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o. Marián P o t á š . O S B M

Ste chrámom Svätého Ducha
Kristus Pán nazýva Svätého Ducha duchom Pravdy,
ako dar Boha, ktorý má za úlohu rozlievať v ľudských
srdciach lásku, smelosť, odvahu, svetlo a iné dary,
ktoré vyvierajú z nevyčerpateľného žriedla Svätého
Ducha. Keď chceme vidieť neustále pôsobenie Sväté
ho Ducha nielen v cirkvi, ale aj v ľudských dušiach je
potrebné mať ducha viery. Jeho úlohou je postaviť v
nás slabých, chorých, plných nedostatkov veľkolepý
chrám a okrááliť ho pre dôstojné bývanie Najsvätejšej
Trojice.
Obdivujeme veľkolepé chrámy sveta v Ríme, v Parí
ži, v Prahe a mnohé iné, ktoré postavili géniovia, no
predsa len ľudskými rukami. Ale Kristus nám posiela
Svätého Ducha, aby nás pretvoril v Boží chrám a tak
prebýval v nás.
Často počúvame o našej biede, o tom akí sme bez
mocní, bezradní, zlí a plní nedostatkov. Napriek tomu
Boh chce z nás vytvoriť chrám podľa svojich predstáv,
v ktorom by mohol prebývať.
Môžeme si byť istí, že naša duša a celá naša osob
nosť je oveľa väčším a významnejším chrámom, ako
napr. chrám sv. Petra v Ríme a pod. Lebo v týchto ka
menných chrámoch sa Kristus ubytoval v Oltárnej
Sviatosti; tie chrámy sa stali opravdivým príbytkom
Boha. Pokiaľ je ľudská duša miestom prítomného
Boha a jeho neustálej pôsobnosti, je chrámom, pro
stredníctvom ktorého Boh neustále dovršuje zázraky
svojej všemohúcnosti.
Boží architekt neustále prebýva, obohacuje, okrášľuje, formuje svoj príbytok a dodáva stále viac a viac
nádherné ozdoby, aby mu dal čo najdôstojnejší
vzhľad. Boh neustále dokončuje svoj príbytok, ktorý
našiel v duši človeka. Tá veľká potešujúca pravda nás
mobilizuje k tomu, aby nikto z nás nestál vo svojej
vlažnosti so založenými rukami, ale aby úzko a s ra
dosťou spolupracoval nad obnovou svojho vlastného
vnútra. Máme sa snažiť obohacovať chrám aj v du
šiach iných, aby bol zo dňa na deň krajší a viac doko
nalejší, aby z našich blížnych vyrástol veľkolepý
chrám Svätého Ducha. Dosiahneme to jedine spolupô
sobením a spoluprácou so Všemohúcim.
Človek si často namýšľa, že si sám dokáže vybudo
vať vlastný chrám dokonalosti. Keď však vo svojej na
ivnej horlivosti vidí, že sa mu všetko rúca, ako dieťaťu
hrad z piesku, upadá do znechutenia. Neverí, že by sa
z neho mohlo niečo zrodiť a dôjsť k výšinám dokona-

„K eď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste . . .
Všetkých naplnil Duch Svätý . . . " (Sk 2, 1; 4).

losti. Nesmieme zabúdať na to, že od chvíle keď ľud
ská ruka zničila prvotný raj je človek naklonený skôr
búrať, ako stavať. Preto nám Kristus na pomoc posiela
Svätého Ducha, aby tak pôsobením jeho životodárnej
sily uzdravil našu slabosť. A tak napriek rajskej kata
strofe a našej nevďačnosti môžeme sa formovať a stá
vať sa podobnými Bohu.
V Svätom Duchu je naša nádej, v ňom je naša istota.
Prebývaním Najsvätejšej Trojice v nás, staneme sa
svätyňou Boha už tu na zemi. Preto „Kráľu nebeský,
Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko na
plňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v
nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý,
naše duše“.
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Justín Filozof, mučeník. Prvý piatok
Nikefor, vyznávač.
Zádušná sobota

3. N

ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA. Lukilián, muče
ník

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Najsvätejšej Trojice. — Mitrofan, patriarcha
Dorotej, biskup; mučeník
Visarion a llarion, ctihodní
Teodot, biskup; mučeník
TeodorStratilát, mučeník
Cyril Alexandrijský, arcibiskup

10. N

1. nedeľa po ZSD. — Všetkých svätých. — Hl.
8. Utr. ev. 1. Timotej, biskup; mučeník

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bartolomej a Barnabáš, apoštoli
Onufer Veľký a Peter Athoský, ctihodní
Akvilina, mučenica
Najsvätejšej Eucharistie. — Elizeus, prorok
Amos, prorok. Hieronym, ctihodný
Tichon, biskup
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17. N. 2. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 2. Manuel,
Savel a Izmael, mučeníci
18.
19.
20.
21.
22.
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Leontín, mučeník
JúdaTadeáš, apoštol
Metod Patarský, biskup; mučeník
Julián z Tarzu, mučeník
Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Eusébius, biskup;
mučeník
23. S Bolestná Panna Mária. Agripina, mučenica
24. N

3. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 3
Narodenie sv. Jána Krstiteľa

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fevrónia, mučenica
Dávid Solúnsky, ctihodný
Sampson, ctihodný
Cyrusa Ján, nezištní (bezsrebreníci)
Peter a Pavol, apoštoli
Zbor 12 apoštolov
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚN
Aby vo svetle milosrdného Srdca Ježišovho veria
ci znova nadobudli citlivosť pre hriech a znova si ce
nili častú svätú spoveď.

Srdce Ježišovo, osvecuj a posilňuj Svätého Otca
v jeho pastierskej službe pre dobro cirkvi a celého
sveta.

„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a
nech pije“ (Jn 7, 37).
Keď sv. Ján Bosko prišiel raz k pápežovi Piovi IX., Svätý Otec
sa ho pýtal, ktorá veda sa mu najviac páči. Svätec odpovedal: „Po
znať Ježiša Krista, toho Ukrižovaného.“
To, čo povedal Kristus, nie je propaganda na získanie čím väč
šieho počtu stúpencov. To je s istotou ohlasovaná pravda na uko
jenie tohto nášho stále sa vracajúceho smädu po šťastí a po trva
lom živote. Ak mu uveríme, priblížime sa k nemu úplne, nájdeme
jedno i druhé.
■

„Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“
(Mt 10, 38).
O filozofovi Sokratovi sa hovorí, že keď išiel na trh, pri pohľade
na množstvo a výber tovaru údajne vykrikoval: „Aké množstvo
vecí je tu, ktoré nepotrebujem!“
Iste, ako ukazuje Sokrates, neexistuje správna cesta k cieľu bez
zriekania sa. Musí sa však na životnej ceste naučiť hovoriť aj
„nie“ . Kto sa to nenaučí, nikdy nenájde cestu k cieľu.
Je vždy divné, ak Evanjelium vie pokaziť náladu aj kresťanovi.
Ten by totiž mal vedieť, že obeta, ktorú od neho žiada, nie je zniče
nie, ale naopak, zachovanie. Teda to, čoho sa kvôli Bohu zriekne
me, robíme svojím nedotknuteľným a svätým majetkom. Nestrá
came, ale získavame. Preto na našich tvárach by sa mal zjaviť
úsmev a radosť.
■

„Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6,51).
Francois Coppée v knihe La boune souffrance hovorí: „Nik ne
dokáže vypovedať to, čo dobrého urobil, od akého zla zachránil za
tých 19. storočí ten kúsok chleba, v ktorom pulzuje božský život a
vďaka ktorému má ľudstvo v najťažších chvíľach vnútorný pokoj a
nezničiteľnú nádej.“
Ak to aj my chceme dosiahnuť, tak potom rozhodne nemôžeme
patriť medzi tých, čo vo chvíli sv. prijímania zostávajú stáť nepoh
nute na svojich miestach, ale ani medzi tých, čo ho prijímajú bez
viery.
■

„A Ježiš chodil po celej G alilei. . . a uzdravoval každý
neduh a každú chorobu medzi ľuďmi“ (Mt 4, 23).
Päťročná dcérka leží v nemocnici po ťažkej operácii. „Sú Viano
ce, čo si želáš od Ježiška?“ , pýta sa jej sestra. „Chodiacu panen
ku, autíčka, šatky . . Sestra ju zastaví: „Nie je to trochu veľa.
Pozri sa, čo je tu deti a čo je ich na svete. Ako by mohol Ježiš všet
ky deti navštíviť a obdarovať, keby každý chcel toľko.“ Vierka sa
pozrela do diaľky, privrela oči — snáď v tej chvíli videla mamičku
— a potom sa na jej tvári zjavil úsmev a povedala: „On môže všet
ko!“ Plná pravda z úst nevinnej trpiteľky. Veľké slová: Ježiš môže
všetko!
Nikto ti nepomohol? Nikto ti nestačil na tvoju chorobu, tvoj kríž?
V Evanjeliu sa píše, že k Ježišovi prinášali postihnutých rôznymi
chorobami a on ich uzdravoval. Od neho hneď odchádzali iní, než
k nemu p riš li. . . To bol skutočne doktor všeobecnej medicíny.
Liečil a podnes lieči všetky neduhy tela a duše. Každý z nás má
možnosť zbaviť sa svojho neduhu vierou v Ježiša Krista. Uvedom
me si túto možnosť a neprestávajme za ňu ďakovať Pánu Bohu,
nášmu Otcovi.
-fd-
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Posol pravdy a lásky
i
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To, o čom sme dlho snívali a tajne si želali, sa stalo prav
dou! Svätý Otec urobil výnimku vo svojom dlho plánovanom
programe zahraničných ciest a vyšiel v ústrety veľkej túžbe
našich veriacich — privítať ho v našej vlasti.

Kardinál František Tomášek vo svojom uvítacom
prejave vyjadril radosť z návštevy Jeho Svätosti. Zdô
raznil vernosť našich veriacich Svätému Otcovi.
Pápež sa vo svojom príhovore zamýšľal nad uplynu
lým obdobím života cirkvi v Česko-Slovensku. Pripo
menul likvidáciu kláštorov, prenasledovanie kňazov,
rehoľníkov. . . Vyzdvihol ich obetu a službu. Vždy
verne a ticho slúžili Pánovi. Ďalej vyzval k plnej jedno
te presbytéria pod vedením biskupov. Mohutný po
tlesk na znak súhlasu mu bol odpoveďou.
Svätý Otec nezabúda na nikoho. Ďakuje laikom a obracia sa i na chorých. Tí, ktorí trpia, ktorí sú ťažko cho
rí, sú Svätému Otcovi najbližší.
Pápež vysoko ocenil vernosť našich veriacich k cir
kvi. Upozornil, že cirkev nesmie byť uzavretá sama do
seba. Musí pomáhať, slúžiť všetkým a pritom sa starať
o vlastnú obnovu. Život cirkvi sa musí sústrediť ku ko
reňom jej pôsobenia — najmä na sociálnu a charitatív
nu oblasť. Po spoločnom speve modlitby Otče náš v
latinskom jazyku nasledovalo slávnostné pápežské
požehnanie.

Praha — Letenská pláň
Vyvrcholením návštevy Svätého Otca v Prahe bola
slávnostná sv. liturgia na Letenskej pláni. Na mieste,
kde sa rodila naša sloboda a kde sa v minulosti organi
zovali pompézne oslavy 1. mája a vojenské prehliadky.
Už od 13.00 h. sa tu ľudia zhromažďovali a hneď začal

Sobota 21. apríla 1990.
Zástupy ľudí sa zhromažďovali po pražských uliciach — od
letiska až po Pražský hrad. Známy papamobil sa dal do pohy
bu a viezol so sebou lavínu nádherných, šťastných a krás
nych pocitov. Ľudia čakali na chodníkoch, aby pozdravili
toho zbožného, pokorného, skromného a láskavého pápeža.
Aj našu krajinu pobozkal a prijal ju do svojho náručia a tak
symbolicky i všetkých jej obyvateľov.
Naše zvony v Prahe, Veiehrade a Bratislave — a inde —
prvý raz zneli na počesť Svätého Otca. Radosť sa dotýkala
každého z nás. To, čo bolo ešte pred niekoľkými mesiacmi
nemysliteľné a vzdialené, je zrazu skutočnosťou. Je to zá
zrak!

Chrám sv. Víta v Prahe
Pápež vstupuje o 12.30 hod. do slávnej gotickej kate
drály na Pražskom hrade. Vítajú ho slávnostné fanfáry
a mohutný potlesk, ktorý ako búrka otriasa chrámový
mi priestorami. Kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, boho
slovci, laici, chorí — všetci pozdravujú pápeža . . . I
tentoraz je gotická katedrála miestom, kde kráčajú de
jiny, ale také stretnutie ešte nezažila.
■Pápež prichádza do katedrály a práve tu vzadu pri
vchode stoja sestričky a teraz sú medzi prvými, čo ví
tajú pápeža a podávajú mu kvety. Oprávnene sa im do
stalo tej cti. Veď v minulosti toľkokrát preukázali silu
svojej viery a dokázali ju svojím životom.
S pápežom sa v katedrále stretávajú i zahraniční bis
kupi. Sú tu i naši biskupi a medzi nimi aj prešovský
gréckokatolícky biskup Mons. Ján Hirka.

3

program, ktorý v televízii nebol. Rímskokatolícky kňaz
Václav Malý oboznámil prítomných s históriou i súčas
nosťou gréckokatolíckej cirkvi. Uviedol všetky
známe fakty. Poukázal na osudy gréckokatolíckych
kňazov, ktorí ostali verní svojej viere a podstúpili naj
ťažšie skúšky. Slová o. V. Malého boli doplnené spev
mi gréckokatolíckeho cirkevného zboru, ktorý pôsobí
v chráme sv. Klementa v Prahe.
Dážď síce hojne pokropil Letenskú pláň, ale radost
né prežívanie mimoriadnej udalosti tým ohrozené ne
bolo.

ktorý učinil Pán . . . V kázni Svätý Otec pripomenul, že
prišiel deň, keď sa splnili naše spoločné túžby, naše
dôverné očakávania. Nech je za to Pán Boh pochvále
ný.
Vďaka patrí Bohu i za dar viery, za vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda . . . Svätý Otec pozná úctu Slovenska
k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska a
vernosť k Petrovmu stolcu. I keď uplynulé časy boli
pre cirkev ťažké, predsa cirkev na Slovensku rástla.
V závere slávnostnej sv. liturgie prešovský grécko
katolícky biskup Mons. Ján Hirka zaželal svätému Ot
covi Mnohaja i blahaja ľita.
Po pápežskom požehnaní zaznela vajnorským letis
kom pápežská hymna a hymnická pieseň Bože čos’
ráčil slovenskému ľudu.
Návšteva Svätého Otca nás povzbudila vo viere a
oživila našu nádej. Buď Bohu vďaka!
PhDr. Mária P e š e k o v á
ŕ
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CELÝ TVOJ! CELÝ TVOJ!
Hľa, takto volá Svätý Otec k Márii.

j

Aj naša pieseň, ó Mária, tebe znie,
si nádejou, čo neistotu preklenie;
veď ktože by nám vedel lepšie pomáhať
na ceste k Bohu ako ty, ó drahá Mať.
Splnil sa historický sen. Pápež slúžil prvú sv. liturgiu
v našej histórii, pripomenul kardinál F. Tomášek. Táto
pápežská sv. liturgia vchádza do týchto dejín ako svia
tok, ako slávnosť viery a duchovnej slobody.

CELÝ TVOJ! CELÝ TVOJ!
Hľa, takto znie aj naša pieseň k Márii.
(Z piesne CELÝ TVOJ od Jozefa Vrableca)

Velehrad
V
nedeľu 22. apríla 1990 išiel Svätý Otec na púť na
Velehrad a tak splnil svojú túžbu — navštíviť miesto
pôsobenia slovanských vierozvestov. Na Morave uví
tal pápeža olomoucký arcibiskup — metropolita Franti
šek Vaňák a ďalší cirkevní hodnostári.
Pri velehradskej bazilike Nanebovzatia Panny Márie
a sv. Cyrila a Metoda bolo upravené pódium s oltárom.
Dominoval tu biely cyrilometodský kríž ozdobený pá
pežským znakom. Pri sv. liturgii zazneli nádherné sta
roslovanské spevy, ktoré predniesol kostolný zbor z
Veľkej Bystrice pod vedením známeho autora liturgic
kej hudby P. Jozefa Olejníka.
Pred skončením sv. liturgie sa pápež obrátil k veria
cim s príhovorom. Oznámil im svoj úmysel zvolať mi
moriadnu biskupskú synodu pre Európu.
Na Velehrade pozdravil Svätý Otec v slovenskom ja
zyku Slovákov a príslušníkov ostatných národností ži
júcich na území Slovenskej republiky v ich rodnom ja
zyku.

Bratislava — Vajnory
Vajnory sa od samého rána napĺňali návštevníkmi z
celého Slovenska. Hlavu katolíckej cirkvi na pôde Slo
venskej republiky privítal arcibiskup Ján Sokol, pred
seda FZ Alexander Dubček a ďalší štátni i cirkevní
predstavitelia.
Pred státisícovým zhromaždením slúžil Svätý Otec
sv. liturgiu v slovenskom jazyku. To bol naozaj deň,

Každý vie, že k pravde, dobru a krásnu, ľudstvo po
trebuje duchovného vodcu; tým vodcom môže byť len
taká sila, ktorá dokáže vyplniť najvnútornejšie hlbiny
ľudskej duše, a takou je náboženstvo. Preto je moc ná
boženstva tak veľká a v celom ľudskom živote jasná
(T. G. Masaryk).

Svätý Ján Krstiteľ
Podľa Božích aj ľudských poriadkov človek sa má
narodiť v usporiadanej rodine ako prirodzený plod
manželskej lásky. Koľko nádejí a očakávania majú ro
dičia vo svojom dieťati, v ktorom vidia predĺženie a vy
lepšenie vlastnej existencie a pokračovanie vlastného
života. Preto si ho neskrývane obdivujú, vrúcne ho mi
lujú a nežne sa o neho starajú. Napokon neraz v úžase
nad jeho prejavujúcimi sa schopnosťami sa pýtajú: Čo
len bude z tohoto nášho dieťaťa?
Za čias judejského kráľa Herodesa sa v osade Ain
Karin, vzdialenej od Jeruzalema necelých desať kilo
metrov, narodil za zvláštnych okolností ako vytúžené,
od Boha vyprosené dieťa sv. Ján Krstiteľ.
Jeho otec sa volal Zachariáš, bol židovským kňazom
a pochádzal zo starého Abiášovho rodu. Jeho matkou
bola Alžbeta z váženého Áronovho rodu. Pri jeho naro
dení hovorili si medzi sebou jeho príbuzní: „Čím len
bude tento chlapec?“ (Lk 1, 66). Vyrástol z neho svä^
tec, ktorého si ľud ctil viac ako proroka, pretože v ňom
spoznal Božieho posla a Mesiášovho predchodcu.
Možno povedať, že úctu sv. Jána začal sám Kristus,
keď povedal: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, ne
povstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“ (Mt 11, 11). Ježiš
bol prvý čo vyhlásil Jánovu svätosť a Ján prvý vyznal
Ježišovo Božstvo slovami: „Hľa, Boží Baránok, ktorý
sníma hriech sveta . . . A vydávam svedectvo, že toto
je Boží Syn“ (Jn 1, 29; 34).
Jánovo narodenie a účinkovanie dávno predtým
predpovedali proroci Malachiáš a Izaiáš, na ktorých sa
odvolával aj Ježiš. Jeho narodenie, ako aj narodenie
Ježišovo zvestoval archanjel Gabriel. Aj jeho poslanie
bolo väčšie, ako prorokov, lebo nielenže bol bezpro
stredným predchodcom, ale aj krstiteľom Mesiáša. Bol
vyslancom Všemohúceho, aby pripravil ľudí duchov
ne a mravne na prijatie Vykupiteľa a predstavil ho ako
stelesneného Božieho Syna. Na svoju úlohu bol prvo
triedne vybavený Božou milosťou a takou mravnou
dokonalosťou, že mu nikto nemohol vyčítať: Lekár, vy
lieč najprv seba! Bol takou mravnou dokonalosťou, že
mohol každému nazrieť do svedomia, upozorniť na
hriechy a napomenúť. Svätosťou života priťahoval
k sebe ľudí z Jeruzalema, z celého Júdska a okolia
Jordána, aby vyznali svoje hriechy a prijali krst poká
nia. Prichádzali k nemu aj farizeji a zákonníci. Niektorí
iba zo zvedavosti iní aj z falošnosti. Tým hovoril prís
nymi slovami do svedomia, lebo bol odporcom pre
tvárky. Ba nebál sa napomenúť ani kráľa Herodesa,
ktorý žil cudzoložné s Herodiádou, manželkou svojho
brata Filipa.
Sv. Ján Krstiteľ bol mužom hlbokej pokory. Keď sa
ho pýtali, či je Mesiáš, či Eliáš alebo prorok, nedal sa
premôcť ani tak lákavými titulmi, ale úprimne vyznal:
„Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu
Pánovi. . . Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On
prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu re
mienok na obuvi“ (Jn 1, 23; 27).
Áno, v pokore sa stal veľkým, nezabudnuteľným,
svätým. Nebol trstinou vetrom klátenou, ani zjemnelým odchovancom sladkého života, ale v tvrdom zápa
se so sebou a vonkajšími prekážkami sa pripravoval

na svoje poslanie. A takí sa stávajú mravne silnými a
obohacujú spoločnosť veľkými duchovnými hodnota
mi. A ak si rodičia niekedy dávajú otázku, čo bude raz
z ich dieťaťa, maii by si uvedomiť, že to vo veľkej miere
záleží práve od nich, od ich mravných postojov, od ich
príkladného každodenne nábožného života.
o. Andrej D u j č á k, dekan

Gr. kat. cerkov Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Legnave z r. 1883
(Snímka: F. D.).

AKO SA STAŤ DOKONALÝM
Raz sa ktosi opýtal prepodobného (svätého) Antona:
„Čo mám robiť, aby som sa podobal Bohu?“ A on mu
dal túto odpoveď: „Tri veci ti doporučujem: Kdekoľvek
by si išiel, maj Boha pred svojimi očami; čokoľvek by
si robil, rob podľa príkladu Svätého písma; kdekoľvek
by si bol, nesnaž sa čím skôr zmeniť miesto.“
(Výroky Otcov púšte — egyptskej)

U Boha je všetko pred očami, i to, čo bolo, i to čo je,
i čo bude. U mňa je odlišnosť v čase: že jedno je vpre
du a druhé vzadu. Pred Bohom sa všetko zlieva v jed
no, a všetko ostáva v Božom ume (vnútri).
(sv. Gregor Bohoslov, Slovo 4)
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Z Pamäti
gréckokatolíckeho kňaza

(Pokračovanie)
Veľmi skoro — a to hneď po sobore — sa ukázalo, ako nezod
povedne si organizátori „návratu“ či „P “ akcie vec naplánovali. Za
siahnuť do svedomia, náboženského cítenia, tradícií, mravov a
zvykov bezmála tristotisícového kolektívu mimoriadne pevne
stmeleného kultúrne i národne tak, ako keby išlo len o výmenu fi
remnej tabule na nejakom obchode, bolo naozaj nerozumné a ha
zardné. „P “ akcia („návrat“ gréckokatolíkov na pravoslávie) zača
la svojimi metódami a postupmi komplikovať život všetkým veria
cim občanom a nie div, že sa začínala veľká kolektívna dráma i
dráma jednotlivcov.
Biskupa Pavla G o j d i č a a pomocného biskupa Vasila
H o p k u ešte pred soborom zaistili a uväznili. Odstrániť biskupa gr.
kat. cirkvi v Prešove P. Gojdiča ako aj pripraviť pôdu na likvidáciu
gr. kat. cirkvi na východnom Slovensku mal za úlohu Jaroslav
Míča, býv. predseda ONV v Prešove, neskôr jáchymovský väzeň
č. A 023 605. Tým väzňom sa stal len preto, že generálnemu ta
jomníkovi ÚV KSS Bašfovanskému povedal: „Nie, súdruh tajom
ník, ja to robiť nebudem!“
Okolo soboru a likvidácie gr. kat. cirkvi sa veľa hovorilo i hovorí.
Predstavitelia pravoslávnej cirkvi na Slovensku aj dnes tvrdia, že
tých 40 kňazov a 680 veriacich zúčastnených na sobore spontán
ne prešlo na pravoslávie a požiadalo pravoslávnu cirkev, aby ich
prijala do svojho lona, aby všetky majetky gréckokatolíkov prešli
do správy pravoslávnej cirkvi.
Dnes je každému súdnemu človekovi jasné, že vtedy na sobore
išlo o inscenovanú akciu. Podľa cirkevných predpisov je totiž pre
chod jednej cirkvi do druhej možný len vtedy, ak s tým súhlasí jej
najvyšší predstavený, biskup. Biskup gr. kat. cirkvi na sobore ne
bol, na listine nié je jeho podpis, ani jeho súhlas. V skutočnosti
bola celá akcia násilná, protiústavná a protiprávna.
Priamy účastník soboru spomína:
„Chodil som v Prešove na ruské gymnázium. Dňa 28. apríla
1950 vyvolal profesor všetkých žiakov gréckokatolíckeho vyzna
nia pred lavice a s našim triednym učiteľom, ktorý bol gréckokato
lícky kňaz, nás poslal do Čierneho orla. Videl som, ako v zakrytých
nákladných autách privážajú pod policajným dozorom gréckokato
líckych kňazov. Nikto nevedel, o čo ide, čo s nami chcú robiť. Boli
sme nervózni a báli sme sa, Po chvíli čakania „ktosi“ prečítal rezo
lúciu, ktorá nás všetkých prekvapila a pobúrila. Niektorí kňazi za
čali plakať, iní protestovali. Zhromaždenie však rýchlo ukončili a
nás zaviedli cez policajný kordón do pravoslávneho kostola. Tam
nás predstavený pravoslávia prijal do svojej cirkvi. Potom nás ešte
nútili podpísať listinu, že sme prestúpili na pravoslávnu vieru, do
pravoslávnej cirkvi“ (Práca, 14. 05. 1968).
Tí kňazi, ktorí podpísali listinu a zriekli sa svojej viery, dostali
fary a mohli ďalej pôsobiť. Bolo ich však veľmi málo. Tí, ktorí ne
podpísali, putovali hneď do väzenia a neskôr do českého pohrani
čia.
Podľa údajov o. Ivana Ljavinca, ktorý mal ešte ráno v deň sobo
ru sv. liturgiu v katedrálnom chráme, dopravili na sobor kvôli „po
silneniu“ aj študentov z humenského ruského gymnázia.
Smutne známa „P “ akcia — obracanie viery — ostane navždy
najtragickejšou stránkou v histórii východoslovenského kraja.
„Vierozvestovia“ päťdesiatych rokov sa podujali na ťažkú prácu. A
robili je špinavo a hrubo. Veľmi netaktne vkročil socializmus do vý
chodoslovenských nížin a podduklianskych dolín. Noví mocipáni
priniesli ľudu „P “ akciou nechcenú vieru, Rusínom neželanú ukra
jinskú národnosť a nadovažok družstvá. Priveľa neprosených
darov naraz. Nie div, že ľudia boli roztrpčení, nahnevaní a nedô
verčiví.
Novinár Rostislav Volf navštívil dedinu Ruskú Bystrú a vypyto
val sa jedného z občanov na tamojšie pomery. Ten nahnevaný od

povedal: „Čo odo mňa chcete? I ten kúsok pôdy ste mi vzali, cirkev
ste mi vzali, Boha ste mi vzali, tak čo ešte odo mňa chcete?!“ (ča
sopis Magazín, august 1968).
Po prešovskom sobore nastala nad východným Slovenskom
napätá, dusivá atmosféra. Kto neprijal pravoslávie, bol vyhlásený
za nepriateľa socialistického zriadenia, teda za nepriateľa štátu.
Pre všetkých veriacich a zvlášť pre gr. kat. kňazov nastali krušné
dni. Začala sa honba na gr. kat. kňazov. „Lovili ich na cestách,
ľsťou v úradoch, brali ich od oltárov ba i vlámaním sa do ich domov
a pod. V Stakčíne sa o. Vladimír len zázrakom zachránil od vra
žednej strely mierenej oknom. Od o. Antona Kopčayho, farára v
Krášku vymáhali podpis revolverom. Ten istý „strážca zákona“,
ktorý chcel o. Kopčayho zastreliť, dal uväzniť manželku a šesť detí
jeho syna Gabriela, ktorý bol tiež kňazom v obci Ňagov.
Kto nechcel prestúpiť na pravoslávie, dostal výmer na dva roky
nútených prác v pracovných táboroch v llave a v Novákoch. Kon
com roku 1950 nemohol už v žiadnej farnosti verejne účinkovať gr.
kat. kňaz. Mnohí kňazi sa skrývali, ale keď už to ďalej nebolo mož
né, opúšťali fary (nie veriacich), nastupovali bez súhlasu úradov
do robotníckych zamestnaní a vysluhovali bohoslužby i iné obrady
pre svojich veriacich ilegálne.
Pravoslávna cirkev, nakoľko nemala kvalifikovaných kňazov,
obsadzovala farnosti trojmesačnými alebo šesťmesačnými kurzantami.
A čo veriaci? Spočiatku svoju vieru chránili a bránili, ale režim,
ktorý proti vôli ľudu presadil JRD, presadil aj pravoslávie.
Pre celú gr. kat. cirkev nastalo obdobie Veľkého piatku v nádeji,
že príde aj jej zmŕtvychvstanie.
(V tomto čísle končíme uverejňovanie spomienok o. Michala Fitz a, ktoré majú názov Pamäte gréckokatolíckeho kňaza na trpké roky
1950— 1968. Rukopis má 273 strán a je pripravený do tlače. Veríme,
že sa v budúcnosti nájde vydavateľ, ktorý by tieto vzácne materiály
vydal tlačou).

„Ty si P e te r . . . Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva . . .“ (Mt
16, 18— 19).

Aj keď nie je dovolené povedať vždy všetku pravdu,
nikdy nie je dovolené potláčať ju (Sv. František Saleský).

^ P flZ H R S BU□ JU UIERU ?

Eucharistia — dôležitosť jej prijímania
Naposledy sme si povedali (č. 3), že Eucharistia je Kristova
obetná hostina, ktorá má úžasné účinky. Ak teda chápeme eu
charistickú obetu ako obetu v podobe hostiny, tak podobne
máme chápať hostinu — prijímanie Eucharistie ako ovocie
obety, ako obetný pokrm. Bez skutočného požívania eucha
ristického pokrmu by eucharistická obeta ostala neúplná.
Podľa cirkevného predpisu musí pri obetnej eucharistickej
hostine — sv. liturgii aspoň kňaz požívať obetný eucharistic
ký pokrm. Avšak najsprávnejšie by bolo, keby všetci prítomní
požívali obetné dary, prijímali Krista v Eucharistii. Túto myš
lienku nepriamo podporuje aj sv. apoštol Pavol vo svojom
Prvom liste Korinťanom.
Mať účasť na Eucharistii znamená mať podiel na tele a krvi
Krista Pána. Túto účasť možno síce dosiahnuť oslabeným
spôsobom, a to vierou, bez skutočného jedenia a pitia (du
chovné prijímanie Eucharistie). Skutočné prijímanie Eucha
ristie, používanie tela a krvi Krista Pána, je však účasťou na
eucharistickej obetnej hostine, ktorú vyžaduje sama povaha
Eucharistie. Ona je určená na jedenie a pitie.

Akú veľkú dôležitosť má prijímanie Eucharistie pri slávení
sv. liturgie, môžeme pochopiť aj z nasledujúcej poznámky.
Totiž v užšom slova zmysle Eucharistia je telo a krv Pána Je
žiša pod spôsobom chleba a vína — určené na požívanie.
V širšom slova zmysle pod Eucharistiou rozumieme sv. litur
giu, teda slávnosť, pri ktorej sa veriaci ľud modlí, spieva, po
čúva Božie slovo, zamýšľa sa nad ním, kňaz pripraví obetný
pokrm a potom sa prijíma telo a krv Krista Pána, čiže prijíma
sa Eucharistia. Z toho teda vidíme, že slávnosť sv. liturgie je
celá zameraná na Eucharistiu, ktorá je určená na požívanie.
Dajme si otázku: Prečo to v minulosti vždy tak nebolo a aj
dnes?
Od 4. storočia klesá počet tých, ktorí prijímajú Krista v Eu
charistii pri slávení sv. liturgie. Svedčia o tom napr. sv. Am
bróz, sv. Ján Zlatoústy. Súvisí to iste zo zosvetštením, ktoré
sa začalo v dobe po Konštantínovi Veľkom. Napomohli tomu
tiež spory s ariánm i. Zdôrazňovalo sa, že Kristus v Eucharis
tii je Boh rovný Otcovi. Z tejto doby ostali niektoré výrazy vo
sv. liturgii až podnes, napr. strašné Kristove tajomstvá. Tieto
názory sa ďalej vyvíjali, takže v stredoveku sa veľmi zriedka
prijímalo, ba aj v reholiach sa pristupovalo k prijímaniu Krista

v Eucharistii len niekoľko ráz za rok. Myšlienku, že Eucharis
tia je hostinou, postupne prevládlo presvedčenie, že Ježiš
Kristus je prítomný v Eucharistii najmä svojím božstvom, kto
rému sa treba klaňať.
V dôsledku sporov s reformátormi sa zdôrazňovala skutoč
ná prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba a vína aj po skon
čení eucharistickej slávnosti, takže vzrástol kult eucharistic
kej poklony. To sa prejavilo aj v štýle chrámov a oltárov.
Barokové chrámy ťažko nazvať priestormi, kde sa schádza
Boží ľud na slávenie Kristovej pamiatky; skôr vyzerajú ako
bohato vyzdobené Božie príbytky alebo paláco. Aj myšlienka,
že oltár je stolom okolo ktorého sa schádza cirkevné spolo
čenstvo, ustúpila do pozadia. Najdôležitejším sa stal sväto
stánok na oltári. Oltáre sa stali trónmi Boha, prítomného
v chráme. Oltáre sa nádherne ozdobovali, ale ich funkcia ako
miesto obety a ako stôl na prípravu sviatostného pokrmu us
túpila do pozadia. Išlo to až tak ďaleko, že Štvrtý lateránsky
koncil (1215) predpísal prijímať Krista v Eucharistii aspoň raz
do roka.
Obrat nastal až začiatkom 20. storočia dekrétmi pápeža Pia
X. o prijímaní (1905) a bol ďalej rozvinutý encyklikami Pia XII.
Mediator Dei a Mystici Corporis, ako aj konštitúciou o Po
svätnej liturgii a konštitúciou o Cirkvi Druhého vatikánskeho
koncilu.
Niekedy aj v dnešnej dobe sa podáva prijímajúcim eucha
ristický chlieb a víno, ktoré boli premenené už skôr. Hoci
z praktických dôvodov sa tomu niekedy nedá vyhnúť, predsa
zmysel slávenia eucharistickej slávnosti by vyžadoval pravi
dlo, aby účastníci sv. liturgie prijímali také Kristovo telo a krv,
ktoré boli práve premenené.
Aké sú podmienky pre hodné prijímanie najsv. Eucharistie?
V prvom rade musí byť človek krstom spojený s Kristom.
Potom nesmie mať na duši ťažký smrteľný hriech. Kto žije v
smrteľnom hriechu, žije v rozpore s Kristom — hostiteľom.
Nie je hodný sedieť za stolom, ktorý Boh pripravil pre svojich
skrze Krista. Cirkev ustanovila pravidlo, že ten, kto spáchal
smrteľný hriech, len vtedy smie opäť prijať Krista v Eucharis
tii, ak bol sviatosťou zmierenia (pokánia) oslobodený od hrie
chu. Podľa cirkevného rozhodnutia dokonalá ľútosť nestačí
k prijímaniu Eucharistie. Dôvod je v tom, že taký hriešnik sa
previnil nielen proti Bohu, ale aj proti cirkevnému spoločen
stvu, a stal sa nehodným členom cirkevného spoločenstva.
Platí to o každom smrteľnom hriechu. Len kto žije v pokoji
-s Bohom a s cirkvou, je hoden zúčastniť sa na ústrednom slá
vení cirkvi.
Aby človek hodne prijímal Krista v Eucharistii, je ešte po
trebné, aby mal živé spojenie s Kristom cez živú vieru. Vierou
prijímame Krista za svojho Vykupiteľa a Pomocníka na ceste
spásy.
Niekedy sa veriaci ľudia pýtajú, prečo je predpísané zacho
vať eucharistický pôst, t. j. nejesť určitú dobu pred prijíma
ním najsv. Eucharistie. Dôvod je predovšetkým v tom, aby sa
eucharistický pokrm rozlišoval od obyčajného každodenného
pokrmu.
(Podľa M. Schmausa pripravil M. M.)

Rozhovor s p. Jozefom Suchým, redaktorom časopisu Mária

Na vysviacke prešovského sídelné
ho biskupa Mons. Jána Hirku sa zú
častnili aj slovenskí gréckokatolíci z
Kanady. Medzi nimi bol aj p. Jozef Su
chý, redaktor časopisu Mária. Časo
pis Mária je jediným slovenským gréc
kokatolíckym časopisom v zahraničí,
ktorý vychádza v Toronte (Kanada).
Naša redakcia využila jeho prítom
nosť a položila mu niekoľko otázok:

mohla vzniknúť spolupráca. Dnes to nevy
riešime, ale je potrebné o tom uvažovať.
Uvažovať o tom, aká edičná politika je vaša
a aká je naša a či by sa nedalo nájsť nejaké
spoločné riešenie.
Z ekonomickej stránky by bolo výhodné,
aby časopis bol vydávaný u vás. Samozrej
me, ak by bol u nás záujem, pretože tá an
glická časť je problematická. Ak by ste ju
nerobili, tak anglicky čítajúci veriaci odpad
nú. Rozhodne je potrebné o tom uvažovať.

Redakcia: Aká je situácia vo Vašom
časopise a čo všetko sa Vám podarilo
urobiť?
J. Suchý: Redaktorom som posledných
pätnásť rokov. V roku 1989 sa časopis
dožil tridsaťpäť ročníkov .. . Bola tam
veľká výmena. Otec biskup Michal Rusnák
bol redaktorom ešte ako dekan, potom
otec Kravčík, otec Fúga, ktorý medzitým už
zomrel. Nakoniec našli mňa — laika, ktorý
tam prišiel roku 1968. Viete, v Kanade je
nedostatok kňazov.
Situácia sa podstatne mení, lebo i štruk
túra spoločnosti v Kanade sa mení. Dokon
ca generácia ’68, aj naši gréckokatolíci v
druhej generácii strácajú materinskú reč.
To bol dôsledok, že som musel tretinu ča
sopisu venovať anglickým článkom. Už sú
ľudia, ktorí tvrdia, že je to málo. Žiadajú,
aby to bolo na polovicu. Museli by ste po
chopiť situáciu ktorá tam je. Slovenčina
skôr či neskôr v Kanade odumrie. Pritom
sú problémy; veľká časť veriacich hovorí
rodnými nárečiami: šarišský, zemplínsky a
pod. Ti by privítali vydávanie časopisu aj v
nárečiach, ale to som nemohol urobiť. To
by bola degradácia slovenského jazyka.
Akú reč tam zaviesť? Jedna tretina je an
glická, dve slovenské.
Teraz je úplne nová situácia. Poviem
jednu pravdu, že v zásade ani vy nie ste
pripravení a my na Západe sme tiež neboli
pripravení. Napriek všetkým odborníkom
— sovietológom a znalcom pluralistického
Východu, 90 percent najväčších vedcov na
amerických univerzitách, neodhadli to, čo
sa stalo. Teraz sme v strašnom pomykove.
Na jednej strane sa ukazuje, že by sme
mali nejako rozvinúť spoluprácu. Teraz je
ekonomická otázka veľmi lákavá. U vás by
to bolo podstatne lacnejšie. Pre nás v Ka
nade je časopis Mária pre malý náklad dra
hý. Vydávali sme 1500 výtlačkov, potom
1000 a teraz som to znížil kvôli cenám už
len na 800 niekedy na 600 výtlačkov. Prav
depodobne by bolo užitočné pouvažovať o
spolupráci (V tom nevidím žiaden problém
— pozn. ved. red. F. D.). Teologické člán
ky, články historické sú spoločné. Tu by

Red.: Čo by bolo najťažšie z hľadiska
realizácie tejto spolupráce?
J. S: V moderných redakciach je techni
ka a technológia na Západe úžasne výhod
ná. Je to computerová technika. Náš časo
pis robíme počítačom, modemom sa dajú
prenášať obsahy celých diskov. Povedzme
500 strán vie preniesť telefonicky v priebe
hu krátkeho času z môjho počítača na váš
a vy dostanene len disk s obsahom 500
strán. S tým môžete pracovať — editovať,
rozdeliť do koloniek, väčšie písmeno, men
šie písmeno — lenže to je hudba budúc
nosti. Neviem, či by sa to všetko dalo u vás
zaviesť.
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Red.: Má mládež u vás záujem o nábo
ženský život?
J. S.: Rozhodne nie taký, aký je tu.
Druhá vec je asimilačný proces. Mladí
ľudia hovoria anglicky. Vydávajú sa, ženia
s príslušníkmi iných národností. V Amerike
nie je nenávisť národnostná. V Toronte žije
85 národností. My Slováci si myslíme, že
keď sme zo Slovenska, tak to je už koniec
sveta. Reč používate, akú chcete. Ukrajin
ci v Kanade a Amerike už nepoužívajú staroslovienčinu vôbec. Existuje už len jeden
spevokol ktorý pestuje starosloviensku reč,
inak používajú modernú spisovnú ukrajin
činu. U vás sa niekedy objavujú také názo
ry, už som počul, ktoré obviňujú otca bisku
pa Mons. Jána Hirku, že slovakizuje. U nás
je mladá generácia asimilovaná natoľko,
že chce len angličtinu. Liturgiu sv. Jána
Zlatoústeho a sv. Bažila Veľkého máme
presne takú akú vy, ale len v angličtine.
Red.: Mali ste problémy s prekladom?
J. S.: S prekladom boli problémy; prvé
boli nedokonalé. Tí, ktorí dobre vedia an
glicky, hovorili, že to boli hrubé preklady.
Potom sa zaviedla modernejšia angličtina
a teraz všetko ide anglicky. Pre vás by to
bolo cudzie, ak neviete anglicky. Pre nich
je to ich obrad.
Red.: Má gréckokatolícka cirkev u vás
nejaké problémy?

J. S.: Najväčší problém je ten, ktorý
čaká aj vás. Keď cirkev je v podzemí, keď
cítite exkluzitu náboženského zážitku, tak
je človek uveličený a myslí si, že Božia mi
losť lepšie pracuje. Keď sa svet otvorí, keď
človek vyjde do tohto otvoreného sveta a
všetky lákadlá a nebezpečenstvá ho obklo
pia, môže nastať kríza. Poznáme príklad
jedného kňaza zo Slovenska. Bol tu tajne
vysvätený, žil v podzemnej cirkvi veľmi in
tenzívne. Keď sa dostal do Kanady, bol
konfrontovaný s moderným životom, stratil
svoje presvedčenie.
Ťažšie obhájite vieru, ťažšie podchytíte
mládež, keď pripustíte niektoré stránky
americkej civilizácie. Môžu nastať i tu pro
blémy — morálne, katechetické a pod.

Red.: Myslíte, že by sme sa mohli pou
čiť z vašich skúseností a predísť neja
kým spôsobom týmto problémom?
J. S.:Myslím, že by bolo veľmi potrebné
vymeniť si názory, lebo všetky náznaky
signalizujú, že nabehnete na preberanie
niektorých civilizačných prvkov Západu.
Neodoláte im. Myslím si, že najmä kňazi sa
musia pripraviť na túto situáciu.
Chcel by som ešte povedať, že sme uveličení z tejto nádhernej oslavy. Nič také
sme nikdy nezažili! Už samotný fakt, že
som tu, je neuveriteľný. Tu som sa narodil,
môj otec tu bol riaditeľom Petry. Myslel
som si, že sa sem už nikdy nevrátim. A
predsa som tu! Môj silný dojem je tento: Na
tejto biskupskej vysviacke boli prítomní cir
kevní hierarchovia z Ukrajiny, Juhoslávie,
Maďarska, Bulharska, USA, Kanady, Poľ
ska, Francúzska. Mám ten pocit, že sa tu
vynára byzantský univerzalizmus. Treba
ho podchytiť, premyslieť a nejako doviesť
do konca.
Otázka pravoslávia nie je len otázkou
prešovskej eparchie. Otázka pravoslávia je
hlbš© záležitosť. Treba rozmýšľať o vý
chodnom kresťanstve v nejakom širšom
kontexte. Oni sú citliví, my sme citliví. To
nie je kardinálna otázka — ako čo sa delí
alebo nedelí. Myslím si, že univerzalizmus
východnej cirkvi sa vynára. To sú moje ná
zory, nemusí so mnou každý súhlasiť.
Red.: Myslíte si, že skôr Východ ako
Západ môže teraz priniesť niečo nové
svetu?
J. S.: Som o tom presvedčený, že Vý
chod môže doniesť určité prvky do západ
nej spoločnosti, ktorá je natoľko zkomercionalizovaná, že nevieme v iných kategó
riách rozmýšľať. Náš spôsob života, jeho
štruktúra nás k tomu núti, aby sme tak roz

mýšľali. Na tomto základe sa tam ten po
krok dosiahol.
Red.: Mohla by z Východu prísť du
chovná obnova?
J. S.: Západ túži po tom. Mohol by odtiaľ
dostať veľa, najmä od gréckokatolíckej cir

kvi, či ju už označujeme tak alebo inak. U
nás používame výraz katolícka cirkev by
zantského obradu, pretože sa zamieňala s
cirkvou Grékov, ktorí tu tiež v Amerike žijú.
Najlepšie tu u vás vystihol neb. o. ThDr. J.
Mastiliak, keď povedal, že celé generácie
pochodovali pod zástavou gréckokatoliciz-

Výrečné svedectvo dokumentu
Tu publikovaný archívny dokument sa zachoval dodnes. Jeho
diplomatická (archívna) charakteristika: originál, na papieri, strojo
pisný text, 2 listy. Je to relácia deň po „Veľkom sobore“ . Je výreč
ným svedectvom, že takzvaná „Akcia P" bola vyložene policajnopravoslávnou akciou, režírovanou z Prahy, pravda, čo je zahanbu
júce, za účinnej „čiernej práce“ , kolaborácie vtedajšieho generál
neho tajomníka Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny JUDr.
Ivana Rohaľa-lľkiva a ďalších činiteľov tejto organizácie. Doku
ment je zároveň svedectvom plnej legitimity požiadaviek našej
gréckokatolíckej cirkvi a jasne demaskuje pravoslávnu cirkev.
Uvádzame ho v pôvodnom znení, v ortografii originálu. Usvedču
je aj podiel vtedajšieho povereníka vnútra — „davistu“ D. Okáliho!
P overeníctvo vnútra
Zn.: BA/a-35253/50-50

mu a za pochodu sa zástava nemení. Tak
to u vás ostalo. U nás bola iná situácia.
Red.: Ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor pripravila
PhDr. M. P e š e k o v á

ih n eď p o p revza tí rezid en cie od vezen í na izolované m iesto do
V ysokých Tatier, k d e budú p rech od n é ubytovaní až do ďalšie
ho rozhodnutia.
P očas zasadnutia V eľkého soboru ako i p oča s odbavovania
slávnostnej bohoslužby, n ebolo bádaí m edzi obyvateľstvom v
P rešo v e žiadne zn ep ok ojen ie, alebo odpor. Zdá sa, ž e obyva
teľstvo v P rešo v e bolo rých lym spádom tejto akcie natoľko
p rekva p en é, ž e neved elo, o čo ide. Podľa posled n ých zpráv,
nejavia sa v P rešo ve ako i na ok olí žiadne znám ky n epokoja
m edzi veriacim i g réck o k a to líck ej cirkvi.

Prednosta odboru:
pplk. B a l á ž v. r.
(Archívne číslo dokumentu, pod ktorým ho možno vyhľadať:
Fond Povereníctvo vnútra — sekretariát/1950, taj. krabica 207, 302/
50 sek.)

V Bratislave dňa 29. apríla 1950

Vážený súdruh
Dr. Daniel Okáli,
povereník vnútra
Bratislava
Akcia „ P “ — zpráva
Hlásim, že v noci zo dňa 27. na 28. apríla 1950 rozhodli sa
kompetentní činitelia vo v eci a k cie „ P “ takto:
Podľa p okyn ov prednostu I. odboru ŠÚC z Prahy súdruha
Ekarta bolo rozhodnuté, ž e dňa 28. 4 .1 9 5 0 sa uskutočn í h neď
zasadnutie V eľkého soboru a učinia sa v šetk y p otreb n é opa
trenia vo veci zrušenia Únie. Podľa toh to rozhodnutia boli p o 
zvaní na zasadnutie V eľkého soboru v šetci duchovní p ra vo
slávnej cirkvi a veľa veriacich z Prešova a najbližšieho okolia.
Na zasadnutie sa dostavilo asi 75 duchovných pravoslávnej
cirkvi a lietadlom prišiel do P rešova tiež arcibiskup p ra vo 
slávnej cirkvi Jelevferij z Prahy, k torý bol prítom n ý na zasad
nutí Veľkého soboru. Na zasadnutí bolo m edzi prítom ným i
veľké nadšenie za zrušenie Únie, ktorá bola uskutočnená p roti
vôli pravoslávneho veriaceh o ľudu. O 12.00 hodine p rečítal
súdruh Dr. Roháľ-Iľkiv prevolan ie V eľkého soboru o tom, že
sa zrušuje Únia a že pravoslávny veriaci ľud sa vracia k svojej
pôvodnej viere. Toto prevola n ie bolo prítom ným i nadšene od
hlasované, pričom bol v eľk ý p otlesk. P o skon čen í zasadania
sa všetci prítom ní m anifestačné v sprievod e odobrali do bis
kupského chrámu bývalej gréck ok a tolíck ej cirkvi, kde p otom
slúžil omšu p rešovský biskup A le x e j D ech terev, za p rítom n os
ti asi 4 000 osôb, k toré boli prítom n é na zasadaní V eľkého so 
boru v sále Čierneho orla a od tia ľ hrom adne prešli na omšu.
Po skončení slávnostnej bohoslužby bola súčasne členm i v ý 
boru pre zrušenie Únie prevzatá rezidencia biskupa Gojdiča.
Po slávnostnom obede, k to rý bol podaný v h oteli „S a v o y “ ,
odišla delegácia pravoslávnych a g réck ok a tolíck ych d uch ov
ných na osobných autách do k ú p eľov vo Vyšných Ružbachoch,
okres Stará Ľubovňa, kd e bolo pokra čova nie v poradách vo
veci prestupu g réck ok a tolíck ych duchovných na pravoslávie.
Biskup G ojdič a H opko boli izolovaní tým spôsobom , že boli

Z uvedeného textu dokumentu vidno, že aj relátorovi sa „Veľký
sobor“ zdal ako akcia pravoslávnej cirkvi, lebo „pravoslávny veria
ci ľud sa vracia k svojej pôvodnej viere“ . Aký potom návrat? Vari
nie pravoslávnych ku pravoslávnym? A potom: na „sobore“ bol ar
cibiskup Jelevferij, a nie naši biskupi Gojdič a Hopko?! A tiež: tie
nadsadené čísla prítomných. Pochybujem, že do Čierneho orla v
Prešove sa vošlo 4 000 ľudí! Tiežúroveň „policajnej informati
ky“ . . . A tiež, páni všetko tajili a mali veľmi naponáhlo, a „prekva
pili“ prešovčanov. . .
K dokumentu sú pripojené prípisy na okresy povereníka D. Oká
liho, spolu deväť (!), aby tí, čo sú proti pravosláviu, za Úniu, boli do
48 hodín premiestnení, lebo „hatia akciu prestupu na pravoslá
vie“ . Takto si počínal spisovateľ, literárny kritik, politik, komunista.
Pripojené je aj tajné hlásenie npr. Jamricha zo 4. mája 1950: „Prie
beh tejto akcie bol hladký a k rušivým zjavom nedošlo.“ Išlo o
„prevzatie“ cerkvi a rezidencie pri nej v Prešove. Aj toto bolo policajno-pravoslávnou akciou. Pripojený je tajný prípis pplk. Vraždu,
že v okresoch Trebišov a Sečovce je neuspokojivý priebeh akcie
P. Všetky dokumenty sú v Štátnom ústrednom archíve Slovenskej
republiky v Bratislave.
-AK-

Víno (je nám) dané preto, aby obnovilo sily slabého
tela, a nie preto, aby rozkladalo silu duše; aby odstrá
nilo chorobu tela, a nie preto, aby poškodilo zdraviu
duše.
(sv. Ján Zlatoústy, Besedy o sochách I.)
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f Nemáme sa začo hanbiť
PÍŠU NÁM BOHOSLOVCI

*

PREČO JE SMUTNÉ TVOJE SRDCE? (1 Sam 1, 8)
Paul Claudel sa vyslovil: „Veriaci ľudia sú šťastní ľudia.“ Každý,
kto pozná vznešené učenie kresťanstva s tým must súhlasiť. A
predsa veľmi často môžeme vidieť okolo seba veriacich ľudí, zoh
nutých, pod ťarchou dusivého smútku. Niet väčšieho zla ako smú
tok, ktorý láme vôľu. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že „smútok napadá
dušu ako neúprosný kat, ktorý ničí duchovnú silu“ .
Evagrius Pontský, grécky duchovný spisovateľ, smútok defino
val ako „steresis hedone“ — strátu radosti, alebo tiež ako násle
dok hnevu. Podľa predmetu nedostatku radosti musíme rozozná
vať „smútok pre Boha“ a smútok ako neresť, ktorý je zamierený na
veci tohto sveta a je to smútok telesný.
Smútok pre Boha je dispozícia duše, spôsobená odobratím nie
čoho, po čom veľmi túžime. Veriaci človek si praje len jedno: spá
su. Hriech, ktorý ho od tohto vzdiaľuje prináša so sebou smútok.
Telesný smútok má obyčajne tieto príčiny: starosť o vlastnú chu
dobu, spomienka na nepriateľov, starosť o deti, starosť o majetok,
spomienka na mŕtvych a veľa podobných vecí. „Čím viac sa na to
myslí, tým viac tieto myšlienky rozmnožujú smútok. Ničivá sila
tohto smútku je známa. Ako proti nej bojovať?
Aby sme sa vedeli skutočne radovať, musíme zo svojho srdca
i konania odstrániť akúkoľvek formu lakomstva, závisti alebo žiarli
vosti a pokúsiť sa úprimne milovať svojho blížneho ako seba sa
mého. Jeho radosť sa stane našou radosťou. Rodičia sa tešia
z úspechov svojich detí, lebo ich milujú. Ak my toto dokážeme vo
vzťahu ku všetkým ľuďom, potom naše bolesti dostanú plnú ľud
skú hodnotu a význam. Spojenie v láske bude takto zárukou víťaz
stva nad smútkom a prinesie bohaté ovocie v úsilí o zdokonalení
sveta.
Mirón

Nemáme sa začo hanbiť, že sme gréckokatolíkmi, že sme
katolíkmi byzantského obradu! Sme súčasťou Východu
a jeho krásnych obradov.
Prvé tisícročie kresťanstva patrilo Východu:
— Na Východe sa narodil Ježiš Kristus.
— Na Východe bola založená Kristova Cirkev.
— Z Antiochie pochádza názov „kresťan“.
— Na Východe sa vytvorili prvé sv. liturgie.
— Na Východe vznikli prvé kresťanské obrady.
— Na Východe v Alexandrii a Antiochii sa začala rozvíjať
veda — štúdiom Svätého písma.
— Na Východe bola presne ohraničená náuka o Svätej Tro
jici, o Kristovom Božstve, o presvätej Bohorodičke.
— Na Východe bolo všetkých sedem prvých celocirkevných snemov (koncilov) — (na Západe nebol v prvom ti
sícročí ani jeden), ktoré označili a vysvetlili všetky naj
hlavnejšie dogmy sv. viery.
— Na Východe sa začal — ako prvý rozvíjať mníšsky život.
— Na Východe sa zrodila kresťanská mystika.
— Východ dal Cirkvi kult presvätej Bohorodičky, hlavné
Bohorodičné sviatky a ikony.
— Z Východu sa kresťanstvo rozšírilo na Západ, kde ešte
počas prvých troch storočí sa sv. liturgia slúžila v gréckom
jazyku.
Prvé tisícročie patrilo Východu. Druhé tisícročie (po ne
šťastnej schizme r. 1054, ktorej príčinou bolo, ako dnes uzná
va celá Cirkev: pýcha na oboch stranách), patrilo Západu.
Modlime sa za to, aby tretie tisícročie kresťanstva, ktoré za
čneme o desať rokov, patrilo i Východu i Západu, aby koneč
ne došlo k zjednoteniu oboch cirkví.
I náš terajší Svätý Otec Ján Pavol II. pri každej príležitosti
opakuje potrebu zjednotenia. Hovorí, že svätá Cirkev je ako
pľúca. I pľúca majú dve oddelené polovice. Jednou polovicou
je Západ, druhou Východ. Sv. Cirkev musí dýchať oboma po
lovicami pľúc! (Osobne som počul toto prirovnanie z úst.
Svätého Otca trikrát v priebehu roku 1988. Je možné, že toto
prirovnanie spomenul vo svojich príhovoroch i viackrát).
, Vladimír Mariánsky, OSBM, Rím

C M B F a my
M nohých ľudí pri pohľade na boh oslovcov, ktorí hlavne cez
prázdniny asistujú pri bohoslužbách v našich chrám och napadne
myšlienka, ako títo chlapci žijú.
V súčasnosti na Cyrilom etodskej boh osloveckej fakulte v Brati
slave študuje 42 gréckokatolíckych b oh oslovcov. Piati bratia piate
ho ročníka sa pripravujú na prijatie sviatosti kňazstva. Náš denný
program začína sv. liturgiou. K eďže máme svoju kaplnku, každo
denne sa v nej stretávame pri sv. liturgii a pri m odlitbách p od v ede
ním prefekta o. Jána Babjaka. S našou východnou liturgiou nás
oboznam uje na svojich prednáškach o . dr, Štefan U jhelyi. Z á ro 
veň sa cvičím e v staroslovienskom a slovenskom speve. V sobotu,
nedeľu a vo sviatok navštevujeme náš gr. kat. chrám, kde asistuje
me pri všetkých bohoslužbách a tým získavame nevyhnutnú prax.
Náš život v seminári nie je iba štúdium a m odlitba, ale vo voľ
nom čase si aj zašportujem e alebo ideme na pútnické m iesto do
blízkej Marianky, alebo si pozriem e historické miesta Bratislavy.
V erím e, že v blízkej budúcnosti budem e mať svoj seminár v Prešove, p o ktorom tak všetci túžime. Úspech toh o, že každým rokom
sa rozširujú naše rady je v tom , že sa v našich chrám och nezabúda
na modlitby za kňazské a rehoľné povolania*

bohoslovec P e t e r
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Bazilika sv., Petra v Ríme. (Sním ka: F. D.).

Kto nenašiel nebo tu dolu, nenájde ho ani tam hore
(Dickinson).

Štyridsať rokov

. . .

Boh je pánom sveta a pánom dejín. Je pánom do takej
miery, že môže predpovedať aj presné termíny alebo presné
trvania určitých dejinných udalostí. Sväté písmo je popret
kávané proroctvami, predpoveďami, ktoré sa splnili, ktoré
saplnia alebo ktoré sa určite splnia. Proroctvá sú jedineč
nými svedectvami o Bohu ako o pánovi sveta, o pánovi
svetových dejín.
Abrahámovi Boh povedal: „Dobre si to uvedom, že p o
tomstvo tvoje bude prišelcom v cudzej zemi, zotročia ho a
zle budú s ním nakladať za štyristo rokov. . . Vo štvrtom
pokolení však sa sem navrátia“ (Gn 15, 13— 16). A to sa
aj splnilo. O tom svedčí židovská pamiatka — Pascha.
Prorok Jeremiášpredpovedal, že Izraeliti „budú kráľovi
babylonskému slúžiť sedemdesiat rokov“ (Jer 25, 11).
Druhá kniha Kroník svedčí, že sa to splnilo.
Prorok Daniel, ktorý ako mladík bol pred naším leto
počtom r. 606 odvlečený do babylonskémo zajatia, pred
povedal, že od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova
vybudoval, pre jeho ľud je určených sedemdesiat týždňov.
(Podľa kľúča z Lv 25, 2— 4 a Nm 14, 34 sa jedná o tzv.
ročné týždne, to znamená, že deň sa rovná jednému roku,
týždeň 7 rokom, 70 týždňov 490 rokom). Z biblie i dejín
vieme, že povolenie na stavbu Jeruzalema vydal Artaxerxes Longimanus r. 458. A k od tohto roku odrátame 490
rokov, dostaneme sa k r. 32 nášho letopočtu. Vtedy sa Ježi
šovým vykupiteľským dielom končí starozákonná éra a za
čína sa nový vek, vek cirkvi, spoločenstva veriacich zo
všetkých národov.
Ježiš povedal spoštolom, že Otec vie i o tom poslednom
dni ľudských dejín. Boh je skutočne zvrchovaným pánom
dejín.
Vo Svätom písme je aj takýto údaj: „K eď synovia Izraelovi robili, čo je zlé v očiach Pánových, vydal ich Pán do
rúk Filištíncov na štyridsať rokov“ (Sdc 13, 1). A Sväté
písmo je pre nás kánonom, pravidlom viery a života. M ô
žeme uvedenými 40 rokmi merať aj našich uplynulých 40
rokov?
Aj na nás tieto roky prišli, lebo sme robili, čo je zlé v Pá
nových očiach?
Pochopili sme zmysel oných 40 rokov, keď sme v nich
žili?
Hlavne riešme otázku: Čo Pán dnes od nás očakáva?
To, aby sme boli ako pred 40 rokmi, alebo niečo iné, niečo
viac?
o. Mikuláš P a v l í k

PRÍKLADNÝ KRESŤANSKÝ ČIN
Príkladný kresťanský čin urobili ženy členky JRD v Krivej
na Orave. Sumu 8760 korún, ktorú im vyčlenilo vedenie druž
stva pri príležitosti MDŽ, venovali novému kňazskému semi
náru, ktorý sa pripravuje v Spišskom Podhradí-Kapitule.
Kňazský seminár má začať svoju činnosť v septembri tohto
roku. Svoje miesta v ňom zaujmú bohoslovcit košickej, rož
ňavskej a spišskej diecézy všetkých piatich ročníkov. Budova
sa teraz opravuje a zariaďuje. Preto každá pomoc je vítaná.
(KN 1990, 14)
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„A k Pán nestavia dom,
máme sa namáhajú tí,
čo ho stavajú. . . “

Dňa 8. februára 1990 na celoslovenskom seminári o
sakrálnej architektúre v Dolnom Smokovci vzniklo
záujmové združenie
GORAZD
pre ochranu, tvorbu a rozvoj kresťanského umenia
a architektúry na Slovensku. Združenie ši dáva za
cieľ v pokore a v duchu evanjelia:
— podieľať sa na umeleckej a architektonickej
tvorbe,
— chrániť dedičstvo kresťanského umenia a ar
chitektúry,
— nadviazať na európské a svetové hnutia v ar
chitektúre a umení pri zachovaní vlastnej identi
ty,
— prispievať ku koordinácii všetkých činností v
oblasti sakrálneho umenia a architektúry,
— podporovať rozvoj estetického cítenia všet
kých ľudí dobrej vôle,
— kresťanským umením rozvíjať myšlienku ekumenizmu a vzájomnej tolerancie.
Združenie vytvára platformu pre diskusiu a je otvo
rené pre všetkých bez rozdielu povolania, ktorí sa
stotožňujú so základným vyhlásením.
Za prípravný výbor:
Vladimír Záborský, Bojnice
Martin Bišťan, Ružomberok
Danka Gočová, Michalovce
Martin Kvasnica, Bratislava
Marián Sitarčík, Prešov
Stanislav Babčan, Nitra
Jozef Ďurko, Trnava

v_________________________________________________ /
SPOLOČNE V KATOLÍCKYCH INFORMÁCIÁCH
Na pozvanie rakúskeho katolíckeho tlačového a naklada
teľského podniku Štyria, ktorý vlani oslávil stodvadsaťročnicu svojho jestvovania, uskutočnil sa v dňoch 19. až 20. marca
t. r. v Štajerskom Hradci odborný seminár informačných
médií východu strednej Európy. Zúčastnili sa na ňom popred
ní pracovníci katolíckej tlače a iných komunikatívnych pro
striedkov z Poľska, Čiech, Slovenska, Maďarska, Rumunska,
Chorvátska a Slovinska, hostiteľského Rakúska a ďalej Spol
kovej republiky Nemecko a Švajčiarska. Redakciu sloven
ských Katolíckych novín zastupovali traja účastníci.
Úvodný tematický okruh rokovania predstavovali správy
a podnety z jednotlivých krajín východu strednej Európy. Na
to nadviazala prehliadka modernej tlačiarne podniku Štyria.
Najvýznamnejšou časťou seminára boli pracovné úvahy o
rozličných rodiacich sa projektoch v oblasti katolíckych infor
mačných médií.
(KN 1990, 14)

Ak srdce miluje Boha, akože v ňom môže byť ešte
miesto pre nepokoj a materiálne starosti? (Charles de
Foucauld).
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)
PÁN JEŽIŠ VŽDY KONAL, ČO CHCEL JEHO OTEC
Pán Ježiš preto prišiel na svet, aby nám hovoril o svojom Otcovi,
Pánu Bohu. Chcel nás naučiť, čo máme robiť, aby sme sa dostali
k jeho otcovi. Hlavne však prišiel na svet preto, aby konal, čo chcel
jeho Otec.
Pán Ježiš hovorí:
„Nezostúpil som z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho,
ktorý ma poslal" (Jn 6, 38).
Pán Ježiš plnil vôľu svojho Otca aj vtedy, keď to bolo ťažké, a
keď Otec žiadal, aby za nás trpel a umrel. Pán Ježiš vtedy pove
dal:
„Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42).
Usilujme sa aj my konať vôľu nebeského .Otca, lebo je to dobré
pre nás, hoci je to niekedy ťažké.
Povedzme celým srdcom:
„Otče n á š . . . , buď tvoja vbľa, ako v nebi, tak i na zemi. “

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prena
sledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt
5, 44— 55).
Ťažko je odpustiť zlému človekovi, ale Kristus Pán nám ukázal
na kríži, ako to máme robiť. Myslime na to, keď sa modlime: „Otče
n á š . . . , odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom “(M\ 5, 9; 12).
Zapamätaj s i :
Miloval Kristus Pán všetkých ľudí, aj zlých?
Kristus Pán miloval všetkých ľudí, aj zlých.
Koho máme milovať my?
My máme milovať všetkých ľudí, dobrých i zlých.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zapamätaj s i :
Čo robil Pán Ježiš na svete?
Pán Ježiš konal to, čo chcel jeho Otec.
Plnil Pán Ježiš vôľu svojho Otca vždy?
Pán Ježiš plnil vôľu svojho Otca vždy, ešte aj vtedy, keď
Otec žiadal, aby trpel a zomrel na kríži.
PÁN JEŽIŠ NÁM HOVORÍ, AKO UROBÍME RADOSŤ JEHO
OTCOVI
Kristus Pán nás všetkých vykúpil na kríži. Aby sme však mali
podiel na jeho vykúpení, musíme plniť vôľu jeho Otca. Inak Ježišo
va smrť by bola pre nás daromná. Počúvaj slová Krista Pána:
„Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘ vojde do Nebeského
kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebe
siach" (Mt 7, 21).
Pán Ježiš si teda žiada, aby sme konali, čo Pán Boh chce. Aby
sme vedeli, čo je vôľa nášho nebeského Otca, Pán Ježiš nám dal
svoje prikázania. Svojím životom na zemi nám ukázal, ako ich
máme zachovávať.
Ktoré sú hlavné Ježišove prikázania? Počúvajme jeho vlastné
slová:
„Milovaťbudeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou
svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé priká
zanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako
seba samého!“ (Mt 22, 37—39).
Povedzme Pánu Ježišovi:
„Ježišu, vítaj, pomoc mi skytaj v zármutku, v biede v utrpení, daj
silu svoju k práci a k boju, pomôž mi v každom pokušení" (Modlit
by a piesne, 69).
Zapamätaj s i:
Čo nás učil Pán Ježiš?
Pán Ježiš nás učil milovať Pána Boha.
Ako milujeme Pána Boha?
Pána Boha milujeme, keď plníme, čo nám káže.
Ako milujeme svojho blížneho?
Svojho blížneho milujeme, keď mu robíme dobre.
PÁN JEŽIŠ NÁM KÁŽE ODPÚŠŤAŤ
Ježiš Kristus bol Boh. Bol dobrý a predsa ho všetci ľudia nemali
radi. Našli sa aj takí, čo ho uväznili a zabili. Ale Pán Ježiš aj im
odpustil. Keď umieral na kríži, prosil:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).
Kristus Pán nám prikazuje milovať všetkých ľudí, nielen tých, čo
nám robia dobre, ale aj tých, čo nám robia zle. Počúvajme jeho
slová:
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Ideály
Cirkev má nespočetných svätých, ktorí nasledovali Ježiša Kris
ta bez výhrad. Sú vzorom aj pre teba a pobádajú ťa, aby si aj ty
uskutočňoval v svojom živote Kristovo evanjelium.
Svätí
S v ä tí. . . aký nespočítateľný rad.
Sú medzi nimi aj takí, nad ktorými krútim hlavou; napríklad mní
si, ktorí sa premodlili dni a noci.
Kto z nás by dnes mal na to čas?
Ženy, ktoré zomreli na nákazlivú chorobu, lebo ošetrovali po
stihnutých nákazlivou chorobou.
Muži, ktorí za tvoje záujmy, Pane, obišli alebo oboplávali zeme
guľu.
Je možné nájsť medzi nimi niekoho, kto by mi zaimponoval, nor
málneho človeka, ktorý sa teší zo všetkého: z platní, filmov, lyžo
vania a z priateľstva s dievčatmi?
Alebo nie je možné byť svätým na takýto spôsob?
Nehnevaj sa, Pane, ak ti poviem, že v tom prípade svätosť nie
je pre mňa.
A predsa nenachádzam p oko j.. .
Prečo by nebolo možné, aby človek ako ja . . .
Aká myšlienka, Pane!
Povedz mi, čo čakáš odo mňa?
(Gaheis 91)
f ----------------------------------------------------------------------------------------N
Prevádzame nátery kostolných veží a striech, opravy,
prípadné výmeny krížov na veži kostolov.
Juraj K u š n í r , Leningradská 119, 080 01 Prešov, č. t.
41713.
v______________________________________ ;______________ J

------------------------------------------------------

Sľúbili sme si nový deň . . .
„Prebuď sa, ty, čo spíš,
vstaň z mŕtvych a bude ti
svietiť Kristus!" (E f5 , 14).

V posledných rokoch sme bolestne pociťovali snahy vytlačiť
Ježiša Krista nielen zo spoločnosti, ale aj z ľudských sŕdc a za
siať do nich ľahostajnosť, ba až odpor voči tomu, čo je kresťan
ské. Mnohí sme pre svoj strach, vlažnosť a výhody prestali byť
„svetlom sveta,, a „soľou zeme“ .
Zmeny v našej krajine, ktoré nám priniesla nežná revolúcia,
priniesla nám aj náboženskú slobodu. Túžili sme po nej, čakali
sme na ňu, hovorili sme o nej. Konečne sme sa jej dočkali —
a sme z toho šťastní! Už sa nemusíme skrývať so svojím ná
boženským presvedčením, môžeme slobodne chodiť do chrá
mu, naše deti môžu slobodne chodiť na vyučovanie nábožen
stva. V zamestnaní sa nemusíme pretvarovať.. .
Minulosť nás ale veľmi poučila, že čo ako veľký chcel byť
človek v dejinách bez Boha, všetko stroskotalo. Ak človek dó
svojich plánov nezahrnul Boha, všetky jeho plány a projekty
stroskotali.
Boh je verný! Naše modlitby museli byť vypočuté. A preto
toto uvoľnenie — tento nový deň — cítime ako veľký dar a od
poveď za našu vernosť.
Dlhé obdobie náboženskej neslobody však málo negatívny,
ale i pozitívny vplyv. Pozitívny v tom, že človek, ktorý to s
Bohom myslel úprimne, sa vo svojej viere prehĺboval a upev
ňoval. A to aj napriek tým obmedzeniam, útrapám a bolestiam.
Negatívny v tom — že mnohí prestali žiť nábožensky. Zaned
bali odovzdať vieru svojim deťom — a dnes plačú, že deti ne
chcú chodiť do chrámu, že sa nemodlia .. .
Nemohli sme, preto sme nemuseli.
Dnes môžeme — a preto musíme! Všetci bez rozdielu. Veď
všetci sme kresťania. Aj komunisti. Väčšina z nich, ba možno
všetci sú dodnes veriaci. Možno sa nespamätali — vyčkávajú.
Ale Boh nás chce mať rozhodných: „Nik nemôže slúžiť dvom
pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milo
vať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrho
vať“ (Mt 6, 24).
Zmeny, ktorých sme sa dožili, chápeme ako veľký dar od
Boha. Nepremárnime ho! Všetci sa musíme viac-menej prebu
diť a nájsť svoje miesto v dnešnom diani. Sľúbili sme si nový
deň . . . Preto „počujte slovo Pánovo“ (Iz 66, 5).
„Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kris
tus!“ (Ef 5,14).
„Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablíz
ku“ (Iz 55, 6).
o. František D a n c á k

Noví ab so lven ti CM BF
Päťročné teologické štúdium na Cyrilometodskej boho
sloveckej fakulte v Bratislave úspešne zakončili títo gréc
kokatolícki bohoslovci:
Juraj B u j ň a k — nar. 8. marca 1966 v Košiciach,
bytom Dávidov 96, okr. Vranov nad Topľou.
Peter F e d o r — nar. 7. apríla 1966 v Sečovciach,
bytom Stankovce 57, okr. Trebišov.
Peter G e I e t k a — nar. 4. júna 1964 v Spišskej Novej
Vsi, bytom Závadka 107, okr. Spišská Nová Ves.
Ján M a ď o r a n — nar. 16. júna 1967 v Sečovciach,
bytom Kuzmice 259, okr. Trebišov.
Marek R o z k o š — nar. 4. marca 1966 v Prešove,
bytom Fulianka 63, okr. Prešov.

Modliť sa za kňázské povolania
Mladý kňaz hovorí: „Rodičia mi nikdy nepovedali: vstup do se
minára! U nás v rodine bola však obvyklá večerná modlitba. Od
skorého detstva som počúval matku pridávať na záver krátku mo
dlitbu: Pane, daj, aby z našej rodiny vzišiel kňaz! Tak som tu!“

Ku kňazstvu viesť od malička
írsky spisovateľ H. M. Robinsom napísal román Kardinál. Pred
stavuje v ňom kňaza od úplného zrodu kňazského povolania až po
hodnosť kardinála. Otec tohto chlapca bol vodič električky v mes
te. Pre chlapca jeho otec bol jedinou autoritou. Niekedy ho zobral
so sebou do služby. Chlapec vypozoroval na svojom otcovi, že
pred kostolom otec vždy sňal čiapku a šľapol na elektrický zvon
ček, aby tak odovzdal pozdrav Kristovi v Eucharistii. Chlapec zba
dal, že okrem otca je ešte vyššia autorita a našiel vzťah k Bohu a
k jeho službe v kňazstve.
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• Svätý Otec Ján Pavol II. zaujal na svojej pravidelnej
audiencii začiatkom t. r. stanovisko k pádu totalitných a
ateistických systémov vo východnej Európe. „Sme si ve
domí, že ku koncu 20. storočia prežívame mimoriadne ča
sy“ , povedal Svätý Otec. Na jednej strane prispeli ľudia k
zrúteniu ľudských systémov, ktoré sa vypracovali s výslov
ným vylúčením akéhokoľvek vzťahu k Bohu. Na druhej
strane sa pociťuje opäť „veľký hlad po Božom slove“ . Deji
ny znova dokazujú, že vývoj človeka v spoločnosti bez
Boha môže smerovať iba proti človeku.
• Známy zakladateľ charitatívnej organizácie Kirche in
Not (Cirkev v núdzi), holandský premonštrát Werenfried
van Straaten, navštívil v min. dňoch Československo, aby
spolu so svojimi spolupracovníkmi prerokoval ďalšie formy
materiálnej pomoci pre dušpastiersku činnosť cirkvi v Čes
koslovensku. Dňa 17. februára t. r. sa zúčastnil aj na bis
kupskej vysviacke prešovského biskupa Mons. J. Hirku,
ktorú označil za skutočné „zmŕtvychvstanie cirkvi u nás“ .
• Historickou udalosťou prvého rádu bola konferencia
dňa 9. marca t. r., na ktorej sa zišli s apoštolským nunciom
pre osobitné úlohy arcibiskupom Francescom Colasuonnom v budove apoštolskej nunciatúry v Prahe všetci naši
biskupi. Z rokovania bolo vydané vyhlásenie, v ktorom sa
uvádza, že prerokovali ustanovenie jedinej biskupskej kon
ferencie, ktorá sa bude skladať z dvoch biskupských zbo
rov — česko-moravského a slovenského.
• Maďarská katolícka biskupská konferencia vyzva
la všetkých veriacich na politickú výstavbu krajiny. Veriaci
by sa mali angažovať v takých stranách, ktoré sa zameria
vajú na blaho štátu a cirkvi.
• Odstránením železnej opony sa umožňuje živá vý
mena medzi kresťanskými cirkvami Rakúska s východný
mi krajinami. Podľa názoru Katolíckej akcie ponúka sa je
dinečná možnosť pomáhať si navzájom a učiť sa jeden od
druhého. O takejto spolupráci hovorí aj vzájomná návšteva
veriacich ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti sv. Barbory
z Viedne v Bratislave.
• Podľa archimandritu Alexandra Ostheim-Dzerowycza, správcu ukrajinskej gr. kat. farnosti sv. Barbory vo
Viedni, legalizácia gr. kat. cirkvi na Ukrajine, zrušenej roku
1946, je výsledkom „veľkolepej diplomácie“ . Podľa neho
pravoslávna cirkev stratí tri svoje najlepšie diecézy a 600
až 700 kňazov v prospech gr. kat. cirkvi. Nemožno však
vylúčiť ani možnosť, že sa i doteraz pravoslávne obce na
východnej Ukrajine prihlásia ku gréckokatolíkom. Podľa
názoru archimandritu, oddelenie gréckokatolíkov od pra
voslávnych nesmie mať za následok „latinizáciu“ gr. kat.
cirkvi. Rím musí brať ohľad „na vrodený strach východnia
rov pred latinizáciou“ a uznať tradície a liturgiu gr. kat. cir
kvi. Táto svojbytnosť gr. kat. cirkvi sa nesmie narušiť ani
vtedy, keby sa v budúcnosti uskutočnila jednota medzi pra
voslávnou a katolíckou cirkvou.
• Hlava rumunskej pravoslávnej cirkvi Teoktist I. vy
slovil svoje poľutovanie, že rumunská pravoslávna cirkev
bola desaťročia nútená, aby poslúchala komunistický re
žim. Súčasne prisľúbil arcibiskupovi Fr. Colasuonnovi, že

vráti gréckokatolíckej cirkvi katedrály, chrámy, semináre
a fary, ktoré jej boli roku 1948 násilne odobraté.
• Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval dňa 15. marca
1990 12 nových katolíckych biskupov v Rumunsku, medzi
nimi aj piatich biskupov pre gréckokatolícku cirkev. Sú to:
za arcibiskupa Forgasa a Alba Júlia vymenoval Alexandra
Todea (biskupom je od r. 1950), za biskupa v Lugoju
Joana Ploscaru (biskupom je od r. 1948), za biskupa v
Clui-Gherla Georgea Gutina (biskupom je od r. 1948), za
nového biskupa v Maramurese Luciara Muresana, za bis
kupa v Oradei Mare Vasile Hossu. Okrem toho Svätý Otec
79-ročného gr. kat. biskupa loana Chertesa povýšil do
hodnosti arcibiskupa za jeho vernosť a zásluhy. Arcibiskup
Chertes bol ťažko mučený a väznený bez akehokoľvek
predchádzajúceho súdu.
• Byzantine Catholic WORLD — časopis gréckokato
líckej diecézy v Pittsburghu (USA), venoval č. 6 z dňa 18.
marca t. r. vysviacke sídelného prešovského biskupa
Mons. J. Hirku (24 strán). Americkí gr. kat. biskupi na čele
s arcibiskupom Štefanom Kočiškom, ktorí sa zúčastnili na
biskupskej vysviacke v Prešove, navštívili niektoré naše
mestá (Prahu, Košice, Prešov, Bardejov, Svidník a Medzi
laborce) a tiež mesto Užhorod na Zakarpatskej Ukrajine. Aj
týmto udalostiam je venovaná značná časť. Textová časť
je doplnená množstvom pekných snímkov.
• „Christijanskij holos“ — týždenník ukrajinských
gréckokatolíkov, ktorý vychádza v Mníchove (č. 11, z dňa
18. marca 1990), priniesol obšírnu reportáž (2 strany) z vy
sviacky nášho biskupa Mons. J. Hirku a tiež rozhovor s
otcom biskupom, ktorý pripravil dr. M. Mušinka. Spravodaj
stvo je doplnené aj snímkami.
• Už 25 rokov vychádzajú v Ríme „Visti z Rimu“ , ktoré
vydáva Ukrajinský tlačový úrad pri katedrálnom chráme sv.
Sofie v Ríme. Zodpovedným redaktorom je o. dr. Ivan Dacko. „Visti z Rimu“ vychádzajú mesačne a prinášajú aktuál
ne správy zo života ukrajinskej katolíckej cirkvi vo svete. T.
č. vychádzajú aj s prílohou zo života Ľvovskej arcidiécezy.

Po 40 rokoch znovu vo svojom
Za účasti zástupcu vlády SR dr. Dušana Pálku,
predsedu VS KNV JUDr. Martina Hvozdíka, predse
du ONV v Prešove Ing. Viliama Sopku, predstavite
ľov gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ako i
ďalších zainteresovaných začalo sa v Prešove odo
vzdávanie a preberanie cirkevných objektov, na
ktorých sa podľa uznesenia Predsedníctva vlády
SR dohodli zástupcovia štátnej správy a oboch cir
kví.
Akt sa začal odovzdávaním rezidencie 10. apríla
1990. V tento deň predstavitelia pravoslávnej cirkvi
odovzdali rezidenciu komisií štátnej správy, ktorú
viedol predseda MsNV v Prešove PhDr. Ivan Benko.
Táto komisia ešte tento deň neskoro večer od odov
zdala rezidenciu predstaviteľom gréckokatolíckej
cirkvi — riaditeľovi biskupského úradu vdp. Pavlovi
Dancákovi a archivárovi biskupského úradu vdp.
Eugenovi Kočišovi.
Budova rezidencie bola takto vrátená gréckoka
tolíckej cirkvi, ktorú pravoslávna cirkev vlastnila 40
rokov — od 28. apríla 1950.

v_________________________________________________ /
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KRONIKA OTCA BISKUPA
Dňa 1. marca 1990 ndp. Mons. Ján H i r k a, sídelný pre
šovský biskup, v chráme Narodenia presv. Bohorodičky v
Košiciach viedol pohrebné obrady za o. Štefana Pappa,
býv. vedúceho redaktora gr. kat. tlače. — Dňa 4. marca
1990 v bazilike minor v Ľutine slúžil sv. liturgiu pri príleži
tosti výročia posvätenia Lateranskej baziliky v Ríme. —
Dňa 6. marca 1990 v Prešove rokoval s pracovníkmi Mi
nisterstva kultúry SR. — Dňa 9. marca 1990 bol v Prahe
na rokovaní o zriadení Biskupskej konferencie v Českoslo
vensku. — Dňa 16. marca 1990 v chráme sv. arch. Micha
la v Ladomirovej viedol pohrebné obrady za o. Alexandra
Schudicha, tamojšieho správcu farnosti. — Dňa 17. marca
1990 sa zúčastnil na vysviacke sídelného biskupa Mons.
Alojza Tkáča v Košiciach, dňa 18. marca 1990 na vysviac
ke sídelného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka v Rožňave
a dňa 19. marca 1990 na vysviacke sídelného biskupa
Mons. Rudolfa Baláža v Banskej Bystrici. — Dňa 20.
marca 1990 v katedrálnom chráme v Prešove viedol po
hrebné obrady za o. Mikuláša Ďurkáňa, CSsR. — Dňa 21.
marca 1990 viedol tlačovú poradu v Prešove. — Dňa 23.
marca 1990 v Prešove rokoval s predstaviteľmi vlády SR.
— Dňa 24. marca 1990 v Starej Ľubovni posvätil miest
nosť v Dome smútku, v ktorom sa budú vykonávať boho
služby pre gréckokatolíkov. Súčasne odslúžil slávnostnú
sv. liturgiu pri príležitosti sviatku Zvestovania presv. Boho
rodičky.
M. M.

Dňa 12. marca 1990 usnul v Pánovi v 70. roku svojho života a v
44. roku kňazstva
o. Alexander S c h u d i c h, asesor, t. dekan, správca gr. kat.
farnosti Ladomírová.
Nebohý sa narodil 26. mája 1920 v šemetkovciach. Na kňaza
bol vysvätený 28. júla 1946. Pôsobil vo farnosti-Ladomírová.
Zádušnú sv. liturgiu a pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján
H i r k a , prešovský biskup, dňa 16. marca 1990 v Ladomirovej.
*
Dňa 13. marca 1990 odovzdal svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi
v 72. roku života, v 45. roku kňazstva a 52. roku rehoľného života
o. Mikuláš Ď u r k á ň, CSsR gr. kat. duchovný na odpočinku
v Prešove.
Zosnulý sa na narodil 22. mája 1918 v Košiciach. Detstvo prežil
v Klenove. Na kňaza bol vysvätený 5. júla 1945. Pôsobil ako socius juvenatu v monastieri v Michalovciach. Na tamojšom gymná
ziu vyučoval hudbu a náboženstvo. Od roku 1950 bol väznený a
neskôr preložený do pracovného tábora. Od roku 1970 pôsobil v
duchovnej správe v Stropkove, Veľatoch a Dvoriankach. Po ťažkej
chorobe v roku 1980 ako kňaz — dôchodca pôsobil vo Varhaňovciach, Fulianke a vypomáhal v katedrálnom chráme v Prešove. Bol
duchovným radcom, spovedníkom rehoľných sestier, rehoľníkov
a kňazov. Zložil a upravil mnoho duchovných piesní. Prispieval aj
do našej tlače pod menom Mikuláš Mariánsky.
Pohrebné obrady a sv. liturgia bola obetovaná za jeho dušu 20.
marca 1990 v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
ktorú za veľkého počtu kňazov, rehoľníkov a veriacich slúžil ndp.
Mons. Ján H i r k a , prešovský biskup. Rozlúčkovú pohrebnú
kázeň povedal o. MUDr. Jozef S u k o v s k ý , CSsR, gr. kat. du
chovný zo Sabinova. Jeho telesné pozostatky boli potom uložené
do hrobky redemptoristov v Michalovciach.
Dobrotivý Bože, tvoj služobník kňaz Mikuláš bol veľkým ctiteľom
Panny Márie a sv. Jozefa. Na ich príhovor prijmi ho do večnej bla
ženosti. Amen.
Vičnaja im pamjat!

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripo
mínajú títo duchovní otcovia:
Gabriel Kopčay, správca farnosti v Miklušovciach — 75
rokov od narodenia (2. 06. 1915);
Alexej Mirossay, správca farnosti Brezina — 50 rokov
od ordinácie (16. 06. 1940);
Štefan Simko, správca farnosti Hlinné — 50 rokov od
ordinácie (16. 06. 1940);
Ján Džogan, správca farnosti Bačkov — 50 rokov od
narodenia (18. 06. 1940);
Jozef Orenič, správca farnosti Zemplínska Teplica —
60 rokov od narodenia (24. 06. 1930).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo
jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Z pohrebných obradov o. Štefana Pappa ( f 1. 03. 1990). Na snímke
zľava ndp. Mons. Ivan Margitič, pomocný biskup Mukačevskej eparchĺe a ndp. Mons. Ján Hirka, sídelný biskup prešovský pri pohreb
nom príhovore.
(Snímka: F. D.)
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(Pokračovanie)

Milí rodičia!
Čo, ak je človek slabý a tápe v neistote a nevie sa rozhodnúť pre
vieru? Má si dať napriek tomu dieťa pokrstiť? Niekedy postačí krst
odložiť. Je to však ťažké rozhodnutie, ktoré treba zvážiť v rozhovo
re s kňazom.
Slabosť a neistota sú typické ľudské vlastnosti a neraz sa rodi
čia nevedia pre krst rozhodnúť. Ich viera kolíše, a nie sú presved
čení o tom, že svojmu dieťaťu poskytnú pravú kresťanskú výcho
vu. Čo sa stane v tomto prípade? Odložiť krst na neskoršie, kým
sami vnútorne dozrejeme, vyrovnáme sa s vlastnou vierou?
Vidíte, už samotná prihláška ku krstu má svoj význam. Kedysi,
keď otec prihlasoval dieťa ku krstu — matka bola často ešte v pô
rodnici — bola to preňho číra formalita, zabehaný mechanizmus,
ako pri registrácii na úrade. Dnes je tomu ináč. Prihláška ku krstu
nesie pečať slobodného rozhodnutia rodičov. Toto slobodné roz
hodnutie je zároveň súčasťou krstného obradu.
V minulosti hral rodič pri krste vedľajšiu úlohu; zúčastňoval sa
na ňom len ako divák. Deti sa krstili hneď po narodení. Vtedy boli
krstené čím skôr pre vysokú úmrtnosť a matka často pri krste chý
bala. V popredí stáli krstní rodičia, tí hovorili v mene dieťaťa. Dnes
sa delia o zodpovednosť za výchovu s rodičmi, ktorí ju pri krste ve
dome berú na seba. Preto by voľba krstných rodičov mala vychá
dzať z takejto úvahy: Môže sa krstný rodič s nami deliť o naše vý
chovné povinnosti z vlastného presvedčenia a v prípade potreby
ich aj prevziať? Bolo vy veľmi užitočné, pokiaľ to bude možné, po
zvať ich k rozhovoru o krste.
Pre rodičov rôznych vierovyznaní zostáva ešte jedna špeciálna
otázka: Kde bude vaše dieťa „doma“ ? Nemôže stáť „medzi“ cir
kvami, musí patriť k určitému konkrétnemu spoločenstvu. Vzájom
ná dohoda rodičov nebýva ľahká, ale je nutná pre dieťa i pre vaše
manželstvo. Partner, ktorý sa zriekol svojich konfesijných nárokov,
vie, že jeho dieťa bolo krstom pričlenené do veľkého spoločenstva
všetkých kresťanov.
Cirkev povoľuje, aby sa na krste zúčastnili aj nekatolícki kresťa
nia ako svedkovia. Avšak hlavný krstný rodič má byť katolík. To
vyplýva z jeho spoluzodpovednosti a tiež z faktu, že krstný rodič je
zástupcom cirkevného spoločenstva.
Už sme hovorili o tom, ako veľmi zdôrazňujeme pri krste skutočnoť, že začleňujeme dieťa do spoločenstva veriacich. Z toho dôvo
du krst v nemocnici nezodpovedá našej predstave.
V nebezpečenstve života novorodenca ho môžu rodičia núdzo
vé pokrstiť. Na hlavičku dieťaťa nalejú trocha vody a hovoria pri
tom: „(Meno). Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
Amen.“ Vyjadrujú tým svoju vieru a nádej: Naše dieťa patrí Bohu.
Veríme však, že každé dieťa je zahrnuté Božou láskou, a tejto
láske zverujeme každé dieťa i to, ktoré umrie nepokrstené.

vo svojom duchovnom vývine na vás odkázané, ako mu máte po
máhať žiť vo svetle viery, ktorej svieca je symbolom. Ešte zvlášť
sa tento akt zdôrazní, keď aj vy, po kňazovi, urobíte dieťaťu na
čelo znamenie kríža. Znamenie kríža na detskom čele ráno, večer
i v dôležitých životných chvíľach je pekným zvykom — znamená,
že dieťa odovzdávate do Božej ochrany.
Čo ste pri krste sľúbili a vyznávali, má sa stať neskôr u vášho
dieťaťa skutočnosťou. Musí naplno prežiť a pocítiť rodičovskú lás
ku. Len tak bude môcť zatúžiť po Božej láske a bude sa vedieť na
ňu spoľahnúť.
Dieťa je zvedavé, bude sa pýtať — vy, milí rodičia, sa musíte
učiť načúvať a odpovedať na všetky otázky, i na otázky o Bohu —
dieťa stále viesť a usmerňovať.
Postupne sa bude charakter dieťaťa formovať aj vaším príklad
ným životom. Bude sa usilovať o vlastné skutky. Príde čas, keď ho
pripravíte na prvé sv. prijímanie a po niekoľkých rokoch, sa otvo
rene prizná k svojmu krstu a k svojej viere.
Kým dieťa dozreje, čaká ho ešte dlhá cesta s mnohými zastáv 'S
kami i obchádzkami, za ktoré preberáte vy, rodičia, zodpovednosť.
Je dobré, keď vám spoločenstvo veriacich v tejto úlohe pomáha.
(Listy rodičom) K f
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Cieľ príde k Tebe
Koruna tvorstva
kráčaj,
kráčaj vzpriamene,
stále kráčaj so vztýčenou hlavou:
tam a späť,
vzad a vpred.
Plazenie ani neskúšaj —
odmietni tento spôsob chôdze.
No pokľaknúť a skloniť hlavu
pred Stvoriteľom môžeš:
za tento dar
vzpriamenej chôdze.
(Ó, Bože, aký je veľký človek!,
veď on keď chce —
na Mliečnej dráhe sa mlieka
napiť m ôže).
N o zatiaľ páchaj dobro na roli života.
Budú Ťa potrebovať.

Vy, rodičia, prinesiete dieťa do chrámu a žiadate o krst. Keď sa
odriekate ducha zla a všetkého zlého, potom vyznávate svoju vie
ru. Vo svojich rukách držíte sviecu, čím je naznačené, ako je dieťa

Cieľ príde k Tebe.
o. Vasil Kočemba
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