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Špeciálny pápež
(Na 70. výročie narodenia Jána Pavla II.)
Ak by sme sa zahĺbili do štúdia a dejín veľkňazov ka
tolíckej cirkvi, sotva by sme našli medzi nimi takú dy
namickú, všestranne činnú osobnosť ako je pápež Ján
Pavol II. Keď sa počúvajú rozličné mienky publicistov
o tomto Svätom Otcovi bez ohľadu na ich presvedče
nie alebo vyznanie, všetci sa zhodujú v tom, že je to
„špeciálny pápež“.
18. mája t. r. sa Ján Pavol II. dožíva sedemdesiat
rokov svojho nesmierne plodného, požehnaného živo
ta. Chceme niekoľkými riadkami aspoň v hrubých ry
soch načrtnúť profil tohoto „špeciálneho pápeža“
s úctou a láskou i vďačnou mysľou za preukázané do
brodenia nášmu národu a najmä za menovanie nášho
Mons. Jána Hirku za sídelného biskupa prešovskej
gréckokatolíckej diecézy.
Mesto Wadowice, rodisko Karola Wojtylu, je vzduš
nou čiarou len niečo vyše 30 km od Babej Hory. Tu je
jeho kolíska, tu bol pokrstený. Keď r. 1979 navštívil už
ako pápež svoje rodisko, zastavil sa aj pri krstiteľnici
v hlbokom dojatí a v sprievode svojho katechetu R. Zachera, povedal: „Pri tejto krstiteľnici som bol prijatý do
milosti Božieho Synovstva a viery môjho Vykupiteľa,
do spoločenstva jeho cirkvi dňa 20. júna 1920.“ Pri nej
umiestnili pamätnú tabuľu s uvedenými slovami, ktorá
zaznačuje návštevu veľkého syna mesta a poľského
národa.
Na príklade životného behu Jána Pavla II. poznáva
me Božiu ruku, ako ho viedla a pripravovala na jeho
budúce poslanie. Po základnej škole r. 1930 začína
študovať na tamojšom gymnáziu a tu aj maturuje
r. 1938. Zapísal sa na Jagelovskú univerzitu v Krakove
na štúdium polonistiky. Z jeho spolužiakov hneď na
začiatku r. 1939 padlo 9 kolegov. Z jeho triedy iba on
jediný sa stal kňazom.
Ako študent bol aktívnym športovcom. Po zrušení
vysokých škôl pracoval ako robotník v chemickej to
várni Solvay a v iných profesiách. No od r. 1942 študu
je teológiu na tajnej univerzite v Krakove; dostáva sa
do kruhu vzdelancov, hrá v konšpiračných divadlách,
horlivo sa zúčastňuje podzemného života. 1. novem
bra 1946 prijíma kňazskú vysviacku z. rúk kardinála
Adama Sapiehu a čoskoro na to odchádza na štúdia do
Ríma, do Belgicka a do Francúzska. Po návrate pracu
je ako kaplán, pripravuje sa na doktorát (1951). Od
r. 1953 prednáša v krakovskom seminári a r. 1954 sa
stáva vedúcim katedry etiky na katolíckej univerzite
v Lubline. Ako kaplán, potom profesor a aj ako biskup
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a kardinál vždy pestuje turistiku najmä vo Vysokých
Tatrách. R. 1958 bol vysvätený za biskupa, r. 1964 sa
stáva krakovským arcibiskupom. Za kardinála ho me
noval r. 1967 pápež Pavol VI.
Keď po krátkom pontifikáte Jána Pavla I. ho kardi
nálske kolégium zvolilo na druhý deň za pápeža, bol to
šok pre Talianov a ohromné prekvapenie pre cirkev
a svet. Veď kardinál K. Wojtyla nebol ani na listine tzv.
papabiles, t. j. na publicistami zostavenom zozname
pravdepodobného nového pápeža.
Ak za svojho kňazského, biskupského a profesor
ského účinkovania rozvinul široko koncipovanú dušpastiersku činnosť, tak teraz vo funkcii najvyššieho
Pastiera ju ešte zmnohonásobil a rozprestrel na celú
cirkev. Za svojho vyše 11. ročného veľkňazského
úradu vydal veľké množstvo dokumentov, encyklík,
apoštolských listov a i., ktoré sa dotýkajú nielen cir
kevných otázok, ale aj problémov celého ľudstva,
najmä sociálnych otázok, ľudskej práce, ľudských
práv, slobody človeka, mariánskej úcty a i. Je to skoro
neuveriteľné, že pri svojom ohromnom zaujatí nachá(Pokračovanie na 3. strane)
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Atanáz Veľký, patriarcha
Teodóz Pečerský, ctihodný
Pelágia, mučenica. Prvý piatok
Irena, mučenica

6. N

Nedeľa uzdravenia chorého. — Hl. 3. Utr. ev. 4.
Jób, trpiteľ
*

7. P
8. U
9. S

Pamiatka na zjavenie sv. kríža v Jeruzaleme
Ján, apoštol a evanjelista
Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša
P o l o v i c a veľkonočného obdobia
(Prepolovenije)
Šimon Horlivec, apoštol
Metod, veľkomoravský arcibiskup
Epifan, biskup. Germán, patriarcha
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11. P
12. S
13. N
14.
15.
16.
17.
18.
19.

P
U
S
Š
P
S

Nedeľa
Samaritánky.
ev. 7. Glycéria, mučenica

—

Hl.

4.

Izidor, mučeník
Pachom Veľký, ctihodný
Teodor Osvietený, ctihodný
Andronik, apoštol
Teodot, mučeník
Patrik, biskup a mučeník
Nedeľa
uzdravenia
slepého.
5. Utr. ev. 8. Talalej, mučeník

21. P
22. •U
23. S

Konštantín a Helena, apoštolom rovní
Bazilisk, mučeník
Michal, biskup a vyznavač
Z a k o n č e n i e sviatku Paschy (Otdanije)
Nanebovstúpenie Pána
Šimon, ctihodný
Tretie nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
Karp, apoštol

25. P
26. S
27. N
28.
29.
30.
31.
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S
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—

Hl.

Nedeľa Svätých Otcov Prvého všeobecného
snemu. — Hl. 6. Terapont, biskup a mučeník
Nikita, biskup
Teodózia, panna a mučenica
Izák Dalmatský, ctihodný
Hermas, apoštol

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÁJ
Aby osoba Panny Márie bola žiarivým príkladom každej
konkrétnej prítomnosti a činnosti žien v cirkvi.

Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých biskupov,
kňazov a diakonov.
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„Daj sa mi napit!“ (Jn 4, 7).
Na priečelí chrámu premonštrátskeho opátstva v Grimbergene
sa skveje heslo, ktoré dal rádu do vienka sv. Norbert: „Buď vždy
pripravený k dobrému dielu.“
Dobročinnosť robí vnútro človeka lepším a pripravuje ho, aby
prijal Božiu milosť. Spasiteľ dáva Samaritánke v rozhovore pri Jakubovej studni príležitosť k dobrému skutku, ktorým je pohár vody
a tým ju pripravuje k väčším milostiam . . . Sme vedome dobročin
ní? Všímame si okolo seba ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc
a službu?

■

20. N

24. Š

Utr.

„Nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie“ (Jn 5, 14).
V Starom zákone sa často stretávame s previnením a utrpením.
Napr. keď prorok Elizeus uzdravil Námana, neprijal od neho odmenu. Jeho sluha Giezi je nad tým zúfalý: toľko bohatstvá sa ponúka a prorok odmieta! Tajne odíde za sprievodom a klame, že si
to jeho pán rozmyslel a niečo by predsa len prijal. Schová, čo dostal a vracia sa domov. Elizeus mu však hovorí: „Teraz teda, keď
si prijal peniaze, môžeš si kúpiť šaty, olivové záhrady, vinice
Ale malomocenstvo Námanovo bude sa držať í teba i tvojho po
tomstva naveky“ (4 Kr 5, 26— 27).
Previnenie a choroba sa tu spájajú. Toto je naznačené aj pri
uzdravení chorého pri betsatskom rybníku. Upozornenie: „Ne
hreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie“ vyjadruje, že v tomto prípade
bola choroba následkom hriechu, hoci je pravdepodobné, že „nie
čo horšie“ sa vzťahuje na večné tresty. Preto si dobre uvedomme
v dňoch svojho zdravia, najmä v dňoch svojej mladosti a sviežosti
toto upozorňujúce Pánovo slovo!

„Rabbi, kto zhrešil — on, alebo jeho rodičia, že sa narodil
slepý?“ (Jn 9, 2).
Apoštoli videli chorobu a smrť v zásadnej súvislosti s vinou pra
rodičov a niekedy aj s konkrétnou osobnou vinou. Preto sa teda
pýtajú: Rabbi, kto zhrešil?
Ďakujme preto Pánu Bohu, že od jeho príchodu choroba nie je
len trest za hriech alebo následok hriechu, ale i cestou spásy a ne
sením výkupného kríža s Kristom (Kol 1, 24). Tak povedal aj Spa
siteľ sv. Margite Alacoque: „Prijmi kríž, najdrahšiu záruku lásky,
akú len v tomto živote môžeme niekomu udeliť.“

■
„Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba“(Lk24, 51).
Keď sa pýtali vodcu prvej úspešnej výpravy na Mount-Everest,
prečo sa vydali do nebezpečenstva nemilosrdných snehov a ľadu,
prečo vynaložili toľkú námahu, čas a peniaze, odpovedal: „Preto,
že je to najvyšší vrch na zem i!“
Áno, ani do neba nikto nevstúpi bez každodenného namáhavé
ho vystupovania. Kto chce vzlietnuť, musí sa zdvihnúť nad zem,
premôcť vlastnú pripútanosť k zemi a odtrhnúť sa od nej. Toto sa
však improvizovať nedá. Pán preto hovorí: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž“ — a to každý deň. A čo
za to? „Dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života “ (Mt 19, 29).
-fd-

Rozhodnosť a statočnosť *
Sv. Terézia z Avily zanechala ako duchovné dedičstvo bu
dúcim pokoleniam vlastné životné krédo: „Rozhodnosťou
a statočnosťou dosiahnuť spásu!“ Táto zásada pomáha riešiť
všetky problémy, ktoré stavia život do cesty.
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Špeciálny pápež
(Pokračovanie z 1. strany)

dza čas na spracovanie toľkých významných doku
mentov, náročných na myslenie, na presnosť formulá
cie a dogmatickú čistotu katolického učenia. Treba tu
pripomenúť reformu cirkevného práva, reformu kúrie,
množstvo svätorečení a pod. Zo všetkých týchto doku
mentov vidieť šírku záberu, hlboký ponor do filozofic
kých, sociologických, vieroučných problémov a hlbo
kú znalosť cirkevných dejín. Charakterizuje ho predo
všetkým charizmat duchovnosti, kresťanskej pokory,
cit a porozumenie pre ľudskú biedu a utrpenie, bratský
vzťah k chorým a trpiacim, láska k deťom. Na tieto
témy by bolo možno uviesť nekonečné množstvo do
kladov z jeho prác a vystúpení na audienciách a ciest.
0 tomto pápežovi sa hovorí, že je najväčším cesto
vateľom v dejinách a bude to asi pravda. 45 zahranič
ných ciest, množstvo ciest po Taliansku, návšteva rím
skych farností — všetky sú správne nazývané apoštol
skými a dušpastierskymi, nemajú nič spoločné s turis
tikou, so zvedavosťou vidieť mestá a krajiny, obdivo
vať krásu prírody. Sú to opravdivé púte v pokore a lás
ke k dušiam s pravou apoštolskou horlivosťou. Jeho
slová, predchnuté láskou a pravdou evanjelia počúva
jú státisícové zástupy, ktoré by nepojali nijaké kate
drály, iba obrovské priestranstvá štadiónov, letištných
plôch a voľných priestranstiev na okraji miest. Kto by
spočítal koľko kázaní, príhovorov, koľko povzbudzu
júcich, priam vzrušujúcich výziev odznelo z jeho úst
pri týchto apoštolských cestách. Jeho telesná kondí
cia, športový typ muža mu pomáhajú zachovať si neú
navnú pozornosť, duševnú rozvahu a rovnováhu, ba
pri mnohohodinových obradoch zriedka badať na ňom
vyčerpanosť a únavu.
Po počiatočných nedôverčivých postojoch k slovan
skému pápežovi v krátkom čase si Ján Pavol II. získal
dôveru kúrie, úctu a obdiv nielen u veriacich, ale sa
stal osobnosťou vysokej úcty a obdivu hláv štátov aj
nekatolíckeho vyznania. Hlbokú úctu mu preukazujú
štátnici, vedci, spisovatelia, ale predovšetkým prostí
veriaci mu prejavujú zaslúženú bezhraničnú lásku
a oddanosť či priamo na audienciách alebo vo forme
modlitieb a obetí za jeho zdravie, za múdrosť riadenia
cirkvi a vyprosujú mu prostredníctvom jeho Ochranky
ne Panny Márie preňho všetky potrebné dary a milosti
pre správu cirkvi.
Každý pápež sa stáva predmetom záujmu svetovej
tlače a mnohí publicisti a verejní činitelia vynášajú
o ňom určité súdy a tak utvárajú verejnú mienku o
ňom. Nie je to ináč ani s terajším Jánom Pavlom II.
Uvádzame niekoľko takých mienok.
André Frossard, novinár, autor knihy Nebojte sa!
(Rozhovory s Jánom Pavlom II.), ktorá sa stala bestselerom (hľadanou knihou), napísal, že pápež sa pred
ním nevyhýbal nijakej otázke: „Ak daktoré moje otázky
vyvolávali u pápeža nejakú zdržanlivosť či váhavosť,
tak to boli otázky o jeho osobe. Ján Pavol II. nerád ho
voril o sebe.“
Helmuth Schmidt, svojho času kancelár NSR, po
súkromnej audiencii u pápeža povedal: „Keby som bol

katolíckym veriacim človekom, tak by som sa chcel
spovedať u tohto pápeža.“
V knihe Habemus papam (Máme pápeža) poľský pu
blicista Cz. Dražek charakterizuje pápeža slovami:
„Celý pre Boha a ľudí.“ Je to parafráza, obmena hesla
Jána Pavla II., vyjadrujúca jeho osobný vzťah k jeho
Ochrankyni Panne Márii: „Totus tuus“ (Celý tvoj).
prof. Štefan M i k o

.
V s e d m o b r e ž n o m k r u h u R ím a,
k d e sa P e tra c h rá m v y p ín a ,
z tísíc h rd ie l sa ozýva
p ie s e ň n á b o ž n á , h o rliv á :
Živ, B o ž e, O tca S v ä téh o ,
n á m e s tn ík a K risto v h o !

\_______________________________________

Tvoj mesiac, Mária
Máj — m esiac lásky, kvetov , leta a ešte m noho iných p rív 
lastkov má tento mesiac.
Pre n.ás katolíkov je tento m esiac zasvätený našej nebeskej
Matke — Panne Márii.
Mária, také jed n o d u ch é slovo a predsa je to slovo p ln é sily
a elánu. Koľko kresťanov nachádza v tomto slove útočište
a ochranu!
Najskvelejšia krása duše Panny Márie, p re ktorú sa stala
Božou M atkou , bola jej nevinnosť, čistota.
K eď sa K rištof K olom bus vydal na m ore s cieľom nájsť
novú cestu do Indie, jedna z jeho lodí niesla názov Santa
Mária — Svätá Mária. Pri n eb ez p ečí vždy svoju tvár obracal
k M árii , svojej ochrankyni: „Mária p om ôž, Mária zachráň
nás. “
Mária nás miluje a p ro sí svojho Syna za nás. A k p ro sí p o 
zem ská matka svojho syna, on sa jej snaží vyhovieť, lebo ju
miluje. O čo sk ô r splní Jež iš p rosbu svojej Matky, veď on ju
miluje takou veľkou láskou, že i p o jej smrti ju vzal k sebe:
„A urobil som to aj p re svojich bratov, ľudí, aby aj oni mali
v nebi Matku, Opravdivú, človeka ako oni, s telom i dušou.
M oju Matku!" (M . Quist).
Z verm e sa jej a prichádzajm e k nej. Z v erm e jej svoje p ro 
blém y v rodine i na svojom pracovisku a otvorm e jej svoje
srdce. Ona bu de vedieť čo a začo má prosiť svojho Syna.
S jej p o m o co u dosiahnem e to, p o čom túžime, len sa treba
zveriť a veriť jej: „Proste a dostanete!“ ( Mt 6 , 7).

Peter

\

> 0 ^'0 ' 'u'* «'0'

'U'

-NÍV- >0*- >fl/- >fl/aQa
vUv
'{p»

Len z čistého srdca pochodí ovocie dobrého života
(Tomáš Kempenský).
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Nastal den nášho vzkriesenia r
Slová, ktoré povedal otec arcibiskup Štefan Kočiško
z USA dňa 17. februára 1990 v Prešove, boli ozaj tie
najpriliehavejšie!
Padajúci mokrý sneh sprevádzal prúdy ľudí, ktoré
od skorého rána smerovali do mestskej haly, aby tu
boli svedkami veľkej udalosti. Každý chcel byť prítom
ný. Ak nie osobne, aspoň prostredníctvom televízie,
ktorá vysielala priamy prenos.
Gréckokatolícka cirkev vyšla po mnohých rokoch
strádania, prenasledovania a utrpenia víťazne a pred
celou spoločnosťou chce demonštrovať svoju ne
zlomnú silu a vďaku Pánovi za všetky milosrdenstvá,
ktorých sa jej dostalo.
Toto je deň, ktorý učinil Pán!
To, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi bolo neuveri
teľné, je na dosah ruky a stáva sa skutočnosťou.
Urobili sme všetko preto, aby sme si to v plnej miere
zaslúžili?
Vďaka výbornej organizácii všetko hladko funguje,
hala sa plní, vyše desať tisíc ľudí nielen z našej vlasti,
ale doslova z celého sveta, chcú byť prítomní na dneš
nej konsekrácii.
Tí, čo sa nedostali dnu, môžu sledovať vysviacku
v priľahlých miestnostiach a aj vo vonkajšom priesto
re z farebných televízorov.
Hala je vkusne a účelne upravená. Pravda, je to pro
stredie trocha nezvyčajné, ale plne zodpovedá situácii
gréckokatolíckej cirkvi, ktorá po celých štyridsať
rokov musela pôsobiť (a stále ešte pôsobí) v nezvyčaj
ných podmienkach.
Po rokoch násilného umlčania a putovania po celej
našej vlasti nás opäť povedie n á š otec biskup. Naše
obety neboli márne, naši otcovia a dedovia netrpeli
zbytočne. Vďaka ti za to, Pane! Všetkých si nás odme
nil, lebo si láskavý a dobrý.
Na svetelnej tabuli mestskej haly svieti nápis, ktorý
je tam iste po prvý raz v jej histórii: POD OCHRANOU
MÁRIE. Časť hesla nášho otca biskupa žiari a my všet
ci prítomní sa k nemu v duchu pridávame.
Hlahol zvonov prešovskej katedrály, spev stodvadsaťpäť členného unikátneho spevokolu, ktorý vznikol
spojením bratislavského, košického a prešovského
práve kvôli tejto jedinečnej oslave, zdôrazňuje sláv
nostnú atmosféru.
Veriaci v krojoch vytvárajú koridor a v sprievode
kardinálov, arcibiskupov, biskupov a vyše 500 kňazov
prichádza Mons. Ján Hirka. Je tu prítomný i hlavný
svätiteľ J. E. kardinál Jozef Tomko, prefekt Vatikánskej
kongregácie pre evanjelizáciu národov, biskup Michal
Rusnák z Toronta a biskup Slavomír Miklovš zo Záhre
bu, ktorý toľko rokov prichádzal k nám vysvätiť našich
budúcich kňazov.
Diakon všetkých menovite víta a o chvíľu už začína
sv. liturgia. Kardinál Jozef Tomko krásnou liturgiou
staroslovienčinou otvára obrad vysviacky. Spolu
s kandidátom na svätenie Mons. Jánom Hirkom si ťa
hajú na zem na znak kríža, aby vykonali veľkú prostráciu — výraz najhlbšej pokory. Nastáva slávnostné ob
liekanie do bohoslužobných rúch. Diakon zatiaľ pred-

Mons. Já n H i r k a . prešovský biskup

\

i
j

spevu je prosby — za zjednotenie, za pokoj vo svete, za f
Svätého Otca . . . Kardinál Tomko udeľuje požehnanie j
celej cirkvi s dvoj a trojsvietnikom v rukách.
■
A blíži sa slávnostný okamih!
Po predstavení kandidáta a po prednesenej žiadosti
o jeho vysvätenie je prečítaná pápežská bula. Najprv
v orgináli — v latinčine, potom v slovenčine.
Mons. Ján Hirka vyznáva svoju katolícku vieru a
skladá prísahu do rúk otca kardinála.
Na znak svojho zasnúbenia s oltárom obíde kandidát v sprievode biskupov trikrát oltár a za každým pokľakne pred svojho svätiteľa.
Ten mu o chvíľu odovzdáva biskupské žezlo — „aby
cirkev žila v jednote a láske!“ Aj my, všetci veriaci ťa
o to vrúcne teraz prosíme, Pane.
Symbolické kladenie evanjelia na hlavu svätenca je
jednou z najzávažnejších častí tejto slávnosti.
Biskupi prijímajú nového kandidáta do svojho spo
ločenstva — vkladajú mu ruky na jeho hlavu.
Na rad prišlo odovzdávanie biskupských insígnií:
Sakkos — ako symbol krásy duše, naplnenej Božou
milosťou, nabedrenik — symbolizujúci duchovný meč,
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čo je pre veriaceho človeka Božie slovo a modlitba,
ďalej omofor, kríž, prsteň a mitru. Pri tom všetci prí
tomní spievali: Axios! Je hodný! Preplnená hala búrli
vým potleskom víta sídelného prešovského biskupa!
Ochráň ho, Pane, prosíme v duchu a ďakujeme ti z ce
lého srdca!
Sv. liturgia pokračuje. Radostné spevy naplnili mes
tskú halu, zaznela i pápežská hymna.
J. E. kardinál Jozef Tomko vo svojej homílii pripo
menul, že „dobrý pastier kráča na čele svojho stáda“.
My sme dnes dostali toho dobrého pastiera. Vďaka ti,
Pane!
Ďalšia myšlienka z homílie otca kardinála: „Naša
krajina už svojou polohou a naša viera vo svojom
dvojitom, východnom i západnom obrade, nás predur
čuje, aby sme boli mostom medzi Západom a Výcho
Z vysviacky p rešov skéh o biskupa Mons. Já n a H i r k u
dom a tak pripravovali obnovu celej Európy . . . “ Ne
mali by sme tieto mosty začať budovať každý z nás
v sebe? K svojim blízkym? To by bol iste krásny dar
do budúcností pre nášho otca biskupa!
V závere slávnosti vyjadril náš otec biskup vo viace Na konsekrácii prešovského gréckokatolíckeho biskupa
rých rečiach svoju úprimnú vďaku — najprv Pánu Mons. Jána H i r k u, sa zúčastnili títo cirkevní hodnostári:
Bohu, Svätému Otcovi, svätiteľom a všetkým prítom
J. E. kardinál Jozef Tomko, prefekt Posv. kongregácie pre
ným.
Prichádzajú gratulanti. Za vládu Národného porozu
menia — prvý predseda federálnej vlády ThDr. Jozef
Hromádka, námestník ministra kultúry SSR, zástupco
via Matice slovenskej, slovenskí gréckokatolíci z USA
a Kanady a samozrejme i zástupcovia mládeže z rod
ných Abranoviec, a mnoho ďalších.
Slávnosť sa síce. končí, ale na nového biskupa sa
hrnú gratulanti zo všetkých strán. Jedna kytica je kraj
šia ako druhá. Tak ťažko sa hľadajú slová na vyjadre
nie tej radosti, ktorá zaplavila naše srdcia! Za to všetko
vďačíme tebe, Pane!
Prosíme ťa, sprevádzaj nášho nového otca biskupa
po všetky jeho dni, aby pod „ochranou Márie“ mohol
naplniť tvoj odkaz, Pane!
0 to ťa vrúcne prosíme, všetci veriaci! Nielen teraz,
ale i v budúcnosti!
(hor)

evanjelizáciu národov (Vatikán) — ako hlavný svätiteľ. Spolusvätiteľmi boli: Mons. Michal Rusnák, CSsR,. gr. kat. biskup z Toronta (Kanada) a Mons. Slavom ír Miklovš, gr. kat. križevský biskup
zo Záhrebu (Juhoslávia).
Ďalej boli prítom ní (z gréckokatolíckej cirkvi):
Arcibiskup Maxim Hermaniuk (Kanada), arcibiskup Štefan Kočiško (USA), biskup Thomas Dolinay (USA), biskup Michael Dudick (USA), biskup Bažil Losten (USA), biskup John M. Bilock
(USA), biskup Michal Hrinčišin (Francúzsko), biskup Szilárd Kerestesz (Maďarsko), biskup Metod Stratiev (Bulharsko), biskup
Jan Martiniak (Poľsko), biskup Ivan Semedi (USSR), biskup
Josif Holovač (USSR), biskup Ivan Margitič (USSR).
Z rím skokatolíckej cirkvi (zo zahraničia):
Arcibiskup Francesco Colasuonno, pápežský nuncius so
zvláštnym poslaním (Vatikán), kardinál László Paskai (Maďar
sko), kardinál František Macharski (Poľsko), biskup Dominik
Hrušovský, riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
(Rím), biskup Pavol Hnilica (Rím), biskup dr. Koch (NDR), biskup'Hubrich (NDR), biskup Wilhelm Schraml (NSR), vikár Szoke
(NSR), Van Straten Werenfried, O, Praém. (Holandsko).
Z Československa:
Arcibiskup ThDr. František Vaňak (Olomouc), biskup ThDr.
Karel Otčenášek (Hradec Kraiové), biskup ThDr. Antonín Líška
(Praha), biskup ThDr. Josef Koukl (Litoméŕice), arcibiskup Ján
Sokol (Trnava), ThDr. František Tondra (Spišská Kapitula), bis
kup Ján Chr. Korec (Nitra), biskup Eduard Kojnok (Rožňava),
biskup Alojz Tkáč (Košice), biskup Rudolf Baláž (Banská Bystri
ca), ThDr. Štefan Onderko (Košice), Tibor Spišák (Rožňava).
Z evanjelickej cirkvi:
dr. Július Filo, biskup vých. dištriktu evanjelickej cirkvi a. v.
(Košice), Ján Midriak, senior evanj. cirkvi a. v. (Prešov), Bohdan
Hroboň, farár evanj. cirkvi a. v. (Hanušovce nad Topľou).

Biskupi — svätitelia p o čas sv. liturgie
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Sním ky z konsekrácie prešovského biskupa Mons. Jána Hirku: Viktor Zamborský, Prešov

Biskupa majte vo veľkej úcte!
kevnom poli, napr. na biskupských syno
dách ako aj v živých stykoch s pápežom,
ktorý je Skalou, čiže „viditeľným základom
jednoty cirkvi“ (porov. LG 18).
Hej, milý brat, dnes vstupuješ ako veľpastier do slávnej tradície, ktorá sa viaže
na nášho prvého apoštola a arcibiskupa
sv. Metoda a na jeho brata sv. Cyrila. Vstu
puješ do šľapají veľkých biskupov, ktorí
ešte žijú v pamäti veriacich tejto eparchie:
svätej pamäti Pavla Gojdiča a Vasila Hopku!
Ak ťa však ohromuje ťažká a zodpoved
ná úloha, pamätaj, že práve sviatosť tejto
biskupskej vysviacky ti zaručuje aj zvláštnu
silu a pomoc Svätého Ducha. Často si pri
pomínaj tiež prísľub nášho Pána: Ja som s
vami až do konca sveta!

Homília J. E. kardinála Jozefa
Tomku na biskupskej vysviacke
Mons. Jána Hirku
Končí sa tuhá zima, nastáva sľubná jar.
Na tento deň čakala gréckokatolícka ba i
celosvetová cirkev celých 40 rokov. Skoro
20 rokov sa jej upieralo právo na jestvova
nie, ale jej cyrilometodské korene neodumreli ani pod ľadovou prikrývkou, ktorá mala
byť akoby jej hrobom. Vaše cirkevné spolo
čenstvo bolo zmrazené ako v jeseni zasia
te zrno, ktoré je naoko mŕtve, ale pod sne
hovou i ľadovou prikrývkou si zachováva
život v očakávaní jarného slnka. I vy ste
ostali verní svojej viere a cirkvi, postavenej
na Petrovej skale. Ešte aj po roku 1968
správca vašej eparchie nemohol dostať
biskupské svätenie, ktoré je plnosťou Kris
tovho kňazstva.
Konečne sa však dožívame dňa, keď sa
uzatvára ťažké údobie vášho cirkevného
života a biskupským svätením vášho veľpastiera vystupujete na cestu k plnému ži
votnému rozkvetu. Zmrazené zrno má pod
hrejivým účinkom Božej milosti vyraziť v
jarnú oziminu a vyrásť v plné klasy hojnej
letnej úrody, ktorá zaručí vám i celej spoločnostr duchovný chlieb. Veľký je Hospo
din Boh, náš hlavný Pastier, ktorý takto vie
dol a vedie svoje stádo na zelené pastviny!
Jemu chvála a sláva i za dnešný deň! Nao
zaj, to deň, to deň, ktorý nám učinil Pán!

kardinál J o z e f T o m k o

spásy. Ustanovením Eucharistie sa zrodí
prvé spoločenstvo veriacich, prvá cirkev,
ktorá práve prostredníctvom apoštolov a
ich nástupcov má predĺžiť a sprítomniť v
každej dobe dobrodenia Ježišovej smrti a
zmŕtvychstania. Ježiš Kristus keď má
potom definitívne opustiť tento svet, rozoš
le apoštolov do celého sveta zvláštnym po
slaním, ohlasovať vieru v Trojjediného
Boha, krstiť a učiť všetky národy zachovať
to, čo on prikázal. Teda vo večeradle a pri
poslednej rozlúčke pred nanebovstúpením
1.
Biskup — zástupca Ježiša Krista a sám Ježiš Kristus poveril apoštolov staros
nástupca apoštolov
ťou a zodpovednosťou o celú cirkev. Apoš
Dnes teda prežívam e historickú chvíľu,
toli potom poverili a vysvätili svojich ná
ktorá má veľký význam. Pred krátkou chví
stupcov a takto sa vkladaním rúk táto svia
ľou náš brat Ján prijal vkladaním rúk svia tostná, posvätná moc preniesla i na kra
tostné biskupské svätenie, čiže plnosť
kovského arcibiskupa Karola Wojtylu, ktorý
kňazstva; prijal samého Svätého Ducha.
už ako pápež Ján Pavol II. pred viac ako
Aby sme však pochopili dôležitosť a ve ľ
desiatimi rokmi vysvätil mňa. Ja som teraz
kosť tejto chvíle, treba nám zostúpiť dveti
mal nesmiernu radosť a česť vložiť ruky,
síc rokov dozadu, až do večeradla. V pred spolu s ctihodnými bratmi Michalom Rusvečer svojej smrti Ježiš Kristus sa ta utiah
nákom a S la vo ^íro m Miklovšom, na teba.
ne s dvanástimi apoštolmi, aby oslávil ži
Takto ťa zároveň prijímam do celosvetové
dovskú Veľkú noc — Paschu, na pamiatku
ho biskupského zboru, čiže kolégia; do
vyslobodenia z egyptského otroctva, ale aj
toho zboru, „ktorý je nástupcom apoštol
preto, aby ju pretvoril na novozákonnú Ve
ského zboru a či kolégia v učiteľskom
čeru, pri ktorej sa dáva za pokrm pod spô
úrade a duchovnej správe, ba ktorý je ne
sobom chleba vína on sám, Baránok, ktorý
pretržitým pokračovaním apoštolského
sa na druhý deň slobodne vydá na smrť pre
zboru“ (LG 22). Takto sa ty, drahý brat stá
spásu všetkých ľudí.
vaš, silou Svätého Ducha, nástupcom
Ježiš Kristus sa nachádza pred smrťou a
apoštolov a členom biskupského zboru.
vzkriesením. Dokončuje teda svoje dielo
Stávaš sa článkom a akoby ohnivkom v ta
na zemi, chce však, aby iní v ňom pokračo jomnej reťazi apoštolskej postupnosti, stá
vali pre dobro budúcich generácií. Chce
vaš sa nielen prešovským biskupom, ale aj
zaručiť aj svoju prítomnosť, ako Ukrižova
členom biskupského zboru s celosvetovým
ného ale i Vzkrieseného Pána medzi svoji a celocirkevným poslaním. Dnes sa táto
mi: „Toto robte na moju pamiatku!“ Záro
celosvetová kolegiálnosť, čiže spoluzodpo
veň sa postará, aby spoločenstvo veriacich
vednosť a spolucítenie medzi biskupmi žije
v neho malo pokračovateľov a nasledovní a prejavuje tak v jednote a láske s ostatný
kov jeho poslania a diela. Takto vysvätí a
mi biskupmi doma, v biskupských konfe
určí apoštolov za vysiuhovateľov Božích
renciách i súkromne, i v rámci spolupráce
tajomstiev a za pokračovateľov na diele
na kontinentálnom, európskom i na celocir-
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2.
Biskup — pastier sebe zvereného
stáda
Tvojou každodennou, úlohou, drahý brat
Ján, však bude, aby si bol pastierom sebe
zvereného stáda v diecéze. Práve dnešné
evanjelium ti kladie pred oči najvyšší vzor
samého Ježiša Krista a tým ti pripomína,
že máš byť nie hocakým, ale dobrým pa
stierom.
Obraz pastiera so stádom oviec je
známy vo všetkých kultúrach. Na holiach
Vysokých a Nízkych Tatier i na iných slo
venských vrchoch a lúkach ho vídame. Bol
on obrazom vodcov, kráľov i veľkňazov v
Starom Zákone; Ježiš Kristus ho v evanje
liách používa o sebe. Soška Dobrého pa
stiera je jedným z najstarších podôb nášho
Pána, ktoré sa našli v rímskych katakombách. Aj nám dnes voľačo hovorí. Stačí
však prečítať evanjelium sv. Jána, aby sa
vedelo, čo a ako má biskup konať.
1) Ponajprv, dobrý pastier „pozná svoje
ovce a ovce poznajú jeho“ (J'n 10,14). Bis
kup má poznať svojich veriacich ako pa
stier, čo sleduje láskavým, ale aj bedlivým
okom svoje ovce; volá ich po mene: po
chváli i pokarhá s dobrotou, ale i prísne;
nešetrí námahy a vydá sa za stratenou a
neposlušnou ovcou, nechajúc 99 dobrých,
vyslobodí ju z tŕnia, vezme ju na ramená a
prinesie naspäť do stáda. Aj ty, milý brat,
sa budeš chovať ku všetkým, ku kňazom,
rehoľníkom, sestrám, veriacim i iným ako
otec k vlastným synom a dcéram, budeš
ich poznávať poznaním priam rodinným,
plným lásky a vzájomnej úcty. A oni budú
odpovedať svojou prítulnosťou, poznaním,
uznaním, poslušnosťou, úctou! Dobrý pa
stier však pri tom všetkom nezabúda na
Pánové slová: „Mám aj iné ovce, ktoré nie
sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a
budú počuť môj hlas a bude jedno stádo a
jeden pastier“ (Jn 10, 16).
2) Dobrý pastier kráča s ovcami, na čele
svojho stáda a vodí ho na zelené pastviny
a k čistým prameňom vody. Aj biskup sa

má starať o všetko, čo tvorí duchovnú stra
vu pre človeka, ktorý nežije len z chleba,
aby „mali život a mali ho hojnejšie“ (Jn 10,
, 10). Biskup sa má postarať, aby sa veria
cim dostalo naozaj hojne chleba života:
Božie slovo, sviatosti, katechéza v rodine,
kostole a škole, náboženská literatúra a
kultúra, knihy, časopisy, televízne progra
my. Ako dobrý pastier biskup je „učiteľom
viery“ (LG 25), ktorú rozširuje, hlása a ob
hajuje ako zverený poklad. „Opatruj, čo ti
bolo zverené!“ (1 Tim 6, 20). Jedným slo
vom, biskup je učiteľom, správcom i posvätiteľom ľudí, ako mu to predpisuje Pís
mo: „Dávajte pozor na seba a na celé stá
do, v ktorom vás Svätý Duch ustanovil za
biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev.“
3) A nakoniec je tu jeden dôležitý znak:
„Dobrý pastier položí svoj život za ovce“
(Jn 10, 11). Biskup žije a mrie pre veria
cich. Položiť život za ovce neznačí nutne
zomrieť za veriacich. Biskup môže dať svoj
život kvapku za kvapku, deň čo deň; ako to
vyjadril istý veľpastier: „Ja si už neprislú
cham.“ Naozaj, biskup už patrí celý Kristo
vi a ľuďom; jeho čas, jeho sily, jeho myš
lienky, radosti a bolesti, už nie sú jeho
vlastníctvom!
Keby sme chceli jednou vetou zhrnúť
zmysel dnešného obradu, tak by nám po
stačilo zacitovať Druhý vatikánsky koncil:
„Vkladaním rúk a konsekračnými slovami
sa udeľuje milosť Svätého Ducha a vtláča
posvätný charakter, takže biskupi vynikajú
cim a viditeľným spôsobom zastávajú
úlohu samotného Krista ako Učiteľa, Pa
stiera Veľkňaza a konajú v jeho m ene“ (LG
21). Ešte krajšie sa vyjadruje o biskupovi
sv. liturgia v slovách samej vysviacky,
ktoré znejú takto: „Pane, Bože náš, keďže
ľudské stvorenie nemôže obsiahnuť bož
skú podstatu, svojim ustanovením postavil
si učiteľov, podobných nám čo do slabosti,
obklopujúcich tvoj prestol, aby ti prinášali
obeť a obetné dary za všetkých tvojich
ľudí: Ty Pane, aj tohto skutočného vykoná
vateľa veľkňazského požehnania učiň po
dobným tebe, pravému pastierovi položia
cemu svoju dušu za svoje ovce, učiň ho
vodcom slepých, svetlom pre tých čo pre
bývajú v temnote, poučovateľom nemúd
rych, učiteľom detí, svietnikom vo svete,
aby privedúc k dokonalosti duše zverené
mu v terajšom živote, predstúpil bez obáv
pred tvoj trón a prijal nesmiernu odmenu,
ktorú si pripravil trpiacim a namáhajúcim sa
pri ohlasovaní tvojho evanjelia.“
3. Ako prijať biskupa?
Sú to závažné slová, ktoré môžu naplniť
priam posvätným strachom svätenca, ale
zároveň musia vzbudiť aj u veriacich pocity
hlbokej úcty k jeho poslaniu a teda aj k jeho
osobe a vyvolať tiež z ich strany otázku:
Ako prijať biskupa a čo robiť? A tu prichá
dza vhod napomenutie apoštola Pavla:
„Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých,

čo pracujú medzi vami, sú vašimi predsta
venými v Pánovi a napomínajú vás. Majte
ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden
s druhým v pokoji!“ (1 Sol 5, 12— 13).
Drahí moji gréckokatolícki bratia a ses
try! Po dlhom utrpení dostávate v Otcovi
Jánovi Hirkovi svojho veľpastiera, ktorý je
Božím darom pre vás všetkých. Prijmite ho
teda s radosťou a povďačnosťou voči Ho
spodinovi. Vzdajte mu úctu a poslušnosť,
pamätajte na slová, ktoré Pán povedal
apoštolom: „Kto počúva vás, počúva mňa,
kto vami pohŕda, pohŕda m nou!“
On je základom jednoty vo vašom cir
kevnom spoločenstve: zomknite sa teda
pevne okolo neho a okolo jeho smerníc; i
keď máte prípadne iné názory, nakoniec
treba konať podľa jeho pokynov.
Nové časy a nové úlohy stoja pred nami
a pred všetkými veriacimi, ba i pred celou
spoločnosťou. Všetky sily sú potrebné a
vzácne. Nech vás teda nerozbije prísloveč
ná nesvornosť Svätoplukových synov!
Spolu s vaším pastierom teda budujte
svoju gréckokatolícku cirkev i novú spoloč
nosť, predovšetkým v spolupráci s rímsko
katolíckymi bratmi. Veď sme len jedna cir
kev, jedna viera, i keď máme dva obrady,
obidva krásne a cenné!
Treba nám obnoviť aj pomer s inými cir
kvami: napraviť staré chyby, ale dostať sa

pomaly aj k novému ekumenickému zmýš
ľaniu a dialógu, ktorý vidí nielen rozdiely,
ale aj to, čo nás spája — a je toho nemálo
— ako aj spoločné úlohy pred neveriaci
mi!
My sme priamymi dedičmi cyrilometodskej tradície. Sv. Cyril a Metod nás splodil
pre Krista, oni priniesli bohatstvo kresťan
ského Východu a naučili nás vernosti a jed
note so stolcom sv. Petra! Budťe teda verní
Svätému Otcovi a verní aj vzácnym pokla
dom východnej duchovnosti a liturgie.
Naša krajina už svojou polohou a naša
viera vo svojom dvojitom, východnom i zá
padnom obrade, nás predurčuje, aby sme
boli mostom medzi Západom a Východom
a tak pripravovali obnovu celej Európy v jej
samom koreni, ktorým je kresťanská viera
v dvojitej tradícii, východnej i západnej.
Tak nás učili naši apoštoli sv. Cyril a Me
tod, spolupatróni Európy.
Nech tento deň je nám začiatkom novej
obnovy na duchu i na tele, na nábožen
skom i na spoločenskom poli. Ako hovorí
apoštol: „D ucha neuhášajte, čo je dobré,
toho sa držte! Sám Boh pokoja nech vás
celých posvätí, aby sa zachoval váš duch
neporušený a duša i telo bez úhony, keď
príde náš Pán Ježiš Kristus!“ (1 Sol 5, 19;
21; 23). .

M estská športová hala v Prešove bola vďaka organizátorom dôstojným stánkom tejto historickej uda
losti grécko k ato líck ej cirkvi

N á b o ž en stv o d áv a člo v ek u , ako n ev id ite ľn á vôňa ra 
stlin e, je h o v la stn ú c e n u ; o d s trá ú v ô ň u , ra stlin a p o teší
oko, a le n e u z r ie š u ž v n e j tú je m n o s ť ; v ez m i člo v ek u
n á b o ž en sk ý cit a u ro b il si z n e h o bytosť, k to rú m ôžeš
c tiť a s n a ď aj obdivovať, a le k to rú n e m ô ž e š z p ln éh o
srd c a m ilovať.

(T. G. Masaryk)
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Vďaka Bohu, ale 4 všetkým vám z úprimného srdca
Záverečný príhovor prešovského biskupa
Mons. Jána H i r k u

hŕstka dôvery pre dnes a zajtra, pre budúce dni, obnovovaná, je
dôvera, ktorá sa stane veľkou.
Sú veci, ktoré sa nemôžu znášať pre svoju podstatu: oheň a vo
da, teplo a chlad. Medzi žeravým uhľom a kúskom ľadu je veľká
vzdialenosť. Ak sa priblížia k sebe jedno z nich musí prestať exis
tovať. I naše názory môžu byť protikladné. Nikto nás nemôže pre
svedčiť, že svetlo nie je osožné pre naše oči, že vzduch čistý
a zdravý, je osožnejší, než byť v dusných výparoch. My sme takou
skúsenosťou dospeli k poznaniu, že Boh je pre nás svetlo, že je
ako zdravý vzduch, že Boh nie je príkrasa, alebo škodlivina. Ak
oheň prestane vysúšať drevo a žeravé uhlie rozpúšťať ľad, potom
už nie je dobré. Každý človek vyžiaruje čosi. Toto presvedčenie sa
musí prejaviť v našom zmýšľaní, slovách a skutkoch. Sv. apoštol
Pavol hovorí: Beda mi, keby som nekázal.
Kristus je svetlo a v tom svetle poznáme, aká je tma. Kristus je
láska a v nej poznáme, ako je na svete chladno.
Všetko sa zmení, keď v Kristovej láske a jeho svetle sa všetko
v nás zmení, potom bude jednota, pokoj všetkých so všetkými.
K tomu nech nám pomáha aj príhovor Panny Márie.

Aby človek miloval svojho blížneho
Pozdravný príhovor prvého podpredsedu
federálnej vlády ThDr. Jozefa H r o m á d k u

Eminencia, excelencie arcibiskupi a biskupi svätitelia, biskupi
a kňazi prítomní na dnešnej mojej biskupskej vysviacke, všetci
moji milovaní priatelia, hostia, bratia a sestry v Pánovi a Spasiteľo
vi našom — Ježišovi Kristovi, ktorí ste sa zúčastnili na slávnosti,
čo sa práve skončila!
Na záver tejto liturgickej oslavy Pána mi dovoľte pozdraviť Vás
niekoľkými slovami a vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť predovšet
kým Bohu, ale i všetkým Vám z úprimného srdca.
Výslovne a na prvom mieste ďakujem jeho Svätosti nášmu
Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. za to, že ma vymenoval do hod
nosti sídelného biskupa v Prešove. A rovnako ďakujem i všetkým
Vám, mojim svätiteľom ako aj ostatným predstaviteľom cirkvi
podľa Vašich osobných hodností — za všetko to, čo ste na väčšiu
česť a slávu Božiu, a pre mňa ako jeho nehodného služobníka
dnes urobili.
Mnohonásobné a úprimné poďakovanie vyslovujem rovnako
všetkým Vám, ktorí ste nie bez námahy a obetavosti zo všetkých
kútov našej vlasti, ale i z mnohých strán sveta v takom veľkom
počte prišli a vydržali ste tu s nami až do tejto chvíle.
Vďaka Bohu, že sme plných 40 rokov mohli ukončiť touto sláv
nosťou. To je prvá útecha.
Ešte nie je koniec nášho_života, života nás všetkých. To je druhá
útecha.
A celkový koniec bude Boh! To je všetko prevýšujúca útecha,
všetkých nás a všetkých našich dní.
Nezostane nám iné, než prijať to, čo príde. Prehltnúť zmiešaný
nápoj minút, dní a hodín ďalšieho života, zmes činov, utrpení i ra
dosti. Nemôžeme odmietnúť ten čas a pýtať iný.
To čo prichádzalo a prichádza na nás má svojho odosielateľa.
Sám Pán nám podáva pohár. On, ktorý má nás rád. Myslí na kaž
dého z nás. Všetko od večnosti pre nás zvážil a premyslel. Všetko
zostavil so starostlivosťou, ako keby si bol jediným človekom na
svete, ako keby nebol nikto iný o koho sa stará.
Naším vnútrom pri zmene rokov neotrasie strach. Nie sme vy
daní slepému osudu, ale milujúcemu Bohu. Vydržať v dôvere celý
život nebude ľahké. Bolo by krásne mať veľké predsavzatia. Ale
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Tisícročná tradícia dejín kresťanskej cirkvi sprevádzaná svetlý
mi i bolestnými stránkami našich národov a národností, je bohat
šia o slávnostnú-udalosť biskupského svätenia nového pastiera
gréckokatolíckej cirkvi v Československu.
Na samom prahu nového úseku dejín našich národov sa
v plnosti otvára cesta pre svedectvo, pre službu, život, nielen pre
túto cirkev a jej plnú činnosť, ale i pre nás všetkých. Pre každého,
na každom jeho mieste, kde sme povolaní, aby sme priniesli svoj
podiel pre ozdravenie a pre zodpovedný život nášho nového spo
ločenstva.
V
závere 20. storočia a na prahu 21. storočia jeden z veľkých
programov pre človeka ako jednotlivca i pre národy a ľudstvo ako
celok, zostáva stále nenaplnený odkaz Kristovho evanjelia: Aby
človek miloval svojho blížneho, ako seba samého.
Veda a pokrok môžu priniesť ľudstvu mnoho užitočného, ale už
nikto nenájde nič vzácnejšieho nad toto Ježišovo slovo k ľudským
vzájomným vzťahom! Náš dnešný svet nebudú môcť zachrániť ani
dômyselné ideológie, ani nie tie najčistejšie učenia, ale naplnenie
tohoto Kristovho odkazu pre nás všetkých.
Z celého srdca Vám prajem, vážený pán biskup, aby ste pri naplňovaní svojho poslania nachádzal túto radosť.

N a ši h o stia
Na historickej udalosti, slávnostnej vysviacky nášho otca bisku
pa v Prešove sa zúčastnilo množstvo významných osobností ná
boženského života a celého sveta. Prinášame ich názory, pocity
a želania, ktoré dotvárajú slávnostnú atmosféru nezabudnuteľné
ho dňa.
Kardinál Jozef Tomko, Vatikán
Red.: Už ste niekedy vysvätili gréckokatolíckeho biskupa?
J. T.: Nie, to je môj prvý gréckokatolický biskup. V poradí dvanás
ty, ako apoštol.
Biskup ThDr. Karel Otčenášek, Hradec Králové
Red.: Čo vás priviedlo do Prešova?
K. O.: Ta veliká slávnost a veliká radost s ŕeckokatolickými bratry
ve víre!
Arcibiskup Ján Sokol, Trnava
(S úsmevom). Zasa títo naši redaktori! Priviedla nás sem historic
ká udalosť. Konsekrácia pána biskupa J. Hirku! Teším e sa všetci
s vami, máme veľkú radosť a s touto radosťou sme prišli dnes do
Prešova!
Biskup Dominik Hrušovský, riaditeľ Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda, Rím
Prečo sme prišli do Prešova? No, predsa na túto biskupskú vy
sviacku a vy to registrujete!? — dodáva s úsmevom.
Red.: Ako vidíte budúcnosť gréckokatolíckej cirkvi?
D. H.: Jej budúcnosť vidím s veľkými nádejami. Sú tu problémy,
ale problémy sú na to, aby sa riešili. Pán Boh Vám pomôže, my sa
za vás modlíme.
Arcibiskup ThDr. František Vaňka, Olomouc
Prišli jsme na svécení s radostnými, krásnými pocity. Na budoucnost vaši církve se dívam s optimismem, radostí a nadéjí a vašemu pánovi biskupovi prejeme, aby co nejdéle úradoval.
Ján Midriak, senior evanjelickej cirkvi a. v., Prešov
Ja som domáci. Prišiel som sem preto, lebo ma pozvali. Chceme,
aby sa naše vzájomné vzťahy rozvíjali v ekumenickom duchu. My
si s vašou cirkvou rozumieme. Našu spoločnú budúcnosť vidím vo
vzájomnom porozumení.
Red.: Čo by sme mali pre to spoločne urobiť?
J. M.: Musíme toho urobiť veľa. Mali sme a máme medzi sebou
veľmi dobré vzájomné kontakty, ale praktický ekumenizmus sme

Hlavným svätiteľom kon sekrácie Mons. Já n a Hirku b o l kardinál J o z e f
T o m k o (druhý zľava), spolusvätiteľmi biskup Slavom ir M i k l o v š (prvý
zľava) a biskup M ichal R u s n á k (prvý sprava)

nepestovali. Budeme musieť sa navzájom poznávať. Dôležité sú
najmä osobné kontakty a neskôr aj bohoslužobné. Musíme viesť
spoločný dialóg. V Čechách sú tieto ekumenické vzťahy medzi cir
kvami lepšie, takže máme čo dohnáňať.
Bohdan Hroboň, farár evanjelickej cirkvi a. v., Hanušovce nad
Topľou
Red.: Čo je teraz najdôležitejšie pre obidve cirkvi z hľadiska ich
spoločných vzťahov?
B. H.: My kňazi musíme ľuďom ukázať, že sa máme radi, pretože
máme jedného Otca na nebesiach. Snažili sme sa vždy dobre vy
chádzať s gréckokatolíkmi a to sa nám darí. Otec biskup, ktorý bol
dnes vysvätený, je mojím priateľom. Veľmi dobre spolu vychádza
me a ja si to veľmi vážim a k tomu chceme viesť i našich veriacich.
Biskup Ján Chryzostom Korec, Nitra
Red.: Ako vidíte situáciu našej cirkvi?
J. K.: Prežili ste Golgotu, teraz prežívame tak troška veľkonočné
ráno, ale to len otvára cestu cirkvi do sveta a do života. Cesta bola
niekedy ťažká a tŕnistá, ale už bola zabezpečená. Som s vami po
všetky dni, až do skončenia sveta, povedal Spasiteľ. Začali sme
život vzkriesenia, aj vy, gréckokatolíci. Nech vám vzkriesený Pán
pomáha! Je s nami! Musíme na seba všetci navzájom myslieť
v modlitbách.'
Red.: Mnohí gréckokatolíci sa v 50. rokoch pridali k rímskokatolíkom. Dobre poznajú tieto obrady. Rímskokatolíci však tak dobre
nepoznajú naše. Neostali nám dlžní toto poznanie?
J. K.: Vás celá západná Európa poznáva a objavuje. Viem, sú tu
i menšie ťažkosti, ale to nás nesmie znechutiť, to musíme premá
hať, prekonať, riešiť, spravodlivo riešiť. Mnohí z vás boli povedzme
krstení v rímskokatolíckych chrámoch, teda chodili do týchto chrá
mov, aj tu duševne rástli. To bola určitá záchrana vtedy, ale teraz
treba uznať, že gréckokatolícka cirkev sa musí sama znovuzrodií
a v tom my vám musíme pomáhať, aby mohla rásť vaša duchov
nosť. Vaši kňazi nech študujú, najmä mladi, nech prípadne idú do
nejakých stredísk, kde sa rozvíja táto duchovnosť východných
otcov — v Paríži, v Kanade a aj inde sú také strediská.
Nech toto bohatstvo potom sem prinášajú, nech zapĺňajú stĺpce
časopisov, nech podľa toho kážu a to aj nás bude obohacovať.
Prvý podpredseda federálnej vlády ThDr. Jozef Hromádka
Réd.: Ako vidíte budúcnosť gréckokatolíckej cirkvi?
J. H.: Tak ako iných cirkví v Československu. V slobodnom štáte,
slobodná cirkev.
Red.: Naša cirkev má trocha špecifické postavenie, „vďaka“ tým
historickým udalostiam, ktorými prešla.
J. H.: Tu je potrebná len náprava toho, čo nebolo správne a čo
bolo nezákonné — to je prvá vec. Druhá vec — keď urobíme zá
kon, podľa ktorého sa to bude robiť, potom očakávame, že cirkvi
medzi sebou budú tolerantné. To je jediné možné riešenie.
Red.: Kedy možno očakávať vysporiadanie nášho majetku s pra
voslávnou cirkvou?
J. H.: To je vec zákona.
Red.: Kedy bude taký zákon?
J. H.: Tak ako to len bude možné urobiť. Robíme teraz veľa záko
nov — v tejto chvíli. Snažíme sa, aby to bolo tak rýchlo, ako rýchlo
sme obsadili biskupstvá. Aj s týmito zákonmi by to nemalo dlho
trvať, lebo to bude vytvárať len napätie. Bol som nedávno v Izraeli
a najväčšiu hanbu čo som tam videl je, keď tri kresťanské cirkvi sa
hádajú t) sväté miesta. Niečo podobné je aj tu. To musí prestať,
pretože v opačnom prípade nebudeme vierohodní pre tých, ktorí
nič neveria.
Biskup Pavol Hnilica, Rím
Red.: Ako vidíte budúcnosť gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku?
P. H.: Budúcnosť je vždy v Božích rukách. Naše spojenie je toto
(otec biskup vzopäl ruky k modlitbe — pozn. red.) — modlitba, mo
dlitba. Mám tú najlepšiu nádej na budúcnosť a výhľad, keď sa bu
deme dobre modliť. Tak ako ste si vymodlili a my všetci dobrého
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biskupa. Ja ho poznám oddávna. Svätý Otec si ho tiež veľmi váži.
Sme v Božích rukách. Pán Boh je Pánom ľudských dejín. To, čo
ste tu zažili žatých štyridsať rokov, ľudsky sa nedá vysvetliť. Naraz
prišiel koniec — víťazný! Takže mám dôveru v Pána Boha.
Sledoval som dianie u vás, vašu situáciu, často som bol s pá
nom biskupom Michalom Rusnákom z Toronta. Práve dnes som
mu hovoril, že toto je druhá vysviacka biskupa východného obra
du, na ktorej som sa zúčastnil. Prvý raz to bolo v Kanade na jeho
vysviacke. Teraz to bolo krajšie. V rodnej zemi je to vždy krajšie.
Tridsaťosem rokov žijem v Ríme, ale intenzívne sledujem nábo
ženský život nielen tu, ale i v Rusku a vo všetkých východných kra
jinách! Veľmi ma to zaujíma.
Keď som bol vysvätený za biskupa — len v pivnici, tu na Sloven
sku, bolo mi povedané: „Tvoja diecéza sa rozprestiera na území
Peking, Moskva, Berlín!“
Svätý Otec mi povedal: „Toto je tvoje misijné úzeínie, tu musíš
hľadať tie najlepšie sily katolíckej cirkvi, lebo toto je najťažšie misij
né územie.“
Vidíte, ja som pracoval hlavne s fatimským apoštolátom. Že to
všetko prišlo k obratu, to je iste zásluha krvi mučeníkov a modlitby
miliónov veriacich, biskupov, kňazov, ktorí obetovali všetko pre
svoju cirkev.
Často povedal, že tých štyridsať rokov pre cirkev na Slovensku
— to sú tie najslávnejšie dejiny od čias sv. Cyrila a Metoda, lebo

Mons. Ján H i r k a . prešovský bisku p . v biskupm i svätiteľmi pri závereč
nom p ožehn an í

sme boli najviac spojení s Pánom Ježišom na kríži a to je základ
budúcnosti.
(m p)
v

Z Pamäti
gréckokatolíckeho kňaza
(Pokračovanie)
4. Veľký piatok gr. kat. cirkvi
Jedným z najsmutnejších dní pre gréckokatolícku cirkev na Slo
vensku je 28. apríl 1950. V ten deň bola v Prešove na tzv. „Sobore“ , zrušená.
Na otázku, čo všetko tomu predchádzalo, dala pravdivú a nefal
šovanú odpoveď kompetentná osoba — Ladislav Holdoš, vtedajší
povereník pre cirkevné veci v Bratislave. V novinách Kultúrny život
z roku 1968 môžeme čítať toto:
„Takzvaná návratová akcia gréckokatolíkov na pravoslávnu
vieru v roku 1950 mala svoju predohru v roku 1949. Niekedy za
čiatkom druhej polovice roku 1949 ma vyhľadali predstavitelia čs.
pravoslávnej cirkvi a oznámili mi zhruba toto: Obdobne ako na dru
hej strane Karpát aj tu pravoslávni získavajú na prestup príslušní
kov gr. kat. cirkvi. Postup bol jednoduchý. Bolo treba podať si for
málnu žiadosť na ONV o zaregistrovanie prestupu. Naša verejná
správa však žiadateľovi kládla sériu otázok, dokonca prostredníc
tvom príslušníkov ZNB,»takže ten mal dojem, ako keby ho vyšetro
vali a preto radšej svoju žiadosť odvolal. Pýtal som sa návštevní
kov, prečo sa v tomto obracajú na mňa. Vraj dúfajú, že ÚAV SNF
ako vrcholná slovenská politická ustanovizeň, ktorá sa predtým
angažovala v Katolíckej akcii a má aj akési cirkevné oddelenie, za
kročí u povereníka vnútra, aby jeho orgány na východnom Sloven
sku nerobili prekážky pre prestup na pravoslávie. Toto som im pri
sľúbil a povereník vnútra dr. Okáli skutočne vydal v tomto smere
národným výborom pokyny. Neskôr som $a dozvedel, že pri Ukra
jinskej národnej rade v Prešove sa vytvorila tzv. Ústredná komisia
pre návrat gréckokatolíkov na pravoslávie. Jej predsedom bol dr.
Rohaľ-lľkiv, členmi poslanci Kapišovský, Babej a ďalší. Táto komi
sia sa v okresoch a obciach opierala o trojčlenné komisie, zložené
z gréckokatolíkov — laikov. Komisie mali vysvetľovať veriacim
gréckokatolíkom tristoročnú tradíciu a nabádať ich k tomu, aby

v podmienkach ľudovej demokracie využili ústavou zabezpečené
právo náboženskej slobody na návrat do pôvodnej pravoslávnej
cirkvi. Išlo teda o akciu proklamovanú v mene náboženskej slobo
dy.“
O. tom, ako a či sa tento „návrat“ skutočne realizoval v súlade
s princípmi uplatňovania práva na náboženskú slobodu, L. Holdoš
hovorí ďalej:
„M ohol by som odpovedať jedným slovom. Považujem však za
užitočnejšie odpovedať na túto otázku výkladom ďalšieho proce
su. Práve v dňoch, keď som preberal agendu Slovenského úradu
pre cirkevné veci, prišiel za mnou vedúci pracovník dr. Eckhardt
(a myslím, že aj kuriér ministerstva vnútra), s ktorým som sa mal
odobrať na zjazd návratových komisií. Požiadavka ma prekvapila.
Nebol som do veci zasvätený a odmietol som sa na zjazde zúčast
niť. A to preto, aby si zjazd zachoval výlučne cirkevný charakter.
Veď my sme neboli cirkevným úradom, ako sa zjednodušene ale
nepresne vravelo, ale štátnym, resp. Slovenským úradom pre cir
kevné veci. Bol som ochotný zúčastniť sa len ako pozorovateľ, bez
toho, aby som do priebehu čo i len nepriamo zasahoval. Ubytoval
som sa so spolupracovníkmi v izbe hotela Čierny orol, v ktorej
dvorane zjazd prebiehal. Počas jeho priebehu prichádzali do našej
izby prešovskí pracovníci s údajmi o účasti a pod. Pamätám sa,
že bola reč o asi 720 prítomných, z ktorých bolo asi 40 duchov
ných. Po niekoľkých hodinách prišiel predsedajúci dr. Rohaľ-lľkiv
so správou, že sobor odhlasoval v mene všetkých gréckokatolíkov
(v Československu ich vtedy bolo 238 tisíc) zrušenie gréckokato
líckej cirkvi a prestup na pravoslávie. Mňa to prekvapilo. Do Prešova som prišiel s predstavou, že sobor bude len otvoreným vystú
pením za prechod, výzvou na individuálny „návrat“ . Ústredná ná
vratová komisia pri ÚNR mala zrejme detailný plán celej akcie.
Hneď po skončení soboru „n o v í“ pravoslávni začali preberať usta
novizne gréckokatolíckej cirkvi a opierali sa pritom o politické a ad
ministratívne ustanovizne. Ešte toho dňa v Prešove pravoslávni
obsadili biskupskú rezidenciu a katedrálu. Gréckokatolícky biskup
Pavol Gojdič s niektorými duchovnými bol internovaný.“
O tom, čo sa ďalej po sobore odohrávalo a aké stanovisko zau
jali najvyšší štátni predstavitelia, L. Holdoš hovorí:
„Po sobore v mojej pracovni netrpezlivo sedeli zástupcovia tlače
a rozhlasu. Napokon zazvonil telefón. Vtedajší minister, predseda

Štátneho úradu pre cirkevné veci v Prahe, Zdenék Fierlinger, dal
dispozície, ako sa postaviť za „návrat“ a zároveň dal príkaz chys
tanú celoslovenskú propagačnú kampaň obmedziť na východoslo
venskú tlač a rozhlas.“
L. Holdoš priznáva, že medzi ním a ministrom Fierlingerom bol
istý rozpor v nazeraní na sobor:
„Ja v súlade s vtedajším podpredsedom vlády Viliamom Širo
kým a rezolúciou soboru, bol som toho názoru, že gréckokatolíkov
en block treba považovať za pravoslávnych. Tí gréckokatolíci
(teda bývali gréckokatolíci), ktorí s „návratom “ nesúhlasia, majú
možnosť z pravoslávia vystúpiť. Minister Fierlinger, pokiaľ sa pa
mätám, zrazu — neviem^ už či pred a či po rozhodnutí vlády o
gréckokatolíkoch — odmietol považovať „bývalých“ gréckokatolí
kov en block za pravoslávnych. Povedal mi: „Ja, ako predseda
právnej rady predsedníctva KSČ, takýto výklad uznať nem ôžem .“
Neuznával zásadu, podľa ktorej prešovský sobor v počte asi 720
delegátov by bol oprávnený vysloviť sa v mene všetkých kňazov a
veriacich gréckokatolíckej cirkvi za jej zrušenie a za jej „návrat“ na
pravoslávie. Dnes mu dávam plne za pravdu. Myslím, že princi
piálnosť by bola vyžadovala označiť za uzurpovanie neprislúchajú

Sľúbili sme si lásku . . .
„Tým, čo si namýšľali, že sú
spravodliví, a ostatnými p o h ŕ 
dali, povedal toto podobenstvo . .
(L k 18, 9)
Pri príležitosti svojho zvolenia do funkcie prezidenta republiky
využil Václav Havel právo dané prezidentovi Ústavou ČSSR a vy
hlásil pomerne rozsiahlu amnestiu. Z výkonu trestu prichádzali tak
rôzni ľudia: skromní, plachí, nesmelí, ale i ľudia panovační,
tvrdohlaví, netrpezliví, agresívni. S tým, čo zdedili a ako ich život,
styk s ľuďmi a pobyt „ta m “ utvárali. A tak nečudo, že pri prepúšťa
ní amnestovaných sa vyskytli problémy, pretože nebolo možné sa
na nich vopred pripraviť. Nastal problém pracovného zaradenia a
ubytovania. Mnohí sa nemali kde a ku komu vrátiť. Mnohí dokonca
ani kde bývať. Nemali zabezpečené zázemie, vrátili sa preto k
zlým kamarátom a znovu sa ocitli na zlej ceste. A tak mnohí z tých,
čo boli prepustení, dopustili sa výtržností a iných deliktov, hneď po
prepustení sa vrátili späť.
Amnestiu, toto gesto dobrej vôle mnohí nepochopili, nevstúpili
si do svojho svedomia a vrátili sa späť. No žiaľ, nepochopili ho
mnohí. Najprv tým, že posudzovali, že mnohí si túto amnestiu ne
zaslúžia, a potom tým, že sm e mnohým nepodali včas nielen svoju
ruku, ale predovšetkým srdcia. Napr. poučili sme, že pred niekto
rými mladými ľuďmi zatvorili dvere vlastní rodičia.
V týchto otázkach sme mali pomáhať všetci. Predsa nie je zm ys
lom života človeka, aby ho trávil vo výkone trestu. Mnohým trebalo
zdôrazniť, že u nás je pracovných príležitostí dosť, že ak budú pra
covať, môžu aj slušne žiť.
Mnohí amnestovaní to pochopili, dali si poradiť, neraz i vďaka
pomoci mnohých sociálnych i cirkevných organizácií, ktoré im
včas podali pomocnú ruku „uchytiť sa“ . Či to už bolo nájsť si za
mestnanie, ubytovanie, alebo poskytnutie finančnej a materiálnej
pomoci. Mnohí však nepochopili toto gesto dobrej vôle a zatvorili
nielen svoje ruky, ale predovšetkým svoje srdcia. A tiež aj tým, že
sa snažili využiť amnestiu prezidenta republiky na šírenie strachu.
A tak by nám trebalo si pripomenúť Kristovo podobenstvo, ktoré
sme už v úvode začali:
„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden boH arizej,
druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože,
ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci,
cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týž

cich práv tú skutočnosť, že sa 720 účastníkov soboru, ktorí neboli
delegovaní zdola, vyjadrilo k základnej otázke týkajúcej sa štvrť
milióna veriacich. Principiálnosť kázala neuznať takýto kolektívny
prechod na pravoslávie, ale považovať sobor maximálne za agitačné podujatie (aké bolo pred soborom v Ružbachoch — pozn.
pisateľa), ktoré sa síce usilovalo o „návrat“ všetkých gréckokatolí
kov, ale bez akéhokoľvek druhu priameho alebo nepriameho tlaku
a nátlaku, slobodne. Ba idem ďalej a poviem, že zásada nábožen
skej znášanlivosti by bola vyžadovala nepodnikať žiadne rozsiahle
akcie vyvolávajúce obranné akcie u ohrozeného partnera“ .
Vo všeobecnosti je jasné, že zlikvidovanie gr. kat. cirkvi bolo
jedným z momentov stalinizácie socializmu v jeho počiatkoch.
Vysvetlenie L. Holdoša je veľmi dôležitým dokumentom, lebo
ako štátny predstaviteľ bol priamo zúčastnený na likvidácii gr. kat.
cirkvi. Bez jeho svedectva by nebolo známe skutočné stanovisko
štátnych orgánov k vtedajším udalostiam.
Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku patrí medzi
najnehum ánnejšie dejinné skutočnosti.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
o. Michal F it z

dňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom
vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a
hovoril: ,Bože, buď milostivý mne hriešnemu.' Hovorím vám:
Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto
sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“
(Lk 18, 10— 14).
To povedal Kristus Pán o farizejovi a o mýtnikovi. A povedal to
aj o nás! Preto nám nič na svete tak nepristane ako to miesto v
kostolnom kúte, na ktorom stojí spóvedelnica a nič nám tak oprav
divo a múdro nezneje v ústach ako mýtnikov: „Bože, buď milostivý
mne hriešnem u!“
Spasiteľ veľmi často pripomínal, že prišiel na túto zem, aby volal
hriešnikov k pokániu (Mt 9, 13). Preto s nimi jedol, sedel a hovoril,
čo farizeji nijako nemohli pochopiť (Mt 9, 11; Mk 2, 16; Lk 5, 30).
Preto ak sa v minulých dňoch vrátili medzi nás amnestovaní, treba
si uvedomiť: sú to naši bratia, naše sestry. Že potrebujú nielen
ošatenie a prácu, úsmev, dobré slovo a povzbudenie, ale tiež i du
chovný pokrm a duchovné vedenie. Priateľstvo v Ježišovi Kristovi.
A tu je náš apoštolát lásky. Veď v týchto minulých dňoch „sľúbili
sme si lásku . . Ukážme, že sme neostali len pri slovách.
o. František D a n c á k

PORTA CATHOLICA 1990
Už. po dva roky sa koná v Plzni súťažné stretnutie rytmických
skupín i jednotlivcov z rad kresťanskej mládeže pod názvom Porta

catholica.
Na týchto akciách sa zúčastňuje v pomerne vysokom počte
kresťanská mládež nielen z Plzne a okolia, ale aj z iných krajov
Čiech, Moravy a Slovenska. Doterajšie stretnutia vždy sprevádzal
aj vopred pripravený duchovný program. Každá takáto akcia sa
vždy premenila na veľké stretnutie kresťanskej mládeže, i ľudí
hľadajúcich svoj vzťah k Bohu. V súčasnej dobe sa ponúka mož
nosť usporiadania diecéznych stretnutí Porta catholica.
Prvé diecézne kolo Porta catholica bude napr. v pražskej arci
diecéze v Prahe v sobotu 5. mája t. r. v chráme sv. Václava vo
Vršoviciach. Tri najlepšie skupiny čí sólisti postúpia do finále, ktoré
bude začiatkom júla t. r. v Plzni.
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

JEŽIŠ KRISTUS PRIŠIEL NA SVET PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ
Naši prarodičia Adam a Eva neposlúchli Pána Boha a spáchali
prvý, dedičný hriech. Mnohí ľudia po nich tiež urazili Boha svojimi
hriechami. Sami si ich nemohli odpustiť ani nahradiť to zlé, čo nimi
urobili. Preto musel prísť niekto, kto mohol urobiť viac. Bol to Boží
Syn, Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom a umrel na kríži. Obetou
svojho života za hriechy všetkých ľudí,
Vo svätom evanjeliu nám Ježiš Kristus hovorí:
„Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,
10).
Ježiš Kristus prišiel spasiť každého človeka. Každý človek môže
byť spasený, lebo je stvorený od Pána Boha a za každého Pán
Ježiš umrel.
Čo budem ja robiť, lebo Ježiš Kristus prišiel aj pre mňa?
Budem ďakovať Pánu Ježišovi, že aj za mňa zomrel a ma vykú
pil. Budem sa starať, aby ho všetci ľudia milovali. Zachovám si
svätú vieru, ktorá mi ukazuje cestu do neba.
Počúvaj Sväté písmo:
„ 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).

„Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie
život a spočinie na ňom Boží hnev“ (JN 3, 36).
Spievajme vďačným srdcom:

^Chváľte Pána všetky národy, oslavujme ho všetci ľudia, lebo
jeho milosrdenstvo nás stále sprevádza a vernosť Pánova trvá
naveky“ (Ž 116).
Z a p a m ä t a j si:
Pre koho prišiel Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus prišiel na svet pre všetkých ľudí.
Čo urobil Ježiš Kristus pre všetkých ľudí?
Ježiš Kristus umrel za všetkých ľudí na kríži a tak zadosťu
činil za všetko zlé, čo popáchali.

JEŽIŠ KRISTUS NÁM HOVORÍ O SVOJOM OTCOVI
Kristus Pán nám veľa hovoril o Pánu Bohu a o iných veciach,
potrebných pre našu dušu.
On nám povedal, že Pán Boh nás miluje:
„ Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste,

že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na
s v e t.. .“ (Jn 16, 27—28).
„ Váš Otec, ktorý je na nebesiach, dá dobré veci tým, čo ho pro
sia“ (m 7, 11).
Ježiš Kristus nám tiež hovoril, že jeho Otec je aj náš Otec:
„ Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi" (Jn 20, 17).
Ježiš Kristus nás tiež naučil, ako sa máme modliť. Povedal: Vy
sa budete modliť takto:

„Otče nýš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď
tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb
náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom. A neuvoď nás do pokušenia, ale
zbav nás Zlého“ (Mt 6, 9— 13).
Modlievaj sa denne túto modlitbu, ktorú nás naučil sám Ježiš
Kristus.
Zapamätaj s i:
Čo nám hovorí Ježiš Kristus o Pánu Bohu?
Ježiš Kristus nám hovorí, že Pán Boh je jeho Otec a aj náš
Otec, ktorý nás všetkých miluje.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Informácia pre záujemcov o návštevu Medžugoria: o poskytnutie nocľahov sa môžu
zaujímať (minimálne mesiac vopred) v IN
FORMAČNOM STREDISKU PRE PÚTNI
KOV Z ČSR V MEDŽUGORÍ u Antona Merkoviča, 88266 Medjugorje, JugoslavijaHercegovina, (č. t. 0038— 88— 650 336 —
alebo u Oľgy Merkovičovej, Okružná 13,
934 01 Levice (č. t.: 0813— 254—08).

BOH OTEC NÁM HOVORÍ O SVOJOM SYNOVI JEŽIŠOVI
Ježiš Kristus povedal, že je Boží Syn a svoj božský pôvod doká
zal zázrakmi: slepým dal zrak, chorých uzdravil, mŕtvych vzkriesil.
Aj Boh Otec viacráz zázračne potvrdil, že Ježíš Kristus je jeho
Syn. Sväté písmo hovorí, že Ján Krstiteľ bol pri rieke Jordáne a
tam kázal, aby sa ľudia polepšili a dali sa pokrstiť. Prišiel k nemu
aj Ježiš a prosil ho o krst. Ján najprv nechcel, ale potom privolil.
Keď bol Ježiš pokrstený, otvorili sa nebesá a hľa, z neba hovoril
hlas: '
„ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17).
Počúvaj teda slová Pána Boha a ver im. Boh je večná pravda,
on nemôže klamať.
Modli sa často:
„ Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho . . . i v jedného
Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho. "

Zapamätaj s i:
Čo nám hovorí Pán Boh o Ježišovi Kristovi?
Pán Boh nám hovorí, že Ježiš Kristus je jeho Syn.
Je Ježiš Kristus Boh ako jeho Otec?
Ježiš Kristus je Boh ako jeho Otec. On je druhá Božská
osoba.
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Čas, ktorý využívame zle alebo v nedbalej modlitbe,
je čas ukradnutý Bohu (Sv. František Saleský).
Rád by som bol, aby mládež nič neprijímala naslepo,
ale aby študovala a robila si samostatný úsudok (T. G.
Masaryk).
Človek, ktorý žije náboženský, je harmonickejší, než
ten, kto ho nepotrebuje. Harmonicky vyvinutý človek
potrebuje vedu, umenie, filozofiu, politiku, mravnosť
a náboženstvo (T. G. Masaryk).

Toto číslo bolo odovzdané do tlače 8. marca 1990

Medžugorie v Prešove
Spravodlivosť aj pre gréckokatolíkov
Pod týmto výstižným heslom, ktoré niesol jeden z transparentov
mladých gréckokatolíkov z Michaloviec, bolo vyjadrené modli
tbové stretnutie gréckokatolíkov Zemplína v nédeľu 11. marca
1990.1keď táto 2. pôstna nedeľa bola pomerne sychravá, odušev
nenie a teplo ducha vyvierajúce z vnútra zúčastnených prerazilo
mraky, ktoré sa vznášali nad Michalovcami.
Celé toto stretnutie sa začalo na podnet KDH gréckokatolíkov v
Michalovciach, ktorí chceli tým to upozorniť verejnosť mesta, Zem 
plína aj celej našej vlasti, že doposiaľ neboli vypočuté oprávnené
požiadavky našich veriacich týkajúce sa majetko-právneho prina
vrátenia neprávom odobratých chrámov a cirkevných budov (rezi
dencie, seminára, kláštorov, fár atď.) našej cirkvi.
Iniciatíva Michalovčanov sa rýchlo rozniesla po východnom Slo
vensku a veriaci spolu so svojimi kňazmi sa ponáhľali na toto stret
nutie v modlitbe a rozjímaní, ktorého začiatok bol stanovený na
nedeľu 11. marca o pol štvrtej. Videli sme tam Zemplínčanov, ale
aj veriacich z Bardejova, Humenného. Pred stanovenou hodinou
sa začali schádzať veriaci na námestí pred hlavnou poštou v
Michalovciach, aby sa potom v stanovenom čase ako usporiadaný
sprievod — asi 3 000 účastníkov — vydal k budove kláštora a cerkvi, ktoré do násilnej likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v r. 1950
patrili otcom redemptoristom.
Na ozvučenom priestranstve odzneli najprv úvodné slová mode
rátora tohto modlitbového stretnutia, p. Jozefa Marettu, ktorý pri
pomenul cieľ tohto stretnutia.
Potom sa začal hlavný bod, pre ktorý sme sa zišli — spoločná
modlitba sv. ruženca — vyprosiť u našej nebeskej Matky, presvä
tej Bohorodičky, vypočutie prosieb nás gréckokatolíkov. Striedavo
vstupovali do spoločnej modlitby bolestného sv. ruženca p. Helena
Repická a p. Jozef Maretta z Michaloviec úvodnou časťou modli
tby „Raduj sa, Bohorodička . . .“ a jednotlivými tajomstvami, kto
rými vyjadrovali aj naše bolesti, ktoré gréckokatolíci znášali a zná
šajú aj dnes pri dôslednom nasledovaní Krista.
Po ukončení spoločnej modlitby sv. ruženca sa k zhromažde
ným prihovoril p. Ing.- Zdenko Dzurjanik, ktorý výstižným, historic
kým prierezoŕn minulosti našej cirkvi pripomenul neodškriepiteľnú
krivdu spáchanú tzv. Prešovským soborom, ktorý bol zinscenovaný 28. apríla 1950 a všetkých dôsledkov nasledujúcich po tomto
nezákonnom a násilnom akte v živote gréckokatolíkov. V tomto
príhovore boli vznesené aj požiadavky týkajúce sa odstránenia
deformácií, krívd a nespravodlivostí, ktorým je naša cirkev dopo
siaľ vystavená, ako neplnoprávny subjekt v spoločnosti spejúcej
k demokracii. Prejav p. Dzurjanika bol mnohokrát prerušovaný
potleskom prítomných na znak spontánneho súhlasu. Na tomto
stretnutí sa zúčastnil aj štáb TN zo štúdia Košice, ktorý pozorne
sledoval a natáčal naše pokojné stretnutie pri modlitbe.
Na záver tohto stretnutia zúčastnení veriaci zaspievali tropár ku
cti presv. Bohorodičky „Nemáme inej p o m o c i. . . “ , ktorým sa naša
cirkev zasvätila pod jej ochranu. Tak, ako pri každej cirkevnej sláv
nosti, tak aj tu bola vyjadrená spätosť gréckokatolíkov so Svätým
Otcom Jánom Pavlom íl., pápežskou hymnou, ktorá dôstojne
ukončila toto pokojné modlitbové stretnutie v centre Zemplína.
Keď sa dav rozchádzal do svojich domovov, mladí Michalovčania
držiac sa za ruky a pri doprovode gitary, zaspievali kresťanskú
mládežnícku pieseň: „Zjednotení v duchu . . .“

Na niekoľkodennú návštevu zavítala delegácia účastníkov
medžugorských udalostí do Levíc, Trnavy, Bratislavy, Prešova i
Košíc, kde mládež a veriaci prežívali hlbokú duchovnú obnovu
pred Veľkou nocou.
Dr. Ljudevit Rupčič, prof. exegézy Nového Zákona na Vysokej
škole teologickej v Sarajeve, vizionár Ivan Dragičevič a tlmočníci
manželia Merkovicovi z Levíc tvorili túto delegáciu hostí.
Do posledného miestečka na sedenie obsadená Mestská hala
v Prešove sa stala dejiskom hlbokého duchovného zážitku mlá
deže a veriacich Prešova i okolia.
Stretnutie otvoril vdp. kanonik rím_kat. cirkvi ThDr. Jozef Šesták
a celé stretnutie pôsobivo moderoval gr. kat. duchovný o. Peter
Krenický. Vo svojom vystúpení prof. dr. L. Rupčič všetkých prítom
ných zaujal počiatkom, priebehom a pokračovaním udalostí v
Medžugorí i prerástaním v celosvetový záujem veriacich rozlič
ných náboženstiev, obsahom posolstiev Gospy (Panny Márie) nie
len pre 6 omilostené deti — vizionárov či veriacich tohoto done
dávna neznámeho a chudobného Medžugoria, ale pre celý svet.
Vyzdvihol skutočnosť, že ešte nikdy sa Panna Mária nezjavo
vala tak často a toľkokrát na jednom mieste skupine vizionárov, t.
j. od 24. júla 1981 takm er denne až podnes. Obsah posolstiev,
ktoré Gospa dávala každý štvrtok a od januára 1987 dodnes vždy
každého 25. v mesiaci, možno zhrnúť do 5 posolstiev: POKOJ,
VIERA, OBRÁTENIE, MODLITBA a PÔST.
Po vzrušujúcom rozprávaní prof. Rupčiča sa prihovoril Ivan Dra
gičevič konkrétnym opisom nielen zjavovanej Gospy, ale i obsa
hom posolstiev, ktoré dáva ľuďom celého sveta. Na množstvo
písomne pripravených otázok prítomných striedavo odpovedali
obaja zahraniční hostia v skvelom prekladaní oboch manželov
Merkovicovcov. Prítomní mnohokrát vystúpenia oboch hostí pre
rušovali búrlivými súhlasnými potleskami.
Hlavný celebrant sv. liturgie prof. Rupčič v homílii hlboko dojal
prítomných zmyslom odkazov Gospy deťom, obyvateľom Medžu
goria i celému ľudstvu. S nevýslovným napätím a pozornosťou si
vypočuli dôkazy lásky Panny Márie k ľuďom pri ich vedení na
ceste k vnútornému pokoju, ako základu vzťahu medzi ľuďmi,
národmi i štátmi k prehĺbeniu viery k Bohu, k obráteniu zanecha
ním doterajšieho spôsobu života, k vytrvalej modlitbe srdcom a
dvojdenným pôstom, smerujúcim k premáhaniu a ovládaniu
samého, seba v snahe po prehnaných pôžitkoch. Z jej posolstiev
teda jasne vyplýva, že pokoj je najväčším dobrom a že viera, obrá
tenie a pôst sú jedinými prostriedkami, ktorými sa tento pokoj
môže uskutočniť.
Spoločnú modlitbu sv. ruženca i prosieb asi 6 000 prítomných
začal Ivan Dragičevič, potom o 18, 35 h sa vzdialil do miestnosti
prescentra, aby v prítomnosti kňazov (i videokameramanov) sa
stretol s jeho Gospou a našou Pannou Máriou pri extázii. Po ňom
oznámil prítomným miestnosti a neskôr prítomným v hale, čo nám
zdeľuje Božia Matka. Prítomných veľmi dojalo to, že bola veľmi
natešená účasťou toľkých veriacich na tomto stretnutí a že sa
bude vrúcne modliť za vyplnenie prosieb a túžob všetkých prosia
cich prítomných.
K slávnostnej, hlboko duchovnej atmosfére veľkou mierou pri
speli aj vystúpenia súborov gr. kat. a rím. kat. obradov.
(šu)

o. Gabriel S z é k e l y , Hlivištia
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KRESŤANSKÉHO S V E T A
• Po 11 rokoch od predchádzajúcej návštevy Svätý
Otec Ján Pavol II. znova príde do Mexika. V dňoch 6. až
13. mája 1990 sa stretne s veriacimi v 12 mestách a stre
diskách tejto krajiny.
• Štátny sekretár Apoštolského Stolca kardinál Agostino Casaroli vyslovil 21. januára t. r. pred novinármi nádej,
že Michal Gorbačov „s rozvahou, ale i s dostačujúcou
energiou sa bude usilovať o vyriešenie jestvujúcej situácie
v ZSSR tak, aby sa všetky nakopené problémy mohli vyrie
šiť spravodlivým a čo najmenej drastickým spôsobom“ .
• Ukrajinská gréckokatolícka cirkev po 43 rokoch zá
kazu a života v ilegalite môže teraz znovu verejne pôsobiť
v Sovietskom zväze a dúfa, že nie je ďaleko čas, keď sa
bude môcť zísť na Ukrajine synoda všetkých jej biskupov.
Vyhlásil to v jednom interview prímas ukrajinskej grécko
katolíckej cirkvi kardinál Ivan Ljubačivskij. On sám vraj má
v úmysle „vrátiť sa na Ukrajinu, do Ľvova a tam si vyjasniť
jednotlivosti s hierarchiou, kňazmi a ľudom“ .

KUdflnrw y iM i^ifflrrF E K D -K ^T o n u m ^K o i

Ekumenický koncert
V nedeľu 18. februára t. r. sa v historickej sále Čierneho orla
v Prešove uskutočnili dva dobročinné koncerty. Zorganizoval
ich prešovský PKO v úzkej spolupráci s cirkvami, ktoré pôso
bia na území Prešova a jeho okresu.
V programe vystúpili spevácke zbory gréckokatolíckej cir
kvi, adventistov s. d., evanjelickej cirkvi a. v., pravoslávnej
cirkvi, cirkvi bratskej a rímskokatolíckej cirkvi. Ich umenie
ocenili takm er dve tisícky spokojných poslucháčov.
Výťažok z dobrovoľného vstupného dosiahol sumu 30 tisíc
330 korún a bol venovaný na účet detskej onkologickej kliniky
v Košiciach. Podobné koncerty boli aj v iných okresných
mestách východného Slovenska.

u epkkui

• Vo Ľvove vyšlo prvé číslo časopisu ukrajinských
gréckokatolíkov pod názvom „Vira Baťkiv“ (Viera Otcov).
• Po druhej svetovej vojne mala gréckokatolícka cir
kev v Rumunsku 5 biskupstiev, vyše 1, 5 mil. veriacich a okolo 1800 kňazov. Cirkev bola zlikvidovaná r. 1948, veriaci
a kňazi pričlenení k pravoslávnej cirkvi a 5 biskupov zom
relo vo väzení.
• Rumunska vláda anulovala dékret vydaný 1. decem
bra 1948, ktorým bola zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev
v Rumunsku a pričlenená k pravoslávnej cirkvi. Aj napriek
prenasledovaniu cirkev žije dodnes a má 540 kňazov a okolo 1,5 mil. veriacich.
• Po päťdesiatich rokoch absencie znova zaviedli na
všeobecno-vzdelávacích školách v Litve vyučovanie nábo
ženstva. Povolil to Najvyšší soviet Litovskej SSR po roko
vaniach s tamojšou biskupskou konferenciou.
• Biskupská konferencia v Poľsku ustanovila komi
siu, úlohou ktorej bude pomáhať veriacim v ZSSR, napr.
zabezpečovať bohoslužobné rúcha, náboženskú literatúru
a pod.
• Prezident Václav Havel pri svojej ceste do Kanady
vo februári t. r. navštívil aj mesto Toronto. Krátko po pristáti
navštívil katedrálu Premenenia Pána v Unionville, ktorá je
sídlom Slovenského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cy
rila a Metoda v Kanade. Katedrála, ktorú r. 1984 posvätil
Svätý Otec Ján Pavol II., je kópiou cerkvi v Novom Ruskove, rodnej obce neb. Š. B. Romana, len je trochu väčšia.
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•
Päť miliónov ľudí navštívilo vlani mariánsku svätyňu
v Lurdoch. Z nich 600 000 bolo účastníkmi 760 úradne
ohlásených pútnických zájazdov. V troch strediskách špe
cializovaných na príjem chorých pribudlo 45 000 osôb.
V lekárskej kancelárii pri svätyni je registrovaných vyše
2000 lekárov, ktorí sú k dispozícii chorým. Ročný rozpočet
svätyne predstavuje 72 miliónov frankov, čo je viac než po
lovica rozpočtu mesta Lurd.

Gr. kat. cerko v v Giraltovciach .

Nestrácať pokoj
Pápež Ján XXIII. vo svojom duchovnom denníku napísal
tieto slová:
„Ježiš trpezlivo znášal, keď ho označili za zvodcu, nero
zumného, blázna. Nestratil nikdy pokoj a sebaovládanie, ne
začal sa hádať alebo biť s protivníkmi. — Ja to tiež chcem tak.
Zachovať pokoj, keď ma ohovárajú, keď ma preložia na najposlednejšie miesto, keď prekrútia moje slová a nedajú mi
príležitosť k obhajobe.“

Všetky biskupské stolce u nás obsadené

j o ^ivoT/i ep^RCHie
K ro n ika o tc a b is ku p a
Dňa 17. februára 1990 ndrp. Mons. Ján Hi r k a , dote
rajší ordinár — apoštolský administrátor prešovskej eparchie, prijal biskupské svätenie z rúk J. E. kardinála Jozefa
Tomku, prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
'■ Spolusvätiteľmi boli Mons. Michal Rusnák, CSsR, torontský biskup (Kanada) a Mons. Slavomír Miklovš, križevský
biskup (Juhoslávia). Vysviacka sa konala v prešovskej
mestskej hale za účasti kardinálov, arcibiskupov, bisku
pov, kňazov a veľkého počtu veriacich z našej vlasti a zo
zahraničia.
Dňa 18. februára 1990 slúžil sv. liturgiu v katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, pri ktorej bol intronizovaný do svojho úradu. Na slávnostnej intronizácii sa zú
častnili mnohí arcibiskupi, biskupi, kňazi a veriaci z našej
vlasti a zo zahraničia. — Večer slúžil sv. liturgiu v Novom
Ruskove (okr. Trebišov). Na sv. liturgii sa zúčastnili Mons.
Francesco Colasuonno, arcibiskup, pápežský nuncius so
zvláštnym poslaním, ďalej Mons. Michal Rusnák, biskup
zToronta a Mons. Slavomír Miklovš, biskup zo Záhrebu.
— Dňa 26. februára 1990 v Humennom pochoval dcéru
o. Ing. Juraja Riníka.
M. M.

Naši Jubilanti
V tomto mesiaci si svoje kňazské jubileum pripomína
Andrej V o I o š i n, na odpočinku v Košiciach — 40
rokov od ordinácie (9. 05. 1950).
Spomeňme si na jubilujúceho duchovného otca vo svo
jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Pravidelné náboženské vysielanie v rozhlase
Počnúc 26. februárom 1990, zaviedol Československý roz
hlas na stanici Bratislava pravidelné náboženské vysielanie.
Predbežne pôjde o tri typy takýchto relácií. Trikrát v týždni,
a to v pondelok, stredu a piatok v čase 8.05— 8.10 to budú päť
minútové zamyslenia na aktuálne m otívy duchovného živo
ta. V zmysle ekumenizmu budú relácie zamerané striedavo na
veriacich katolíckej a inej z kresťanských cirkví. Podobne sa
budú aj v nedeľu ráno od 7.05 do 7.50 vysielať priame preno
sy bohoslužby z rozličných kresťanských chrámov, striedané
v tom istom term íne so širšie komponovanými pásmami z ná
boženského a duchovného života veriacich.
Pripomienky k týmto reláciám možno posielať na adresu:
Československý rozhlas, redakcia náboženského vysielania,
Mýtna 1, 812 90 Bratislava.
*

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval dňa 14. februára 1990
päť nových sídelných biskupov pre všetky doteraz neobsade
né diecézy v Československu.
Biskupom v Banskej Bystrici sa stal Rudolf B a l á ž , bisku
pom v Brne Vojtech C i k r I e, za biskupa v Českých Budéjoviciach bol vymenovaný Miloslav V I k, v Košiciach Alojz T k á č
a v Rožňave Eduard K o j n o k .
Prvý raz od druhej svetovej vojny má tak svojich biskupov
všetkých trinásť diecéz na československom území.
Po obsadení všetkých biskupských stolcov v Českosloven
sku nás Svätý Otec obdaroval aj niekoľkými svätiacimi bis
kupmi.
Dňa 17. marca 1990 oznámil Svätý Otec menovanie dvoch
svätiacich biskupov pre Prahu, dvoch pre Olomouc a dvoch
pre Trnavu, a to ndp. Dominika T ó t h a , trnavského generál
neho vikára, ndp. ThLic. Vladim íra F i I a, dekana CMBF.
Ďákujeme Bohu a Svätému Otcovi, a novovymenovaným
biskupom blahoželáme.

Naše hroby
Dňa 25. februára 1990 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi po krát
kej a ťažkej chorobe v 73. roku svojho života s 41. roku kňazstva
o. Štefan P a p p, gr. kat. duchovný na odpočinku,
býv. vedúci redaktor gréckokatolíckej tlače.

Nebohý sa narodil 11. marca
1917 v Berezovom. Na kňaza bol
vysvätený 5. októbra 1941. Pô
sobil vo farnosti Bilky, Veľké Slemence, Nižná Rybnica a Vyšné
Nemecké.
Naši čitetelia ho veľmi dobre
poznajú, pretože dlhé roky bol
vedúcim redaktorom gréckokato
líckej tlače a šéfredaktorom na
šich časopisov. Naši veriaci ho
tiež poznajú ako autora obľúbe
nej Krížovej cesty. Ďalej vydal
Sviatosť pokánia, Biblický kate
chizmus, Veľký zborník, Duchov
né piesne, Irmologion, Liturgiku, Sobášne a pohrebné príhovory a
modlitebník Christos moja sila.
Z jeho pera vyšlo mnoho náboženských, poučných a historic
kých článkov. Jeho najväčšou prácou je Život svätých v 5 častiach.
Okrem toho s o. N. Petraševičom zozbieral 45 duchovných piesní,
ktoré už takm er zanikli medzi našim ľudom . Vydal gramoplatne s
cir. spevom, ktoré naspieval náš najväčší hudobný odborník cir.
spevu o. N. Petraševič. Treba tiež spomenúť, že napísal 6 historic
kých drám, z ktorých svetlo sveta uzrela Dráma o živote o. Alexan
dra Duchnoviča.
Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján Hirka, sídelný prešov
ský biskup a Mons. Ivan Margitič, pomocný biskup Zakarpatskej
Mukačevskej eparchie, dňa 1. marca 1990 v Košiciach. Obidvaja
biskupi vo svojej homílii zhodnotili život tohto nášho zaslúžneho
kňaza. Nad hrobom sa za redakciu našich časopisov rozlúčil so
zosnulým o. Marián Potáš, OSBM.

S o sv ja tý m í up o kój, C h ristó , duftu r a b á tv o je h ó . ■■
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rodičov, potvrdí ich rozhodnutie, ktoré raz urobili v jeho zastúpení.

Rodičia, pre vás
B5Š&?
(Pokračovanie)

Milí rodičia!
Krstom ste odovzdali svoje dieťa Ježišovi a jeho Otcovi. Tým vy
znávate 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.
Možno to začne s tým, že si s druhými rodičmi pohovoríte
o problémoch výchovy, pritom sa lepšie spoznáte, vzájomne si bu
dete pomáhať. Cítite, rovnako ako druhí, že nie ste sami. Ani vaše
dieťa nebude samo, zoznámi sa s inými mladými kresťanmi, s kto
rými spolu vyrastie v poznávaní viery. Iste nie všetky farské spolo
čenstvá sú také, aké by mali byť; ale to nie je dôvod, aby sme sa
stiahli a nezapojili sa. Tým by sme škodili sebe, i dieťaťu. Začnime
bratsky pomáhať — aktivita je náklazlivá. Ňou sa spoločenstvo ve
riacich stáva živším a opravdivejším a rastie každým novým po
krsteným členom. Pritom nemáme na mysli štatistické vypočítava
nie. Myslíme na prírastok, ktorý voľným okom nebadáme — na
obohatenie a naplnenie nášho spoločenstva. Život je čosi ab
straktné, nevidíme ho, nemôžeme ho okúsiť alebo ohmatať. V idí
me však to, ako každý nový člen rozširuje naše rady, ako sa naše
spoločenstvo obohacuje a ožíva. Nemáme na tom aj my zásluhu?
Môže byť k tomu vhodnou príležitosťou aj rozhovor o krste. Mô
žeme si o tom pohovoriť aj s inými rodičmi. Je o to príťažlivejšie,
keď sa v rozhovore stretnú viacerí mladí otcovia a matky. Veď po
narodení dieťaťa majú mladí rodičia toľko spoločných problémov!
Tieto rozhovory o výchove sú prípravnou pôdou pre vzájomné
rozhovory o viere. Z príležitosti krstu dieťaťa je na mieste, aby sa
rodičia opýtali seba samých: „č o znamená pre mňa môj vlastný
krst? Má niečo spoločného s mojím každodenným životom?“
Matka alebo otec si pri takejto príležitosti neraz uvedomia, že do
siaľ sa svojej viere primálo venovali. Možno, že vo vašom osob
nom živote sa ešte neuskutočnilo osobné rozhodnutie pre vieru.
Krst vášho dieťaťa môže byť k tomu príležitosťou.
Ide totiž o podstatný problém: „Budeme naše dieťa vychovávať
vo viere? Smieme prijať zodpovednosť za vieru nášho dieťaťa, keď
naša vlastná viera je taká neistá?“
Kým bolo naše životné prostredie kresťanské, nezvykla sa na
toľko zdôrazňovať zodpovednosť každej rodiny za výchovu. Pre
formovanie viery detí je dnes oveľa dôležitejšie, aby prežívali v ro
dičovskom dome živú vieru: viera totiž nemôže existovať vo vzdu
choprázdne. Viera a z nej prameniace skutky sa nedajú oddeliť,
ani je nemožno od jednej zložky abstrahovať. Kto sa teraz zľakne
zodpovednosti, alebo sa mu jeho viera zdá byť slabá, môže si po
vedať:
Na ceste viery je každý človek vždy len začiatočníkom. Kto úp
rimne hľadá túto cestu, sám už vedie za ruku i svoje dieťa, ba nie
kedy sa nechá viesť jeho nevinnosťou. Kým je dieťa malé a k rodi
čom pevne pripútané, robí všetko s nimi, teda aj s nimi verí.
Možno sa raz-opýta, ako je to s jeho vierou a krstom. Bude o svojej
viere rozmýšľať, kriticky ju rozoberať a samo sa rozhodne pre
vieru — alebo proti nej. Keď sa rozhodne v súlade s presvedčením

M ám e na mysli tú skutočnosť, že sa rodičia podujali na pokus
žiť svoj každodenný život v dôvere v Pána Ježiša. Preto v rozhovo
roch o krste ide predovšetkým o to, či sú rodičia ochotní zaoberať
■sa vlastnou vierou, a tým aj vierou svojich detí. Možno pri tejto prí
ležitosti zistia s úžasom alebo radosťou, že svet je vlastne iný než
ho doteraz prežili a zakúsili. Objavili novú zem a inými očami vidia
svoj život, spoznali medzery, ktoré by bez viery nemohli odstrániť.

(Listy rodičom)
L-Q^1'JU

Sloboda Božích dietok
Jed en český katolícky kňaz sa vyjadril, že m á skúsenosť, že aj v
neslobodnom štáte možno ž iť s pocitom slobody. B o l totiž skoro
11 rokov bez štátneho súhlasu.
A skutočne. S lobod a, tá skutočná, nie j e darom štátu. A k by to
tak b olo, p otom by sm e b o li slobodným i len v šťastných náhodách
a rôznych závislostiach.
Tú skutočnú slobodu dáva len Jež iš Kristus.
Najprv sám v tak ej slo b od e prežil svoj pozem ský život.
Je h o kon an ie nikdy n ebolo ani len ovplyvnené — ani očakáva
ním je h o najbližších príbuzných v Nazarete, ani „dobrým i“ Petro
vými radam i, an i priazňou ľudí, kto rí chceli z neho m a ť kráľa. Ba
an i hrdzou smrti. A j tú postú pil slobodne. Možno povedať, že v
neslobodnej krajin e, v neslobodnej epoche, uprostred národnej i
duchovnej tyranie, .v totáln ej n eslobode — prežil svoj život v doko
n alej slobode.
Spom eňm e ešte s v. ap oštola Pavla. V láčili ho z väzenia do vä
zenia. A n ik z apoštolov nepíše toľk o o slob od e a nik z apoštolov
sa neteší to ľk ej slob od e a k o práve on. G alaťanom p íše: „Ste povo
la n í p re slobod u . “ M yslel na slobodu nielen o d vonkajších vecí,
a le a j o d vnútorných „skutkov te la “: smilstva, nečistoty, chlipnosti, m odloslužby, svárov, žiarlivosti, hnevu, rozbrojov, rozkolor,
závisti, opilstva, hýrenia a im podobných.
A k s K ristom žijem e, a k s ním skutočne žijem e denne, a k mu p o
zorne načúvame, dostávam e silu pre skutočnú slobodu. Až pri ňom
sa nám vyjasňuje, čo m ám e r o b iť a dostávam e a j silu to robiť. A
to je slo b o d a : m a ť silu ro b iť to, o čom viem, žeby som ro b iť mal.
Na to m yslel Kristus, k e ď p ov ed al: „Až k e ď vás Syn vyslobodí, bu
dete n aozaj slo b od n í“ (Jn 8, 36).
Zrejm e na to sa m yslí a j v D eklarácii o náboženskej slobode,
k e ď sa veriacim pripom ína povin n osť h ľa d a ť a p rija ť pravdu a
potom p o d ľa nej u sp oriad ať svoj život, a le že to nemožno dosiah
nuť, a k nemajú „psychologickú slo b od u “.
Táto psy ch olog ická slo b od a j e skutočnou slobodou Božích die
lok.
o. M ikuláš P a ľ l í k
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