
kovského a celého Ruska Alexeja, vládu československej republi
ky, zbor povereníkov, ministra a povereníka pre veci cirkevné

(Klementa Gottwalda, Karola Šmidkého, Zdenka Fierlingera, Ladi
slava Holdoša);; (Viď Manifest, Prešov 1950, str. 16).

Toto však — „návrat gréckokatolíkov do pradedovskej viery“ — 
predvídali pravoslávni už mesiac skôr pred tzv. „Soborom“ (viď 
brožúru Z omylu na pravú cestu, Prešov 1950). Oni teda, i keď za 
asistencie štátnych orgánov (sami to urobiť nemohli) inscenovali 
tzv. „Prešovský sobor“ a čo im bolo „Soborom“ dané, toho sa 
doposiaľ držia zubami, nechtami. . .

Tento tzv. „Prešovský sobor“ nijako nemohol rozhodnúť o gréc
kokatolíkoch, ak, teda iba o pravoslávnych.

Prečo nie o gréckokatolíkoch? Prečo nemohol právne a platne 
rozhodnúť o gréckokatolíkoch? — Preto, že právnym reprezentan
tom podľa cirkevného práva (podľa CIC,’ ale aj podľa CIC Orienta- 
lis) viď CICOR Can. 175—209, zvlášť však Can. 176, 188, 189 §
1, § 2, Can. 190 § 1, § 2, § 4, je diecézny biskup, nie však kňazi či 
ľud. — V čase konania tzv. „Soboru“ ako bolo povedané, diecézny 
gr. kat. prešovský biskup P. Pavol Gojdič, OSBM, súčasne aj jeho 
pomocný či svätiaci biskup ThDr. Vasil Hopko (aj tento nie je 
právny reprezentant) boli už internovaní mimo Prešov a potom 
odsúdení na dlhé roky väzenia . . .

Odpadli kňazi (ich mená tu nebudeme uvádzať, keďže nomina 
sunt odiosa), ako aj niekoľkí, žandármi nahnaní kňazi, laici rôz
neho vierovyznania či bezvyznania atď., nijako nemohli byť, ani 
neboli reprezentatmi Gréckokatolíckej cirkvi v Československu! 
Teda „Sobor“ bez hlavy, kňazov a veriacich.

Bol to „Sobor“ podľa receptu a réžie „Soboru“ vo Ľvove (10. 03. 
1946), podľa „soborov“ v Bukurešti (1. 12. 1948), v Užhorode (28. 
08. 1949), ktorými štátnymi orgánmi, za ochotnej-a aktívnej asis
tencie pravoslávnych hrubým násilím štátnych orgánov boli zru
šené gr. kat. cirkvi na Ukrajine či Haliči, v Rumunsku, na Zakarpat
skej Ukrajine a 28. 04. 1950 v Československu, postavené mimo

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove (Snímka: F. D.)
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zákon, vymazané zo slovníkov, masmédií a takto pošliapané ľud
ské práva na slobodu vierovyznania . . .

Gréckokatolíci všetci mohli vstúpiť do pravoslávnej cirkvi (čo, 
pravda, neurobili!), napriek tomu gréckokatolícka cikrev právne 
nemohla prestať jestvovať, — Tak tomu aj bolo v rokoch 1950 a 
1968, že gréckokatolícka cirkev nejestvovala die iure, de facto 
však existovala, čo je zrejmé z roku 1968, keď z „katakomb“ vyšlo 
vyše 350 tisíc gréckokatolíkov! A aj tí, čo zo slabosti či iných príčin 
odpadli, v roku 1968 sa vrátili do gréckokatolíckej cirkvi.

Preto je to krivda, či právo, spravodlivosť a pravda, keď grécko
katolícka cirkev žiada status quo (stav ako predtým) spred 28. 04. 
1950?! Keď žiadame urýchlené zrušenie nezákonného výnosu 
SÚC (Štátni úrad pro véci cirkevní Praha) čís. 20285/51-11/1 roku 
1952, ktorým všetok nehnuteľný majetok gr. kat. cirkvi — katedrá
la, biskupská rezidencia v Prešove, chrámy, farské budovy, kláš
tory v Michalovciach, V Stropkove, Ľutine atď. — bol pririeknutý 
pravoslávnym?! — Neuvádzam niektoré iné zákony a nariadenia, 
ktorými boli porušené práva aj iných cirkví, lebo tieto pomaly pres
távajú platiť.

Naše bolesti, žiadosti a práva, žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi v 
Československu môžu byť detailizované, globálne sú však obsiah
nuté v žiadosti vyslovenej výrazom status quo spred 28. 04.1950. 
A tento status quo je plne zdôvodnený tým, že tzv. „Prešovský 
sobor“ je pre gréckokatolíkov, na základe CICOR, ale aj na 
základe ústavného práva nulový či žiadny, teda neplatný pre gréc
kokatolícku cirkev a gr. kat. veriacich. Za taký by ho mali čím skôr 
vyhlásiť štátne orgány ako deformáciu býv. režimu na Gréckokato
líckej cirkvi v Československu a za taký by ho mali prijať aj pravo
slávni, aby bola rehabilitovaná Gréckokatolícka cirkev, aj oni, pra
voslávni by sa tým rehabilitovali — zmyli vinu, lebo aj oni sa inten
zívne podieľali na násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Čes
koslovensku.

Všetkým a každému odpúšťame, ale nežiadať svoje a všetko, čo 
nám právom patrí, bolo by schvaľovanie bezprávia a krivdy a v 
posledných dôsledkoch aj hriech.

Žiadame všetko svoje a vyzývame všetkých s Božou pomocou 
budovať civilizáciu, civilizáciu lásky a porozumenia..

o. ThDr. Ján S e m a n

K výročiu narodenia Štefana R o m a n a

Na vysviacke nášho otca biskupa Mons. Jána Hirku, ktorá bola 17. 
februára t. r. v Prešove, videli sme aj mnoho našich veriacich zo zahrani
čia. Prišli, aby sa spolu s nami tešili z dňa, „ktorý učinil Pán“. Medzi nimi 
sme však nevideli p. Štefana B. R o m a n a z  Kanady, ktorý by sa tejto uda
losti nesmierne tešil. Neprišiel, lebo sa nedožil tohto dňa — 23. marca 
1988 umrel v Toronte (Canada). Dňa 17. apríla t. r. by sa bol dožil 69 rokov. 
Aj keď nie je to okrúhle výročie, zaslúži si našu spomienku, pretože pre 
našu gréckokatolícku cirkev urobil naozaj veľa.

R E D A K C I A
Štefa R o m a n  bol človek mimoriadny. 

Mimoriadny a výnimočný svojimi schop
nosťami, svojou prácou a jej výsledkami a 
úspechmi. Bol takto mimoriadny nielen 
medzi Slovákmi, ale medzi ľuďmi vôbec. 
Roľnícky syn z Nového Ruskova na 
východnom Slovensku sa stal jedným z 
najvplyvnejších priemyselných a finan
čných magnátov amerického kontinentu. A 
zároveň si vybudoval pozíciu najvplyvnej
šieho činiteľa v náboženskom, kultúrnom a 
politickom živote početnej slovenskej dia
spóry vo vtedajšom slobodnom svete.

Štefan Roman nedožil sa ani 67 rokov, 
keďže umrel na srdcový infarkt. Do 16 roku 
života bol doma na Slovensku. Pracoval na 
otcovom gazdovstve a ukončil poľnoho
spodársku školu v Košiciach. V r. 1937 odi
šiel do Kanady, kde pracoval najprv ako 
robotník na farme, potom na bežiacom 
páse automobilky General Motors. V dru
hej svetovej vojne slúžil v kanadskom voj
sku. Po vojne sa pustil do podnikania. 
Hneď v roku 1945 zorganizoval banskú 
spoločnosť a úspešne vybudoval ťažbu 
nafty a zemného plynu v západnej Kanade 
a v americkom štáte North Dakota. Na 
začiatku päťdesiatich rokov zakúpil 
pozemky v kanadskej provincii Ontario, 
kde vybudoval a zveľadil najväčšie urá
nové bane na svete, patriace jeho spoloč

nosti Denison Mines Limited. Jeho priemy
selné a finančné záujmy sa rozrástli jeho 
zásluhou do ťažby nafty, zemného plynu a 
uhlia, výroby cementu a cínu, poisťovníc
tva a bankovníctva. Okrem Denison Mines 
podniku vlastnil rad ďalších podnikov.

To sa ľahko píše, ale treba si uvedomiť, 
koľko sa za tým skrývalo húževnatéj práce 
a podnikateľskej bystrosti a vytrvalosti, aby 
sa z robotníka na farme stal jeden z naj
vplyvnejších podnikateľov. Pravda v tom 
veľkú úlohu mala jeho prívetivosť a jeho 
osobné čaro a veľa Božej pomoci.

To všetko však ani zdaľeka nevyčerpalo 
jeho nesmiernu životnú energiu. Už doma 
zbadal, že sa odnárodňovanie medzi gréc
kokatolíkmi na východnom Slovensku 
dialo veľmi často skrz náboženstva. V 
Kanade videl, že túto problematiku nepoz
najú a nechápu dokonca ani katolíci zo 
stredného a západného Slovenska. Preto 
si túto záležitosť dôkladne preštudoval a 
praktickou prácou i hmotnou obetavosťou 
docielil, že sa slovenskí gréckokatolíci v 
Kanade dožili vlastnej diecézy a prekrásnej 
katedrály Premenenia Pána vybudovanej v 
značnej miere z Romanovej štedrosti a 
posvätenej osobne pápežom Jánom Pav
lom II., keď bol roku 1984 na návšteve v 
Kanade.

Štefan Roman bol nositeľom Rádu sv. 
Gregora Veľkého, ktorý mu udelil pápež 
Ján XXIII. Bol jediným kanadským laickým 
delegátom na Druhom vatikánskom konci
le, nositeľom čestných doktorátov až troch 
kanadských univerzít. Roku 1987 dostal 
Rád Kanady. V Neiíiecku dostal Európsku 
cenu cisára Karla IV.

No nebol iba praktickým hospodárskym 
a politickým činiteľom. Ukázal sa byť hlbo
kým náboženským a sociálnym myslite
ľom. Spolu s profesorom Lôblom vydali 
knihu Zodpovedná spoločnosť.

„Tí, ktorí nepoznali spôsob jeho mysle
nia a duchovného života“ — napísal o ňom 
otec biskup Michal Rusnák, CSsR — „videl 
v ňom len úspešného podnikateľa, 
obchodníka, verejného činiteľa. Toto 
všetko on aj bol, ale v plnosti svojej zbož
nosti. Náboženské presvedčenie bolo jeho 
dušou a preto aj charakteristikou, ktoré 
nemožno od Romanovej osobnosti odde
liť“ (čas. Mária 1988, 5).

Ing. Peter Zlatohlavý
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„V apríli, pred osemnástimi rokmi sa na východnom Slo
vensku odohrávali podivné scény . . — začína mladá novi
nárka Eva Bombová svoj článok vo Východoslovenských 
novinách v júni 1968. „Podivné scény . . — tak hodnotila 
udalosti v jari roku 1950 v Prešove, udalosti, o ktorých naša 
mladá generácia dnes už málo čo vie . . .

V našich dynamických dňoch, poznačených nečakanou 
aktivitou študentov, ktosi zo súčasných historikov neváhal 
označiť prežitých 40 rokov za obdobie temnoty. Prenechá
vame historikom objektívne posúdiť prežité obdobie — pre 
nás však je už dnes jasné, že na pozadí tohto temného poza
dia zažiarili svetlé príklady tých, ktorí v ťažkých, dlhoročných 
skúškach ukázali kto je kto a vydali pre svoje budúce pokole
nia krásne a pôsobivé svedectvá o sile svojho charakteru. 
Natrvalo sa zapísali do dejín nielen našej eparchie a celej 
umlčanej cirkvi, ale začali i celý rad odhodlaných bojovníkov 
za občianske práva, počnúc od pražského farára o. Pankratia 
Hučka, OSBM, až do nášho prezidenta Václava Havla. Patrí 
medzi nich- blahej pamäti prešovský biskup Pavol Gojdič, 
ktorý zomrel ako vyznávač v Leopoldove r. 1960 a tiež jeho 
pomocný biskup Vasil Hopko, ktorý vo väzení prežil 13 rokov. 
Ich neružová cesta začala práve pred 40 rokmj v apríli v dňoch 
tých „podivných scén“. Pripomeňme si preto pri tejto príleži
tosti myšlienky Evy Bombovej zo spomínaného článku — 
článku mladej novinárky (dcéry evanjelického farára), 
nestrannej, nepredpojatej a citlivej na príťažlivé príklady obe
tavých vyznávačov pravdy a lásky.

„V apríli, pred osemnástimi rokmi sa na východom Slovensku 
odohrávali podivné scény. V sále prešovského Čierneho orla sa 
jedného dňa zišlo čudné zhromaždenie: sobor, konciľ greckokato- 
líckej cirkvi. Pravda, akýsi zvláštny, veď o jeho zvolaní na prešov
skej gréckokatolíckej diecéze nemali ani tušenie. A na tomto po
divnom zhromaždení vyhlásil jeden kňaz: prešovská diecéza sa 
Jikyiduje, gréckokatolíci zanechávajú Rím a idú k Moskve. Potom 
sa to odhlasovalo a vláda vzala rozhodnutie na vedomie. S poteše
ním, treba dodať, kvôli objektívnosti. V tom čase patrilo k prešov
skej diecéze 300 fár a vyše tristotisíc veriacich.

Celé podujatie je známejšie pod označením „Akcia P“ . Cieľ: 
„preveliť“ dovtedajších gréckokatolíkov do pravoslávnej cirkvi. 
Pred gréckokatolíckymi farami zastavovali autá — a kňazi, ktorí 
ani po „presvedčovaní“ na bývalom KNV v Prešove neboli ochotní 
podpísať „prestup“ , sa ocitli vo väzení. Dostať ich tam nebolo jed
noduché. Veriaci, prostí východniari, s ktorými sa život nikdy príliš 
nemaznal, boli odhodlaní brániť svojich kňazov vlastnými telami. 
Chlapi stáli pred farou s vidlami a jednoduché ženičky držali moty
ky. Štátna moc sa v týchto časoch predstavila vynaliezavosťou 
priam zázračnou, na gréckokatolíckych kňazov sa poriadal 
doslova hon. Dävidovský farár Juraj Bujňak sa pred tajnými, vydá
vajúcimi sa za vykupovačov, skrýval v kroví pri cintoríne a po sto
dolách temer celý rok. O utrpení jeho manželky a troch malých deti 
by bolo možné napísať zvláštnu kapitolu. Napokon ho predsa len 
dostali.

Napriek nebezpečenstvu, ktoré mu hrozilo, nevzdal sa kňaz
ských funkcií a na Veľkú noc sa vracal z filiálky Kamenná Poruba.

Chytili ho na ceste za dedinou a osem príslušníkov s automatmi 
ho prevážalo do Prešova. Odtiaľ spolu s ďalšími, Jozefom Knie- 
žom z Vysokej, Jánom Fazekášom z Banského, Mikulášom Rojko- 
vičom z Blažova i Antonom Adamkovičom zo Štiavnika v reťazoch 
do Hlohovca a napokon do Podolmca. Po prepustení naložili maje
tok rodiny na nákladné autá a rodina sa do troch dni musela vysťa
hovať do Déčina. Na osem rokov. Tu Juraj Bujňak, človek s vyso
koškolským vzdelaním, pracoval ako vyhybkár, nakladal vagóny a 
po návrate do Košíc sa vyučil za kachliara. Oficiálne je ním v 
košickom Mestskom stavebnom podniku dodnes. O podobnom 
osude by rozprávali desiatky gréckokatolíckych duchovných, ktorí 
prežili roky utrpenia, krivdy a posmechu.

Ešte horšie však pochodili vyšší cirkevní hodnostári. Biskupa 
Gojdiča odsúdili na doživotie, dr. Vasil Hopko dostal pätnásť 
rokov. Za čo? Na túto otázku mi odpovedal pri našom nedávnom 
stretnutí v Košiciach. ®

Súdili ho v Bratislave, za špionáž a velezradu. V smutne preslá
venom „komforte“ československých väzníc si odsedel trinásť a 
pol roka. Dvadsaťjeden krát ho prevážali, päťkrát bol v Leopoldo
ve, dvakrát v llave, štyrikrát vo Valdiciach, sedel v Mirove, i v 
Ruzyni. Medzitým sa liečil z astmy a z ťažkej duševnej depresie.

Priznal,sa po špeciálnom zaobchádzaní, ktoré sa vyznačovalo 
tým, že 122 dni si nesmel sadnúť. Po čase, ktorý o chlebe a vode 
prechodil v tmavej cele, bol v stave, v akom ho vyšetrovatelia 
chceli mať. Ochotne si vymysleli rozprávku, o ktorej predpokladal, 
že vyšetrovateľov uspokojí. Zakladal fašistické spolky „SIČ“ 
(Rúb!) a školil špiónov. Počúvali ho s náramným potešením, ako 
špiónov učil cudzie jazyky, ako s nimi trénoval šplhanie, plazenie 
a učil ich narábať s drevenými puškami, ako ich cez Poľsko posie
lal do ZSSR a správy, ktoré prinášali, odovzdával apoštolskej nun- 
ciatúre. Predviedli ho pred veliteľa a ten kázal všetko napísať. 
Konečne si mohol sadnúť a tak písal, deň, dva, týždeň. Označili to

Z  diela akad. maliara Mikuláša Klimčáka
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¿a román a napokon im stačilo, že bol na nunciatúre. Automaticky 
sa stal špiónom a velezradcom. Leopoldov, kde protokol preložili 
do slovenčiny, prevoz s okuliarmi, cez ktoré nebolo vôbec nič 
vidieť, potom Bratislava, súd, meno sudcu si nepamätá.

Začala sa jeho "púť väznicami, vystriedal najrôznejšie práce, 
robil s celofánom, zhotovoval špendlíky, bižutériu, obšíval matra
ce, plátal vrecia od múky, robil motúzy.

Bolo to všelijaké, nikomu to neprajem, povedal. No jednako, 
väznicu považujem za vysokú školu pokory, naučil som sa mnohé
mu. Poznať ľudí, manuálnu prácu, mlčať a slúžiť. Chválabohu, 
pomohol mi môj koníček, učil som sa bez pera a knihy cudzie jazy
ky. Taliansky od saleziánov, anglicky a francúzsky od kolegov 
spoluväzňov,. Viete, povedal, väzenie samotné nie je ani také 
hrozné, hrozná je spoločnosť, byť v jedffej cele s bláznami, špicľa
mi, či primitívmi, a vedľa generáli, ministri a advokáti..V Ruzyni 
som bol niekoľko dni v cele s bývalým podplukovníkom ŠTB, ten 
mi dal základy angličtiny, vedel naspamäť azda celého Hamleta. 
Anglicky ma potom doučil pán Landa, ktorého súdili v Slánskeho 
procese. Vtedy vo vedľajšej cele sedel spolú s dr. Mastiliakom i dr. 
Gustáv Husák. Ako kolega väzeň bol skvelý, pomáhal a nikoho sa 
nebál. Akoby už vtedy tušil, že k tejto obrode raz musí prísť.

V Leopoldove som sa stretol s pánom biskupom Gojdičom, 
zazrel som ho na prechádzke šiel s Richardom Slánskym a spo
čiatku ma nemohol poznať. Vytrpel si svoje, bachári ho ponižovali 
tým, že spolu s biskupom Vojtaššákom, Buzalkom a Šaňom

SVÄTÝ S T A N I S L A V  
BISKUP A MUČENÍK

Narodil sa v Ščepanove pri Krakove okolo roku 1030. Štu
doval v Hnezdne, v Liège v Belgicku a azda aj v Paríži. Roku 
1070 sa stáva biskupom v Krakove. Dokončil a prehĺbil obrá
tenie Poľska na kresťanskú vieru. Kráľa Boleslava II. pre jeho 
život vylúčil z cirkvi. Sám kráľ ho údajne zabil v chráme v Kra
kove 11. apríla 1079.

Biskup Stanislav je nová ozvena starozákonného Jána 
z púšte — sv. Jána Krstiteľa.

V obmene, nenesie sa jeho hlas pri Jordáne, ale krakov
skou diecézou a celým Poľskom.

Bol jeden z dobrých pastierov, ale i karhajúcich otcov. 
Kňaz, biskup podľa Ježišovho Srdca, ktorému nešlo o 
kariéru, ktorý nelipnul na mamone, ktorý miloval iba Boha 
a nesmrteľné duše.

Smelo sa* preto mohol postaviť i pred vladára, kráľa 
Boleslava II., a jánovsky zaveliť: „Kráľ, nie je ti dovolené 
mať manželku svojho brata!“

Mal to urobiť ako poľský prímas dvorný kňaz, ale sa bál. 
Všetci, počnúc od šľachty, sa báli „kráľa rozkoší“ . Bole
slav II. dal sa na neviazaný a pohoršlivý život. Šľachta ho 
opustila. Stanislav, ako živé svedomie Poľska, opäť sa 
postavil pred kráľa. Pre nepoddajnosť, opovrhnutie Božími 
i cirkevnými zákpnmi, vyobcoval ho z cirkvi, zakázal mu 
vstúpiť do chrámu. Kráľ zúril proti svätcovi. Dozvedel sa, 
že 11. apríla bude slúžiť sv. liturgiu. Pricválal s vojakmi a 
dal povel vytiahnuť biskupa Stanislava z kaplnky.

Čo neboli schopní urobiť vojaci, šľachtici, to dokázal 
sám kráľ Boleslav II. Vrhol sa na biskupa, svoje živé sve-

Machom musel im upratovať izbu. V roku 1960 tam v Leopoldove 
zomrel a rozprávali o ňom úplné legendy.

V roku 1963 sa dr. Vasll Hopko ocitol s ťažkou duševnou depre
siou na psychiatrickom ústave v Prahe. Lekári mu odporúčali, aby 
napísal žiadosť, lebo vyliečiť sa môže jedine na slobode. A tak jed
ného dňa telefonoval kmotrovi do Košíc, z trestu mu s podmienkou, 
odpustili pol druha roka. V Košiciach sa tri mesiace dával telesne
i dyševne do poriadku, napriek prežitému utrpeniu znova nadobu
dol odvahu a chcel sa vrátiť k cirkevným funkciám. Dostal sa teda 
do charitného domova v Oseku pri Duchcove a ešte v čase nášho 
rozhovoru pôsobil oficiálne tam. Ako duchovný otéc sa staral o 
rádové sestry a ak chcel domov opustiť na noc, potreboval povole
nie vedúcej.

Je to nesporne obdivuhodné. Dr. V. Hopko a všetci, ktorí sa po 
„Akcii P“ ocitli vo väzení, nestrácali vieru v spravodlivosť. Veriaci, 
ktorí za všetky tie roky ostali bez kňazov, ktorí si sami krstili deti, 
sobášili i pochovávali, považujú dnes nádejnú rehabilitáciu gréc
kokatolíckej cirkvi doslova ako zázrak . . .“
*

Sme vďační Eve Bombovej za jej článok. Pripomína nám 
nielen udalosti v roku 1950, ale približuje aj atmosféru praž
ského jara 1968 — obnoveného pražským novembrom 1989. 
Dnes, pod dojmom udalosti v Rumunsku, začatých násilnou 
deportáciou kňaza v Temešvári, veríme, že i tie obete rumun
ských bratov prinesú svoje ovocie.

(Úvod a doslov napísal o. Ivan Ljavinec)

domie a rozťal mu hlavu na dvoje. Potom dal prjkaz rozse
kať mu celé telo a pohodiť po poli pre zver.

Pane Ježišu, splnilo sa, čo si predpovedal Dvanástim: 
„Toto všetko budú vám robiť pre moje meno . . . Keď mňa 
prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20— 
21).

Zo života sv. Stanislava sa učíme:
Aby sme sa mohli postaviť pred mocných tohoto sveta, 

náš život musí byť bezúhonný!
Pravdu Ježišovho evanjelia môže hlásať apoštol len vte

dy, keď je sám odosobnený; keď mu nezáleží na mienke 
a priazni sveta, ale jedine na cti Božej.

Biskupov, kňazov neposudzovať, ale podporovať modlit
bami, obetami, aby mali silu hovoriť v mene cirkvi a za cir
kev!

Panna Mária, Matka prvého Veľkňaza, ty si ako Matka 
prežila smrť svojho Syna, lebo prišiel svetu povedať prav
du. Buď s našimi biskupmi, aby vždy kráčali ako tvoj Syn 
Ježiš; aby poznalwba jeho čistý štít: kríž a evanjelium!

Miriam

Najviac nedostatkov v modlitbe pochádza z toho, že sa 
ľahko vytrácame z Božej prítomnosti (sv. František Saleský).

Len večný, nesmierny a všetko naplňujúci Boh je útechou 
duše a pravou radosťou srdca (Tomáš Kempenský).
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Ako to bolo v roku 1950
(Spomienky gr. kat. kňaza)

V mysliach našich kňazov a veriacich vždy tléla otázka, kto nás 
bez nás likvidoval v roku 1950? Iste likvidoval nás v prvom rade 
vtedajší režim. Lenže nie bez pričinenia pravoslávnej cirkvi! Vie
me, odkiaľ vyšli hesla: „Preč od Ríma“ a i. Stalin toto využil. Iste 
vieme, že nebol ani on priateľom Ríma. Ale toto všetko posúdia 
raz dejiny. Pravda môže byť iba jedna a raz musí zvíťaziť nad lžou 
a láska nad nenávisťou.

Našim čitateľom chcem opísať niektoré udalosti, ktoré sa stali v 
roku 1950 v súvislosti s likvidáciou gréckokatolíckej cirkvi. To pre
to, že mnohí naši veriaci, najmä mladí, nepoznajú príčinu tejto lik
vidácie.

Ako vlastne došlo k likvidácii našej cirkvi? Iste sa raž nájde člo
vek. ktorý o tom napíše mnohostránkovú knihu. To nebol spon
tánny návrat gréckokatolíkov k pravosláviu! Naopak, bol to dras
tický útok na kňazov a veriacich gr. kat. cirkvi.

Tieto spomieny píšem, lebo som bol nedobrovoľným účastní
kom tzv. „Prešovského soboru“ . Prečo nedobrovoľným? Nuž v 
tom čase som ležal v nemocnici. Skoro ráno 28. apríla 1950 ma 
zobudila sestrička (ešte rehoľná), aby som vstal a išiel k primárovi. 
Pripomenula, že Špitáiska ulica je-plná príslušníkov ZNB už od 
večera. Tušil som, že je zle. Prišiel som k primárovi, kde sedel aj' 
člen štátnej bezpečnosti.

„Pán farár, potrebujeme Vaše svedectvo v jednej veci; musíte 
ísť s nami.“ Ja som sä bránil. Bol som chorý a preto nech mi dajú 
pokoj. Pán primár však povedal, že sorg schopný ísť, že ma po 
vyšetrovaní opäť privezú.

Nuž, išiel som; donútili ma. Sadli sme do auta, kde bol ďalší muž 
v civile. Nevedel som, kam ma to vezú. Po čase sme došli do Pre- 
šova a zastavili pred budovou Čierneho orla zo zadnej strany. Bolo 
tam už veľa ľudí. Práve zastavil autobus a vodič vyháňal cestujú
cich von. Vychádzali ženičky s batohmi na chrbte, z ktorých vyku
kovali kačice a husy, ktoré niesli na trh. Iste z nich niektoré žijú. A 
začali kričať: „Kde nás to naháňate?! To preto ste dnes po dedi
nách volali ľudí, že nás dnes do Prešova odveziete zadarmo. A 
teraz, pozrite sa, naháňajú nás na akúsi slávnosť.“

Takto som bol i ja donútený vojsť dnu, s poznámkou muža v civi
le: „Pán farár, buďte rozumný!“ V hľadisku som videl niekoľko 
našich dobrých kňazov, ale nedovolili mi,,aby som k niektorému 
prisadol. Každý kňaz mal pri sebe z jednej i z druhej strany mužov 
v civile.

Na balkónoch boli študenti z ruského gymnázia a učiteľského 
ústavu. Zakladateľom týchto škôl bol náš prešovský biskup P. Goj- 
dič, človek zlatého srdca. A tu jeho študenti, zmanipulovaní, boli 
jedni z tých mnohých, čo sedeli na tribúne a rozhodovali o likvidá
cii gréckokatolíckej cirkvi. Celá sála bola popísaná heslami, ako: 
„Preč od Ríma!“ , „Koniec únii!“ , a mnohé iné, na ktoré sa dnes 
človek už nepamätá.

Na tribúne sedeli predstavitelia štátnej správy, pravoslávni i 
niektorí naši kňazi, ktorí už „Akciu P“ podpísali. — Padá tu otázka: 
Bol ten sobor pravoplatný? Mal právo rozhodovať? Kde boli pred
stavitelia gr. kat. cirkvi? Kto uväznil našich biskupov? — Iste, tieto 
riadky budú čítať aj niektorí z týchto študentov, ktorí najviac a naj
dlhšie tlieskali a vykrikovali: „Hurá! Hurá!“ Tešili by sme sa všetci, 
keby sa niektorí z nich ozvali a úprimne sa vyjadrili, čo si o tom 
myslia.

Po tejto ceremónii nás bezpečnosť odviezla do Ružbách, kde 
asi pre 200 osôb bola pripravená večera. Kto to financoval? Pred
pokladám, že pravoslávna cirkev vtedy bola ešte chudobná. 
Výdavky platil štát. Za akú cenu?

Z toho je vidieť, že pravoslávna cirkev a štát bola zajedno. „So
bor“ sa skladal z ateistov a z rôznych náboženstiev, ktorých tam 
nahnali.

Po „Sobore“ nastal útok na kňazov. Cirkevní tajomníci a štátna 
bezpečnosť chodili po gr. kat. farách, nútili ich podpísať na pravo
slávnu cirkev. Používali rôzne metódy: domáce väzenie, zastrašo
vanie, že ich vyvezú na Sibír. Manželky kňazov, ktorí nechceli 
podpísať, prepustili zo zamestnania.

Pre tých, čo nepodpísali, usporiadali stretnutia, že sa s nimi 
dohodnú. Na dvoch takýchto som bol aj ja; v Michalovciach a v 
Košiciach. Boli aj sľuby za podpis.

Potom prišlo zatýkanie. Vie to pochopiť pravoslávna cirkev, že 
nás štátna bezpečnosť viezla v okovách?! Viézla nás ako zločin
cov, manželky prepustili z práce a do 48 sme museli opustiť farské 
budovy. Väznili nás v Hlohovci, Podolinci a nakoniec nás odsunuli' 
do českého pohraničia na nútené práce.

Bola zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev? Nie, ona žila a ožila. 
Ukázalo sa to v r. 1968. Po Veľkom piatku prišlo zmŕtvychvstanie. 
A aj tí, čo zo strachu či iných dôvodov podpísali, vrátili sa opäť do 
gr. kat. cirkvi. Sám som troch prijímal.

Bola naozaj tragédia, ktorá postihla gr. kat. cirkev. Napriek tomu 
sme zostali verní Rímu a v tom sa ukázala naša sila.

Pane, Bože, daj iný, lepší svet, aby sme podobné niečo už 
nezažili, ani naši neprajníci. Chceme pochopiť i tých, čo vtedy 
sklamali, odpúšťame aj tým, čo vtedy prispeli k našej tragédii. 
Nechceme pomstu, lebo konečné víťazstvo je v odpúšťaní.

o. Jozef K n i e ž o, dekan

CHRÁM JE AKO LIEČIVÝ PRAMEŇ

Naša vlasť je bohatá na liečivé pramene, ktoré tajomne 
vyvierajú zo zeme a prinášajú zdravie mnohým. Známe sú 
Karlové Vary, Luhačovice, Piešťany, Bardejovské kúpele — a 
vedľa ich snáď tisíce po celej našej vlasti, ktoré vyhľadúvajú 
chorí, aby nadobudli stratené zdravie. Božia ruka vložila do 
ich prameňa liečivé, uzdravujúce prostriedky.

Boh nezabudol ani na miesta, ktoré liečia a uzdravujú 
dušu . . .  To sú naše chrámy, kostolíky, kaplnky. . .  To sú 
kríže popri cestách . . .  Sú ako studničky, ktorých unavená 
duša čerpá osvieženie.

NIE PRE CHVÁLU

Keď sa novinári pýtali povestného brazílskeho futbalistu 
Pelého, koľko už dal v živote gólov, dostali túto vtipnú odpo
veď: „Prepáčte, som hráč, nie účtovník.“

PÓČSKA IKONA VO ŠVAJČIARSKU

Málokto z nás vie, že kópia tejto ikony sa nachádza vo Švaj
čiarsku. Neďaleko od rodného domu a pustovne flus^ého sv. 
Mikuláša. Na úpätí 2121 m vysokej Pilátovej hory, na brehu 
jazera Alpnach leží obec, zo železničnej stanice ktorej sme
ruje siebenejchská cesta. Po hodinovom putovaní sa príde 
k usadlosti domov, uprostred ktorých je kaplnka a v nej už 
okolo 260 rokov kópia milostivého obrazu póčskej Božej Mat
ky. (čas. Mária 1989, 9— 10)
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

AKÝ JE PÁN BOH?
VšetkoHčo je na svete, nezačalo sa samo od seba. Všetko stvo

ril Pán Boh. A preto on musel byť skôr ako všetko to, čo stvoril. 
Pán Boh bol skôr ako stromy, zvieratá i ľudia. On nemá začiatku, 
lebo bol vždy. Nebude mať ani konca, lebo bude vždy. Pán Boh 
je večný.

Pán Boh stvoril všetko z ničoho svojou vlastnou silou. On má 
všetku silu a všetko môže urobiť. Pán Boh je všemohúci.

Pán Boh všetko stvoril a usporiadal. Musel vediéť vopred, ako 
to urobiť. Musel vedieť všetko o zemi, slnku a hviezdach. Museŕ 
vedieť o živote, zdraví a chorobe. My ľudia iba objavujeme, čo Pán 
Boh už dávno urobil. On vie všetko, čo bolo a čo bude. Pán Boh 
je vševediaci.

Pán Boh účinkuje všade, na nebi, v priestore [na zemi. Všetko 
zachováva a riadi. Pán Boh je všadeprítomný.

V, Bohu je všetka sila, všetok rozum, všetka dobrota. Preto je
- najdokonalejší. Miluje dobré a nemá rád zlé. Pán Boh je najsvä
tejší.

Pán Boh dal život rastlinám, zvieratám, ľuďom i anjelom, lebo 
ich miluje. Preto vravíme, že Pán Boh je láska.

Pokloň sa Pánu Bohu a usiluj sa ho lepšie poznať. Pokorne 
povedz:

„ Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho. Stvoriteľa neba i 
zeme, všetkých veci viditeľných í neviditeľných . . . "

Z a p a m ä t a j  si :
Kto je Pán Boh?
Pán Boh je jediná najvyššia bytosť, ktorý stvoril všetko.
Aký je Pán Boh?
Pán Boh je čistý duch. Je večný, všemohúci, vševediaci, 

všadeprítomný a najsvätejší. Boh je láska.

AKO NÁM PÁN BOH UKAZUJE SVOJU LÁSKU?
Pán Boh dal mi život. Dal mi dušu, ktorá neumrie. Stará sa o 

mňa každý deň. Pán Boh sa mi dal poznať a poslal mi svojho 
Syna, Ježiša Krista', aby ma učil a za mňa zomrel. Dal mi svätú cir
kev, aby ma učila a napomáhala byť dobrým Božím dieťaťom. Pán 
Boh ma viac miluje ako všetci ľudia spolu. .

Mysli na túto lásku Pána Boha. Ďakuj, že si sa narodil, že si bol 
pokrstený a že si ho mohol poznať. Zachovaj si vieru, aj keby iní 
neverili, a zvádzali ťa k nevere.

Počuj Sväté písmo o Božej láske:
„ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 

aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 
16).

Z a p am ä t a j s i :
Ako nás Pán Boh miluje?
Pán Boh nás miluje viac ako ktokoľvek iný.

KTO JE JEŽIŠ KRISTUS?
'  Keď sa Pán Boh zjavil ľuďom, povedal im, načo sú a čo majú 
robiť, aby boli šťastní. Ale ľudia nepočúvali vždy Pána Boha. Už 
Adam a Eva, ktorých Pán Boh postavil do rajskej záhrady, nepo
slúchli jeho príkaz a jedli zo zakázaného ovocia. Pán Boh ich za 
to potrestal a vyhnal z raja. Potom museli ťažko pracovať, trpieť a 
konečne umrieť. Keby boli poslúchli Boží príkaz, nebolo by sa to 
stalo. Hriech prvých rodičov nepoškodil len im samým. Prešiel i s 
trestom na všetkých ich potomkov. Všetci ľudia sa v ňom rodia, 
všetci ho dedia. Preto ho často nazývame dedičným hriechom.

Pán Boh sa však zľutoval nad Adamom a Evou a nad ich potom
kami. Sľúbil, že im pošle na pomoc svojho vlastného Syna. Boží 
posol, anjel Gabriel, oznámil Panne Márii príchod Božieho Syna 
na svet týmito slovami.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš s porodíš syna 
a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Naj
vyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kra-' 
ľovať..  . a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 30—33).

Pán Ježiš bol Boh a stal sa človekom. Narodil sa v Betleheme, 
žil v Nazarete so svojou matkou Pannou Máriou a so svätým Joze
fom, svojím pestúnom. Keď vyrástol, kázal a zázrakmi dokazoval, 
že je Boží Syn. Mnohí ľudia ho nechceli uznať za Božieho Syna, 
preto ho pribili na kríž a usmrtili. Pán Ježiš však obetoval svoju 
smrť za hriechy všetkých ľudí a na tretí deň vstal znova živý z hro
bu. Zjavil sa svojim apoštolom a potom vstúpil do neba.

Niektorí z Ježišových učeníkov nám opísali jeho život. Opis 
Ježišovho života voláme evanjeliá a pisateľov evanjelistami.

Svojím životom a smrťou nám Ježiš Kristus ukázal, ako nás Boh 
miluje.

„Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, 
keď sme boli ešte hriešnici" (Rim 5, 8).

Ďakujme Pánu Ježišovi za jeho lásku a spievajme:
„Na svoju česť ti sľubujem, Ježišu môj, že všetko tebe venujem,

i život svoj! Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe, aby som 
mohol vytrvať v svojom sľube. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Kto je Pán Ježiš?
Pán Ježiš je Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
Kde sa Pán Ježiš narodil?
Pán Ježiš sa narodil v Betleheme.
Kto bola jeho matka?
Jeho matka bola Panna Mária.
Ako umrel Pán Ježiš?
Pán Ježiš umrel na kríži.
Je Pán Ježiš mŕtvy?
Pán Ježiš je živý, lebo vstal zmŕtvych a teraz je v nebi, kde 

vystúpil po svojom vzkriesení.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Napamätám sa ani na jednu sekundu vo svojom živote, 
kedy by som bol neveril v Boha (T. G. Masaryk).
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Ženám o ženách
Po dlhšej prestávke sa znovu ozývam, lebo nemôžem mlčať.
V týchto krásnych dňoch nežnej revolúcie, spomínam na 

smutnú a neuveriteľnú udalosť— na roky 1950—51. Sú to spo
mienky bez príkras, bez zveličovania, ktoré chcem uviesť tak, ako 
ich môžg prežívať žena, manželka a matka.

Nuž, ako to bolo? «

Písal sa rok 1950. Po Veľkej noci 14. apríla išiel náš otec (dekan 
Ján Krlička) na náboženstvo do Mníška nad Hnilcom. Na stanici 
ho čakalo auto, do ktorého ho vtiahli muži v civile a odišli s ním. 
Bol to prvý svetský kňaz, ktorý bol zaistený s rehoľníkmi.

Ja som vtedy učila. Vedela som, že ma prepustia. Tak sa aj sta
lo. Nechali ma učiť do konca školského roku a 31. júna ma prepus
tili.

Detské prídavky som nedostala. Keď som bola ich pýtať na KNV 
v Košiciach, odpovedali mi, že ak budú mať podpis o prestúpení 
na pravoslávie, dostanem ich.

Nebolo mi veselo. Mala som 5 malé deti. Domové prehliadky 
boli na dennom poriadku. Sotva som si veci poukladala, už tu boli 
znovu. Pochopila som, že je to nátlak. Totiž vo väzení nepochodili, 
nuž skúšali to so mnou. Ja som však vpašovala moták do väznice 
tohto znenia: „Radšej ťa chcem vidieť mŕtveho, ako odpadlíka. “

Po prešovskom „Sobore“, ktorým bola likvidovaná gréckokato
lícka cirkev, prišiel na faru predstavený Úradu pre cirkevné záleži
tosti z Prahy. Bol spolužiak s naším otcom. Najprv ma prehováral, 
že ak manžel podpíše, za 2 hodiny ho privezie domQv. Keď som 
to odmietla, strašil ma rôznymi vyhrážkami. Ja som ho vyhodila. 
Vo večerných hodinách prišiel pracovník od bezpečnosti s tým, že 
som z chrámu ukradla kalichy. Aj toho som vyhodila. Čo iné mi 
ostávalo? Hneď na to som dostala z MNV dekrét, podľa ktorého 
som sa mala vysťahovať do 24 hodín a kľúč odovzdať na MNV. 
Pán Boh však pomohol. Hoci som mala 5 malé deti, v maštali dve 
kravy a hydinu, kľúč som odovzdala. >

Odišla som z dediny, ktorú som milovala, v ktorej som prežila 
desať krásnych rokov. Novým domovom sa mi stal prešovský kraj. 
Tam, v Križovanoch učil môj otec, kde som sa nasťahovala s 3 
menšími deťmi. Dve väčšie boli v Hrabkove, kde učila moja sestra 
s manželom. Nebolo to však najlepšie riešenie. Preto som si v Pre- 
šove našla byt, izbičku 2 x 3  m a tam sme bývali spolu. Tak sa pre 
moje deti začal aj školský rok 1950—51.

V septembri som dostala od jedného väzňa list, aby som niečo 
urobila, lebo manžel je  chorý a nedostáva žiadne lieky. Bože môj, 
čo robiť? Mňa k nemu nepustili. Napísala som list prezidentovi 
Gottwaldovi. Bol to list smelý a ostrý. V októbri som dostala odpo
veď z prezidenskej kancelárie, že moju stäžnosf prešetrujú a po 
skončení mi dajú odpoveď.

6. januára 1951 som dostala telegram od manžela z Hlohovca. 
Tam, vo františkánskom kláštore zriadili tábor pre ňašich kňazov a 
rím. kat. rehoľníkov. Tak teda zaúradoval pán prezident! Dlho tam 
nebol, lebo 10. januára 1951 ich všetkých previezli do Podolinca, 
kde i/ kláštore redemptoristov bol zriadený kňazský tábor. — Či 
mal niekto tušenia, čo sa u nás robí? Cez prázdniny bol manžel 
pevezený do nemocnice v Prešove. Keď videl ako bývam s deťmi, 
zaliali ho slzy. Ale boli sme zdravý!

V novembri prišiel do Prešova príkaz, že kňazi, ktorí nepodpí
sali pravoslávie, musia zo Slovenska odísť do Čiech. Samozrej
me, s rodinami. My sme dostali dekrét do Hostinného nad Labem. 
Práca bola zaistená v továrni Česká hedvábí. Byt nám dali, malý, 
preto sme ho neprijali. Sotva sme sa usadili a deti sa začali zozna
movať s češtinou, prišla ďalšia starosť. Zlomila som si chrbticu. 
Keď som sa zotävila narodilo sa nám šieste dieťa. Bolo treba 
čakať, kým sa dostane do škôlky. Potom som si hľadala prácu. 
Učiť som nesmela, továrne boli ďaleko, nuž pracovala som v krč
me. Potom som pracovala v kusovom textile a napokon ma pozvali

do Východočeského skladu skla, pretože som češtinu dobre ovlá
dala.

Nuž, sú to smutné spomienky na túto dobu. S Božou pomocou 
sme to všetko prežili. A tak ako ja, všetky ostatné mänželky kňa
zov, pomáhali sme im vytrvať, nepadnúť, nezradiť. A Pán Boh 
pomohol! Vďaka mu!

Margita Krličková

„Pán môj a Boh môj!" (Jn 20, 28).

Prvá konferencia biskupov v Rumunsku
V Alba Juiii bolo po 40 rokoch prvé plenárne zasadanie bis

kupov Rumunska. Hlavnou témou stretnutia, ktorému predse
dal 81-ročný ordinár diecézy Alba Júlia biskup Antal Jakab, 
bola normalizácia pomerov medzi cirkvou a štátom, navráte
nie cirkevných škôl a vyučovanie náboženstva.

Konferencia bola zvolaná na podnet predstaviteľa Vatikánu arci
biskupa Francesca Colasuonna, pápežského nuncia so zvláštnym 

■ poslaním a jediného diecézneho biskupa Antala Jakaba. Na zasa
daní sa zúčastnili predstavitelia rímskokatolíckej a gréckokatolíc
kej cirkvi. Boli prerokované otázky ako napr. normalizácia vzťahov 
medzi cirkvou a štátom, zrušenie Štátneho úradu pre vyznania, 
otázka reholi, normalizácia stykov medzi Rumunskom a Vatiká
nom a menovanie biskupov na uprázdnené biskupské miesta.

Prerokovaná bola tiež možnosť vytvorenia metropolie v Alba 
Júlii, do ktorej by patrili biskupstvá: Temesvár. Satu Mare a Ora- 
dea. Okrem toho bola riešená otázka vytvorenia cirkevných škôl 
a navrátenie vysokých teologických škôl, ďalej vydavanie katolíc
kej tlače s vlastnou tlačiarňou, dovoz tlače zo zahraničia, navráte
nie chrámov a výstavba nových chrámov a farských budov.

Dumitru Mazilu, predstaviteľ Frontu národnej spásy v rozhovore 
s arcibiskupom Fr. Colasuonnom ubezpečil, že r.áboženská slo
boda je zaručená pre všetkých.

Aj gréckokatolícka cirkev v Rumunsku obdržala plnú slobodu. 
Pravoslávny patriarcha Rumunska Teoktist I. povedal, že pravo
slávna cirkev po mnohé roky bola nútená podradiť sa komunistic
kej moci. Rozhodol sa prinavrátiť gréckokatolíkom všetky chrámy 
a budovy, ktoré po jej likvidácii r. 1948 prešli do vlastníctva pravo
slávnej cirkvi.

Treba tu dodať, že patriarcha Teoktist I. po tomto rozhovore 
s arcibiskupom Fr. Colasunnom podal demisiu.

(Podľa SLOWO POWSŽECHNE 1990, č. 36 — F. D.).
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Z KRESŤANSKÉHO S V E T A

•  V dňoch 25.—27. mája t. r. navštívi Ján Pavol II. 
ostrovnú republiku Maltu. Oznámil to lavallettský arcibis
kup Giuseppe Mercieca. Pôjde o prvú pápežovu návštevu 
tohto ostrovného štátu y Stredozemnom mori, z ktorého 
350 000 obyvateľov sa 99 pere. hlási za katolíkov.

•  Od 2. januára 1990 bol na oficiálnej návšteve arcibis
kup F. Colasuonno v Bukurešti. Účelom jeho návštevy bolo 
priniesť posilu Jána Pavla II. tamojšej cirkvi a odovzdať v 
mene Svätého Otca materiálnu pomoc.

•  V stredu 3. januára 1990 bolo odoslaných z Vatikánu 
na Slovensko 17 200 výtlačkov jednozväzkovej Liturgie 
hodín na posvätenie času pre rím. kat. cirkev. Je to vzácny 
dar Svätého Otca pre diecézy na Slovensku a pre Charitu. 
Dostanú ju predovšetkým rehoľné sestry, rehoľní bratia, 
bohoslovci a kňazi.

•  Medzi najradostnejšie udalosti minulého roka slo
venského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a 
Metoda v kanadskom Toronte patrila kňazská vysviacka 
diakona Jozefa Muchu na výročitý odpust v katedrálnom 
chráme Premenenia Pána v Unionville. Svätiteľom boi 
otec biskup Michal Rusnák, CSsR, s ktorým koncelebro
valo štrnásť kňazov. Počas bohoslužieb účinkoval kate
drálny zbor pod vedením Márie Olahovej. V katedrálnom 
chráme mal o. Jozef Mucha aj primičnú sv. liturgiu. Konce
lebroval s ním miestny duchovný o. Ján Lešo, SJ. a o. Vin
cent Dančo, SJ., ktorý aj kázal. Pre naše kanadské biskup
stvo sa pripravujú na štúdiách v Ríme ďalší štyria boho
slovci.

•  Vatikánsky rozhlas začal v nedeľu 14. januára 1990 
vysielať seriál o živote a zo života rodín pod názvom Na 
návšteve v rodine Križanovcov. Tieto relácie sa budú pra
videlne vysielať každú nedeľu o 19.45 a v pondelok o 5.30 
na zvyčajných vlnách. Slovenské vysielanie Vatikánskeho 
rozhlasu je každý deň o 19.45, opakuje sa na druhý deň 
rano o 5.45.

•  Predsedníctvo Katolíckej akcie (KA) Viedenskej 
arcidiecézy vyzvalo katolíkov, aby vzhľadom k otvoreniu 
hraníc s východnými susedmi znovu obnovili starokresťan- 
skú čnosť pohostinstva. Mali by ju pestovať zvlášť voči 
návštevníkom z týchto štátov. KA vyzýva farské obce a cir. 
organizácie, aby uplatnili svoju fantáziu a boli v tejto 
pohostinnosti príkladom. Podľá názoru KA sa tu ponúka 
príležitosť vzájomne si pomáhať a učiť sa od seba.

•  V dňoch od 13. do 17. januára t. r. rokoval v Moskve 
s predstaviteľmi ruskej pravoslávnej cirkvi o otázke ukrajin
skej gréckokatolíckej cirkvi delegácia Pápežskej rady pre 
jednotu kresťanov, vedená svojím čestným predsedom 
kardinálom J. Willebrandsom a novým predsedom arcibis
kupom E. Cassidym. O tomto stretnutí, ktoré prebiehalo v 
duchu evanjeliovej lásky a bratského dialógu bolo vo Vati
káne 18. januára t. r. vydané komuniké vo francúzskom 
jazyku.

•  Svätý Otec Ján Pavol II. pri nedeľňajšej modlitbe 
Anjel Pána dňa 21. januára t. r. pred veriacimi zhromažde
nými na námestí sv. Petra povedal, že úlohou rokovania v 
Moskve bolo „spoločne hľadať spôsoby bratského vyrieše
nia problémov jestvujúcich na západnej Ukrajine“ a v 
súvislosti s tamojšou situáciou vo vzťahoch medzi pravo
slávnymi a gréckokatolíkmi sa vyslovil; „Mám neochvejnú 
nádej, že sa tam budú vyhýbať všetkému, čo by mohlo byť 
na prekážku alebo naprotiveň všeobecnému úsiliu o zmie
renie a o obnovu, ako i prehĺbenie bratstva.“

•  Podľa správ, ktoré boli v Ríme zverejnené 18. janu
ára t. r., majú gréckokatolíci na Ukrajine pre svoje boho
služby okolo 600 chrámov. Od 1. decembra 1989, keď sa 
formálne začala legalizácia gr. kat. cirkvi; zakázenej r. 
1949, bolo zaregistrovaných 700 spoločenstiev. Vyše 350 
niekdajších ruských pravoslávnych kňazov požiadalo o pri- 
jatie'do ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

•  Do programu novinárskeho štúdia na Moskovskej 
univerzite začlenili aj štúdium Biblie. V prvom roku štúdia 
sa budú poslucháči zaoberať Starým zákonom v rámci 
prednášok a antickej literatúre. S Novým zákonom sa 
oboznámia pri preberaní stredovekého písomníctva.

SVATY OTEC NAVŠTÍVI ČESKOSLOVENSKO
Na pozvanie prezidenta republiky Václava Havla a kardi

nála ThDr. Františka Tomáška Svätý Otec Ján Pavol II. 
navštívi Československo. Toto pozvanie priniesla pápe
žovi vládna delegácia, ktorú viedol JUDr. Ján Carnogur- 
ský, podpredseda Federálnej vlády, dňa 20. januára 1990, 
Svätý Otec pozvanie prijal. Návšteva sa uskutoční koncom 
apríla t. r.

Je pravda, že návšteva Svätého Otca bude krátka — 
jeden deň — lebo Svätý Otec už mal kalendár zaplnený. 
Touto krátkou návštevou sa nám chce akosi odmeniť za 
našu vernosť Svätej Stolici a povzbudiť nás kresťansky 
využívať možnosti, ktoré nám dáva nová situácia zrodená 
z našej vľúdnej revolúcie.

14



Nitra má nového biskupa
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k M JS L ? o ? I V O T 3  e P S R C H i e
KRONIKA OTCA BISKUPA

Dňa 1. januára 1990 ndp. Mons. Ján H i r k a ,  prešov
ský biskup, v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove slúžil slávnostnú sv. liturgiu, pri ktorej pozdravil veria
cich pri príležitosti vstupu do nového občianskeho roku. — 
Dňa 3. januára 1990 v Prešove viedol poradu v súvislosti 
s prípravou biskupskej vysviacky. — Dňa 6. januára 1990 
v katedrálnom chráme slúžil sv. liturgiu, po ktorej vykonal 
veľké svätenie vody. — Dňa 9; januára 1990 bol v Bratis
lave na prijatí predstaviteľov cirkví a náboženských spo
ločností u predsedu vlády SSR. — Dňa 18. januára 1990 
v Prešove viedol poradu, na ktorej sa zúčastnili okresní 
dekani, členovia redakčnej rady našich časopisov a pred
stavitelia vlády SSR. — Dňa 27. januára 1990 v Hradcj 
Králové sa zúčastnil na inštalácii doterajšieho administrá
tora Karla Otčenáška do služby biskupa královohradeckej 
diecézy.

M. M.
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NAŠI JUBILANTI

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

Pavol Tirpák, správca farnosti Sečovce — 75 rokov od 
narodenia (15. 04. 1915);

Juraj Zimovčák, správca farnosti Drienica — 50 rokov 
od narodenia (25. 04. 1940).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Úmysel Apoštolátu modlitby na apríl

Aby v poslednom desaťročí dvadsiateho storočia všetci 
kresťania spojili svoje úsilia a modlitby, a tak ľuďom pomá
hali poznať a milovať Ježiša Krista.

Srdce Ježišovo, daj svätosť a vytrvalosť všetkým, kto
rých si povolalo.

Dňa 6. februára 1990 Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za 
sídelného biskupa v Nitre Mons. Jána Chryzostoma Korca,  
doterajšieho rektora kňazského seminára v Bratislave.

Otec biskup Mons. Ján Chryzostom K O R E C sa narodil 22. 
januára 1924 v Bošanoch. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v 
r. 1939. Po násilnom likvidovaní rehoľných spoločností u nás 
musel svoje štúdia v roku 1950 prerušiť. V tom istom roku pri
jal kňazskú vysviacku a vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
cirkvi v Československu bol 24. augusta 1951 tajne vysvätený 
za biskupa. Pracoval ako úradník, robotník, potom ako che
mik, a napokon ako politicky nespoľahlivý vykonával prácu 
nočného strážnika. R. 1960 za svoju pastoráčnu prácu bol 
zatknutý a odsúdený k trestu odňatia slobody na 12 rokov. R. 
1968 bol prepustený na slobodu a r. 1969 plne rehabilitovaný, 
ale naďalej nemohol vykonávať kňazskú a biskupskú čin
nosť. Pracoval ďalej ako robotník a pritom vykonával mnoho
strannú pastoráčnu činnosť. Začiatkom toho roku bol vyme
novaný za rektora kňazského seminára v Bratislave.

(Podľa Vat. rozhlasu z dňa 6. 02. 1990 -fd-)

Svet zvieraný v bolesti

Pane, doliehajú na mňa svetové udalosti.
Rozhlas, televízia a tlač ma informujú, čo sa deje vo svete.
Počúvam o vojnách, násilenstvách a popravách.
Vidím zločiny, nenávisť a ukrutnosť.
Dozvedám sa o nešťastiach, chorobách a násilnej smrti.
Som svedkom pustošenia, požiarov a povodní.
Prichádzajú správy o biede, hlade a strate domoviny.
A ja toto všetko nechávam často prejsť bez vnútornej ozve

n y . ..
Pane, daj, aby som bol otvorený pre potreby tohto sveta, aby 

som mal zmysel pre starosti a námahy ľudí.
Zo správ sa dozvedám aj o konferenciách a rokovaniach štátni

kov pre lepší zajtrajšok.
Pane, veď všetkých, čo sa usilujú o blaho tohto sveta, a požeh

naj ich námahy.
Pane, modlím sa za tento svet.

(Frankemolle-Stieler 164)

Toto číslo bolo odovzdané do tlače 8. februára 1990

Je vzkriesenia d o n 1 Všetci radostne jasajm e. druh aruha ob jím a jm e b iatrm  sa nazývajm e Pre

sm rť p rem ohol a zos 'm tym  i-' hrobn rh  ž ivo ! ría roval.
Požehnane a lado.nno ^viathv Kristovho KZKntísenta všetkým  svojim  č 'ľa te lom  a priaznivcom
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(Pokračovanie)

Milí rodičia!
Uvažujete nad budúcnosťou svojho dieťaťa a pýtate sa: „Čo ho 

ďalej očakáva?“ — do prvých krôčikov to ešte dosť dlho potrvá, 
ale potom to už pôjde chytro — škola, štúdium, rozlúčka s rodičov
ským domom . . .

Ako sa bude ďalej dieťa vyvíjať? Jeho „malý svet“ , ktorý sa mu 
s vašou pomocou podarilo zvládnuť, sa bude rozširovať ďalej. 
Bude poznávať aj iných ľudí, iné názory; bude sa učiť cudzie reči, 
bude si voliť svoje povolanie, svojho partnera pre manželstvo. 
Vaša výchova, milí rodičia, má smerovať postupne k tomu, aby bol 
schopný slobodne sa rozhodovať, byť samostatným a zodpovedne 
konať.

Dnes je vaše dieťa ešte ako „nepopísaný list papiera“ . Všetko, 
čo bude s vami v najbližších rokoch prežívať, sa odtlačí, ba hlboko 
vtisne do tohto „listu“ . Preto dojmy a zážitky z raného detstva 
(alebo chýbajúce zážitky) ovplyvňujú i neskorší život človeka a 
ovplyvňujú i rozhodnutia, ktoré rodičia v zastúpení dieťaťa denne 
robia. Dôležité je, že starostlivo zvažujú, čo znamená krst pre die
ťa, a potom sa preň rozhodnú.

Jedno je zrejmé: krst už nie je takou samozrejmosťou, akou 
býval. Snažíme sa o nový výklad významu krstu. Najmä mladí 
rodičia sa usilujú hlbšie ho pochopiť, keď ide o ich dieťa. Pýtajú sa: 
čo znamená krst?' Akú zodpovednosť kladie na nás, rodičov, v 
dnešnej situácii? — Pokúsime sa odpovedať.

Teraz ešte neviete, milí rodičia, aký život bude mať vaše dieťa. 
Ale chceli by ste mu pomôcť, aby sa mu vydaril. Ako otec a matka 
viete, čo vaše dieťa potrebuje. Kŕmite a šatíte ho, chránite ho, 
pomáhate mu rozvinúť si vlastné sily. Robíte to preto, lebo ho 
máte radi. Kým dieťa pochopí, čo znamená ŽIVOT, robíte všetko, 
aby ste jeho život ochránili a posilnili. Pokiaľ vám dieťa prezradilo, 
čoho sa bojí, rozoznali ste nebezpečenstvo a odvrátili ste ho. 
Dnes je to plienka, ktorá tlačí, silný prievan, ktorý dieťa naplašil — 
a ľahko viete nájsť spôsob, ako mu pomôcť, potešiť. Neskôr budú 
väčšie nebezpečenstvá a bude ťažšie ich zvládnuť.

Svet nie je bez problémov: všade vidíme choroby, utrpenie, 
núdzu, sklamanie, aj vlastné chyby a previnenia. Pre kresťana sú 
to hriechy, ktorým podľahneme všetci. Aj vaše dieťa bude poznať 
hriech z vlastnej skúsenosti, aj ono bude poznávať pocit viny. Tak 
je to na svete. Je preto život nezmyslený? Máme preto rezigno
vať? Nechať nevinné dieťa, ktoré tak bezstarostne rastie do tohoto 
sveta, napospas slepej náhode, či sa jeho život vydarí alebo stros
kotá?

Kresťan má nádej, ba čo viac: Boh sľúbil a poslal ľuďom Syna
— Ježiša Nazaretského.

Veriaci rodičia túžia, aby v živote ich dieťaťa Ježiš hral hlavnú 
rolu. V neho dôverujú. Rozprávajú sa o ňom so svojím dieťaťom. 
Zoznamujú ho s ním, aby sa postupne naučilo počúvať ho.

Pán Ježiš sa nikdy nevyrovná s tým, že je vo svete toľko zla a 
nešťastia. On ľuďom ukázal, ako majú žiť. Stretával sa s nimi, sto
loval s nimi. Ukazoval im, ako sa majú snažiť jeden druhého lepšie 
poznať a jeden druhého prijať. Majú si byť priateľmi, spolu sa rado
vať a v bolesti si pomáhať. Majú sa ako, Ježiš, skloniť a podať ruku 
ponižovaným, chorým a vyhnaným. Majú takto všetkým ukázať:

oplatí sa žiť. Boh je pri nás, nie sme sami. Toto veľké prisľúbenie f 
patrí všetkým ľuďom. í

Ježiš obetoval pre záchranu ľudí svoj život. Musel zomrieť, aby j 
premohol hriech. Jeho smrť bola však len zdanlivo porážkou. Otec 
ho neopustil, lež vzkriesil z mŕtvych. V tom tkvie podstata veľkého j 
znamenia a prisľúbenia, ktoré nás napĺňa nádejou: život už nie je i 
prázdny a bez zmyslu. Nenávisť, vojna, núdza a hlad nemajú 
posledné slovo. Nie bolesť je posledná, ale radosť. ^

Keď si, milí rodičia, dávate pokrstiť dieťa, hlásite sa k tomuto 
Bohu. Jemu zverujete svoje dieťa. Hovoríte: Boh je s naším dieťa
ťom, miluje ho ako svoje dieťa, on ho bude viesť!

Krstom ste odovzdali svoje dieťa Ježišovi a jeho Otcovi. Tým 
vyznávate spojenie vášho dieťaťa s Bohom. Súčasne ho uvádzate 
aj do spoločenstva kresťanov, do spoločenstva cirkvi. Ako rodičia 
priznávate pred cirkvou svoju zodpovednosť za toto dieťa. Očaká
vate od cirkvi, že vám bude v tejto úlohe pomáhať. Lebo cirkev 
znamená spoločenstvo. Kto žije v cirkvi, v cirkevnom spoločen
stve, nie je sám.

(Listy rodičom)

VEĽADÔSTOJNÝ OTEC REDAKTOR!
Myslím, že sa neskoro ozývam. Svoju pozornosť chcem 

obrátiť na Váš článok Končíme rok 1989. Podľa toho, čo Vám 
priniesol, bol to pre Vás rok radosti. Keď sa zlepšilo vydanie 
Slova, nie je to len Vaša radosť, ale aj nás čitateľov. Píšem z 
cudziny, ale cítim to ako gréckokatolík a Slovák, hoci nie som 
ani jedným ani druhým . . .  Prečo píšem? Chcem sa pripojiť k 
Vašej radosti a doplniť ju oznámením, že tu v Čenstochovej, 
na Jasnej hore, v pondelok 22. januára 1990 o 17.45 bola 
odslúžená sv. liturgia, za Vás pán redaktor, za Vašich spolu
pracovníkov . . .  Dobrý Pán nech Vás požehnáva . . .

Priateľ a čitateľ Slova 
o. Leander P IE  T R A S 
ul. Kordeckiego 2 
42-200 Čenstochova

Je to list, ktorý teší, nielen nás, ktorý pracujeme na jeho 
výrobe, ale i všetkých čitateľov v našej vlasti. Pán Boh zaplať!

REDAKCIA

„Tvoje vzkriesenie, Kriste, Spasiteľu, ožiarilo vesmír. Prijal si na milosť 
svoje stvorenie. Sláva tebe, všemohúci Pane“ (Veršové slohy).

f ------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- \
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