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Ochota slúžiť blížnym
Minulo už jedenásť storočí od pôsobenia svätých
bratov Cyrila a Metoda. Úcta k nim je však stále živá.
Pravda, dnes mnohí ľudia oceňujú našich svätcov iba
ako kultúrnych činiteľov, ako zakladateľov našej
písomnosti, podporovateľov politickej samostatnosti
Veľkomoravskej ríše. Títo ľudia vidia v solúnskych
bratoch historických dejateľov, dôležitých pre svoju
dobu.
Zjav historického dejateľa možno správne pochopiť
a oceniť jedine vtedy, ak ho chápeme a oceňujeme
v myšlienkových i sociálnych súvisoch jeho doby. Sv.
Cyril a Metod účinkovali v druhej polovici 9. storočia.
Svoju činnosť rozvinuli vo veľkom trojuholníku: Cari
hrad, Veľkomoravská ríša a Rím. Ich poslanie u Slovienov v strednej Európe bolo v prvom rade poslaním
náboženským. Myšlienkový svet, individuálny i spolo
čenský život ľudí v Carihrade a v Ríme v 9. storočí mali
kresťanskú náplň. Nebolo by správne, keby sme pri
oceňovaní činnosti sv. Cyrila a Metoda neprihliadali na
náboženský prvok. Pre ich objektívne ocenenie je
nevyhnutne maľ na zreteli zástoj náboženstva v ich
živote.
Ak si všimneme náboženskú náplň činnosti našich
apoštolov, ich postavy vystúpia z dávnej minulosti
v čerstvých farbách; ich činnosť sa ukáže bohatou na
podnety aj pre našu prácu, slovom sv. Cyril a Metod sa
nám ukážu ako svätí pre našu dobu.
Všimnime si niektoré podstatné črty života a čin
nosti našich apoštolov.
Mladému Konštantínovi (Cyrilovi) prihovoril sa
vysoký cisársky úradník takto: „Mám duchovnú dcéru,
ktorú som dvíhal z krstiteľnice, krásnu i bohatú, z rodu
dobrého a veľkého; ak chceš, dám ti ju za ženu: od
cisára hneď dostaneš veľkú hodnosť i kniežatstvo a
čakaj viacej, lebo budeš stratégom.“ Ako sa zachoval
Konštantín pred takou lákavou ponukou? V jeho živo
topise čítame: „Odpovedal mu filozof: Dar je to iste
veľký pre tých, čo ho potrebujú, ale pre mňa nad uče
nie niet nič väčšieho.“ Potom odišiel do kláštora. Po
šiestich mesiacoch ho cisárovi ľudia vyhľadali a „up
rosili ho, aby prijal učiteľskú stolicu a učil filozofiu“.
Neskoršie ho vidíme úspešne obhajovať Kristovo uče
nie proti obrazoborcom, šíriť toto učenie u Arabov a
Kozárov, ba presviedčať o správnosti tohto učenia aj
Židov. Priam dojímavým spôsobom zaujal stanovisko
ku žiadosti Rastislava a Svätopluka, ktorí žiadali od
cisára Michala, aby poslal Slovienom biskupa: „I
ustatý som i chorý telom, ale s radosťou pôjdem ta.“

Naši apoštolovia sv. Cyril a Metod chápali svoj život
a žili ho ako službu blížnym. Tejto službe venovali celý
svoj život, všetky svoje sily. Aby mohli plnšie žiť pre
Božie veci a pre svojich blížnych, rozhodli sa obaja žiť
v bezženstve. Nuž a takýto ich život znamenal
nesmierne dobrodenie pre ľudí, ktorým sa venovali,
teda aj pre našich otcov. Takýto život ďalej pre
samých apoštolov znamenal cestu k večnej sláve, ba
preslávil ich aj medzi rozličnými národmi v oblasti kul
túrnej. Bol to teda život, ktorý sa oplatilo žiť.
(Radostné posolstvo, A)

„Poďte, ctitelia C yrila a M etoda. P iesňam i oslávm e ich pam iatku . V e d h or
livosťou sa rovn ali a p oštolom , svätosťou b o li o z d o b o u kň azstva, vierou
osvietili slo va n sk é n á ro d y . . . " (Z veľkej večierni sviatku ).

„Pane, nie som hoden. . . “ (Mt 8, 8).
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4. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Kozma a
Damián, divotvorca (bezsrebreníci)
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Uloženie rúcha presv. Bohorodičky vo Vlacherne
Hyacint, mučeník
Andrej Krétsky, arcibiskup
Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
Atanáz Athoský, prepodobný. Prvý piatok
Tomáš Malejský, prepodobný
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5. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 5. Prokop,
mučeník
Pankrác, biskup; mučeník
Anton Pečerský, prepodobný
Eufímia, mučenica. Oľga, apoštolom rovná
Proklus a Hilár, mučeníci
Zbor archanjela Gabriela
Akvila, apoštol

6. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 6. Vladimír
Veľký, apoštolom rovný
Pamiatka Svätých Otcov 6. všeobecného
snemu
*
Atenogen, mučeník
Marína, mučenica
Hyacint a Emilián, mučeníci
Makrina, prepodobná
Eliáš, prorok
Simeon a Ján, prepodobní

22. N 7. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 7. Mária
Magdaléna, myronosička; apoštolom rovná
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Trofim aTeofil, mučeníci
Boris a Gleb, mučeníci
Zosnutie sv. Anny, matky presv. Bohorodičky
Hermolaj, mučeník
Pantelejmon, mučeník
Prochor, Nikanor, Timon a Parmen, apoštoli

29. N

8. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 8. Kalinik,
mučeník

30. P
31. U

Silas, Siluán, apoštoli
Eudokim Spravodlivý

V Lurdoch, kde sa zjavila Panna Mária, stalo sa už viac uzdrave
ní. Jedného dňa medzi chorými z celého sveta ulicami mesta krá
čal aj istý veterán druhej svetovej vojny. Vo vojne stratil jednú
nohu a drevená protéza mu akosi pri kráčaní vŕzgala. Uvidel ho
istý neverec, ktorý si v Lurdoch zo všetkého robil žarty. Povedalo
ňom nahlas: „Pozrite toho žobráka! Myslí si, že mu Boh dá novú
novú nohu. Veterán sa nemohol zdržať a úctivé mu odpovedal:„Prepáčte pane, máte pravdu! Ja neočakávam, že by mi P.án
Boh dal novú nohu. Prosím ho ale, aby mi pomohol niesť bremeno
života, keďže mám len jednú nohu. Pokorte sa aj vy a proste ho,
aby ste mu aj vy, na oboch nohách, mohli lepšie slúžiť a budete
šťastnejší. “
Pokora a úcta vedú stotnika z evanjelia k poznaniu, že jeho
prosba k Ježišovi je stretnutím ľudskej bezmocnosti s Božou všemohúcnosťou a vyvodí z toho dôsledky: Ježiš je prinajmenšom
takým Pánom nad chorobou, životom a smrťou, ako on, dôstojník,
je pánom podriadených vojakov; preto nie je Pánovi potrebné ísť
do jeho domu, ale stačí povel na diaľku. Túto vieru nám dal Pán
za p ríkla d . . .
„Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti hriechy. . (Mt 9, 2).
V jednom kostole vo Wutzburgu je zaujímavý kríž. Spasiteľ na
tomto kríži nemá ruky vystreté a klincami pribité, ale ich má zopiate. Keď vraj svojho času vtrhlo do Wurzburgu švédske vojsko,
začalo v ňom rabovať. Jeden z vojakov sa dostal v noci aj do kos
tola a chcel ukradnúť zlatú korunu z hlavy Ukrižovaného. Čo sa ale
stalo? Ukrižovaný odtrhol svoje ruky od dreva kríža, chytil zlodeja
a nepustil ho . . . Ráno ho našli nešťastného v kostole v Kristo
vých rukách. Oči mal vyplakané. Ten vojak oľutoval svoj skutok a
stal sa kresťanom.
Celá táto udalosť je len zbožná legenda. Ale to, že Ježiš Kristus
pri sv. spovedi objíma hriešnika a nepustí ho, kým ľútosťou
nezmyje svoje hriechy — to už nie je legenda . . . To výrazne
povedal už zákonníkom: „Aby ste vedeli, že Syn človeka má na
zemi moc odpúšťať hriechy“ (Mt 9, 6). Ďakujem ti, Pane, Ježišu
Kriste, za tvoje mocné odpúšťanie hriechov!
„Išli za ním dvaja slepci a kričali. . . " (Mt 9, 27).
Jedno mladé americké dievča hovorí o tom, ako ju chytilo nie
koľko uličníkov a zavrelo do truhly, v ktorej prežilo 83 hodín. Čas
sa je j zdal dlhý a hrozný. Bolo to čakanie na smrť. Chvíľu som si
krátila tým, že som počítala od 1 do 10 000. Nakoniec som začala
rozhovor s Bohom. Nikdy som sa predtým nemodlila. Po 83 hodi
nách prišlo oslobodenie.
Aj týmto je znovu potvrdená skutočnosť, že oplatí sa modliť a
predkladať Bohu svoje prosby a žiadosti. A na to je treba využiť
každú príležitosť.. . Dvaja slepci, ktorí kričali za Kristom, sú nám
v tom príkladom . ..
-fd-

Modlitba pred spaním

Úmysel Apoštolátu modlitby na júl
Za intelektuálov, vedcov, umelcov a tých, čo
pôsobia na univerzitách, aby sa usilovali vniesť
semeno evanjelia do každej kultúry.
Srdce Ježišovo, daj našim biskupom stále viac svet
la, odvahy a apoštolskej horlivosti.
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Malé dievčatko je pred operáciou. Pred uspaním lekár vra
ví: „Len vtedy sa uzdravíš, ak teraz zaspíš.“ — Nato dievčat
ko: „Teta, ja sa teraz pomodlím, lebo pred usnutím sa vždy
pomodlím.“ Kľaklo si na operačnom stole a pomodlilo sa. —
Operujúci lekár sa potom priznal svojmu priateľovi: „Vieš, už
asi tridsať rokov som sa nemodlil, ale od večera toho dňa, čo
som dievča operoval, nezaspím bez toho, že by som sa nepo
modlil.“

Keď bol biskup Pavol G o j d i č v
roku 1927 po svojej konsekrácii na
súkromnej audiencii u pápeža Pia
XI., odovzdal mu Svätý Otec zlatý
pektorálny kríž a povedal mu:
„Tento kríž je symbolom všetkých
ťažkých krížov, ktoré na teba, syn
môj, zošle náš dobrotivý Pán počas
tvojej apoštolskej činnosti.“ Budúc
nosť dokázala, ako veľmi prorocké
boli tieto slová!
PETER G O J D I Č sa narodil 17.
júla 1888 v Ruských Pekľanoch
(okr. Prešov). Za kňaza bol vysvä
tený 27. augusta 1911. Dňa 20. júla
1922 vstúpil do Rádu sv. Bažila Veľ
kého a pri obliečke dňa 27. januára
1923 prijal rehoľné meno Pavol.
Slávnostné rehoľné sľuby zložil 28.
novembra 1924. Za apoštolského
administrátora prešovskej diecézy
bol menovaný 14. septembra 1926,
inštalovaný bol 29. februára 1927.
Za biskupa harpašského bol usta
novený 7. marca 1927. Vysvätený
bol v Ríme 25. marca 1927. Za apoš
tolského administrátora pre Apoš
tolskú administratúru mukačevskej
diecézy na Slovensku bol meno
vaný 13. apríla 1939, za biskupa pre
šovského bol intronizovaný 8.
augusta 1940. Dňa 15. januára 1946
bol splnomocnený administráciou
všetkých gréckokatolíkov v Česko
slovensku.
Za jeho láskavý, pozorný a dobro
činný vzťah k veriacemu ľudu
dostalo sa mu uznania, keď ho
nazývali mužom zlatého srdca a
cez, i po druhej svetovej vojne
otcom trpiacich. Pri likvidácii gréc
kokatolíckej cirkvi v ČSR bol 27.
apríla 1950 uväznený a odsúdený
na doživotný žalár. Po nevýslovnom
utrpení zomrel v deň svojho narode
nia— 17. júla 1960.
‘ Pri svojej inštalácii za administrá
tora prešovskej diecézy vo svojej
kázni narysoval hlavné body svojho
arcikňazského apoštolátu so slova
mi: „S Božou pomocou chcem byť
otcom sirôt, pomocníkom chudob
ných a tešiteľom zarmútených!“

•

V krátkom zástupe väzňov zastal
na chodbe väzenskej nemocnice. K
nohám zložil svoj majetok, ktorý
zaberal iba časť skromného pries
toru medzi zaviazanými rožkami
ošúchanej väzenskej deky. S
nesmiernou skromnosťou zložil sa
na určené miesto. Väčšina obyvate
ľov nemocnice ho už poznala z
povestí, ktorá ho sprevádzala i vo
väzbe, a hneď po príchode zahrnuli
ho pozornosťou a láskou. V tomto

(K 30. výročiu
mučeníckej smrti
prešovského bis
kupa
Pavla
G o j d i č a)
prostredí prežil som s ním posledné
štyri mesiace jeho života.
Vo svojej jednoduchosti poskyto
val všetkým mnoho možnosti
nahliadnuť do svojho života. Obdi
vovali sme ho. Jeho veľkosť bola v
jeho nevyjadriteľnej skromnosti,
pokore a v skutočne detinskom
pomere k Bohu. Chatrná telesná
stavba, jeho oči a celá tvár prezrá
dzali strašné utrpenie, no z jeho úst
nikdy sme nepočuli ani len jediné
slovo sťažnosti. Spolubratia lekári
sa zhodovali v domnienke, že
pacient trpí ukrutné bolesti. Na
otázky, či ho niečo bolí, odpovedal
s úsmevom: „Mám strašné bolesti.“
S blížiacim sa koncom života, keď
sa stupňovali jeho bolesti spôso
bené zákernou chorobou, často sa
na mňa obracal otázkou prednese
nou tónom krajnej dôvernosti: „Čo
myslíš, Ferko, dokedy sa ešte
budem trápiť?“ — a bez meškania
pokračoval: „Ale viem, povieš mi,
dokiaľ bude Božia vôľa. Dobre,

dobre je to tak, veď ja budem
trpieť.“
Až do konca svojho života pre
chovával nesmiernu lásku k svojim
kňazom a veriacim. S vďačnosťou
spomínal na jednotlivých kňazov,
na cirkevné slávnosti, na dôležité
udalosti v cirkvi a s nadšením hovo
ril o dôvodoch jednoty gréckych
katolíkov s rímskou cirkvou. Niet
ani najmenšej pochybnosti o tom,
že biskup P. Gojdič je mučeníkom
tejto vernosti. Hovoril mnoho prí
hod z vyšetrovania, pri ktorom
neraz dostal vyhlásenia od význač
ných politických osobností, že ho
okamžite uvedú do jeho úradu v
Prešove, ak sa pridá k pravosláviu.
Hovoril, že raz vo väznici v Ruzyni
priviedli ho z cely do reprezentačnej
miestnosti. Keď strážnik opustil
miestnosť, vošiel do nej uniformo
vaný vysoký dôstojník, ktorý sa mu
predstavil a podal ruku. Oznámil
mu, že z poverenia vlády ho uisťu
je, že z tejto miestnosti pôjde
priamo do Prešova, ak je ochotný
stať sa patriarchom Pravoslávnej
cirkvi v Československu. Bolo pre
nás dojímavé sledovať, keď nám
hovoril o tejto príhode. Verne som
si vedel predstaviť premiéru toho
stretnutia, keď na ponuku otec bis
kup Gojdič s nesmiernou láskou a
dobrotou iba jemu vlastnou sa
ospravedlnil, že nemôže vyhovieť
tejto požiadavke, že to by bol
strašný hriech proti Bohu, že by to
bola zrada na Svätom Otcovi, na
svätej cirkvi, na vlastnom svedomí
a na veriacich, z ktorých mnohí v
tomto čase trpia pre vieru, ktorú im
sám hlásal a ktorej ich učil. Spro
stredkovateľ pristúpil k nemu, do
svojich rúk chytil biskupove ruky,
pritiahol ich na svoje prsia a pove
dal: „Otec, vy sa mi páčite, ste sta
točný človek, vážim si vás.“ Keď
odišiel, strážnik znova odviedol bis
kupa do cely.
Obdivuhodná bola láska biskupa
Gojdiča k nepriateľom. Vždy preja
voval poslušnosť a veľkú úctu
dozorcom. Nikdy nebolo počuť z
jeho úst slovo sťažnosti alebo
odsúdenia. Raz, keď sa okolo
postele zišla skupina väzňov, jeden
z
nich
položartovne-polovážne
povedal: „Pavlíčku! Ty chceš zom
rieť, ale my chceme žiť. A preto
musíš nám povedať, kto ti ublížil.
My tých darebákov ešte poženieme
na zodpovednosť aj za teba.“ Bis
kup s nesmiernou láskavosťou, s
pokojom a úsmevom povedal:
„Chlapci, mne nikto v živote neublí
žil. Všetko utrpenie, ktoré som
dosiaľ znášal, prijal som rád, a bolí
ma iba to, že mnoho mojich spolu-

bratov a veriacich musí trpieť pre
svoju vieru.“
Keď jedného dňa prišiel do
väzenskej nemocnice nový pacient,
cukrovkár, kňaz Vrána, a zaradili ho
na práve uvoľnenú nemocničnú
posteľ na cele č. 2, nikto z nás netu
šil, že je to kňaz, ktorý má vykonať
poslednú službu Božiemu služobní
kovi P. Gojdičovi pri jeho odchode
zo slzavého údolia.
0
podivuhodnosti Božích ciest
sme sa vo väznici presvedčili den
ne. Tésne pred sviatkom Božského
Srdca čírou náhodou sa vytvorili
podmienky pre obetovanie sv. litur
gie. Otec Vrána vyspovedal všet
kých, ktorí mali o to záujem a pri
tejto príležitosti vyspovedal otca
biskupa. Gojdiča. Na druhý deň,
zavčas rána, ešte pred budíčkom
prevažne po ležiačky sledovali sme
sv. liturgiu. Mocne sme precítili prí
tomnosť Kristovu, i keď táto veľká
premena sa stala na ošúchanej
väzenskej lyžici. Otec Vrána zanie
sol Eucharistiu najprv k posteli otca
biskupa a potom nám ostatným. To
bolo jeho posledné sväté prijíma
nie.
V posledných dňoch života
doľahla na uväzneného biskupa
ešte ťažká skúška. Pri úradnej
návšteve lekár Ministerstva vnútra
oslovil otca biskupa s veľkou
nezvyklou úctivosťou: „Excelencia,
tak v najbližších dňoch idete
domov. O veci je už rozhodnuté.“
Táto reč mohutne rozbúrila pokojnú
hladinu srdca, vznietila nádeje a
túžby nášho spoluväzňa. Zo srdca
sme mu žičili sľúbenú slobodu a
spolu s ním sme čakali netrpezlivo
na chvíľu, ktorá otvorí bránu väzni
ce, aby mu umožnila v^tup do
občianského života. No táto chvíľa
neprichádzala, minul týždeň, dva a
my sme videli, ako otec biskup vnú
torne úžasne trpí bolesťou umiera
nia krásnych nádejí. V rozhovoroch
sa netajil so svojím vnútorným roz
položením a ťažkým rozporom pri
voľbe medzi slobodou a korunou
mučeníka. „Neviem, či b y . bolo
hodno zameniť krásnu korunu
mučeníctva za dva-tri roky na slo
bode. No ja to nechám na milého
Pána Boha. Nech rozhodne on.“
Takto uzatváral naše rozhovory. I
keď sme chvíľkami mali dojem, že
bolesti pacienta sa stupňujú a
chvíle ich zmiernenia stávajú sa
čoraz redšími, zdravotný stav sme
považovali za taký stabilizovaný, že
nikoho ani len nenapadlo pripustiť
možnosť skorej smrti.
V jedno popoludnie proti svojmu
zvyku otec biskup ma požiadal, aby
sme ho vyviezli na väzenský dvor,
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kde sa prechádzali chorí väzni.
Akoby úplne od veci poznamenal:
„Chcel by som ešte poslať požehna
nie svojim drahým veriacim.“ Len
čo sme postavili na dvore vozík na
mieste, ktoré nám sám určil, už pri
chádzala z iného oddelenia skupina
väzňov na ošetrovňu zubov. Medzi
väzňami bol aj otec biskup B. Hopko. Zástup prechádzal poblíž vozí
ka, chorý sa mierne dvihol a rukou
robil znamenie kríža a jeho ústa
šepkali nepočuteľné slová. S úsme
vom požiadal, aby sme ho zaviezli
nazad do miestnosti. Nevideli sme v
tejto príhode znamenie blížiaceho
sa konca. Ba takáto myšlienka ma
nezaujala ani pri ďalšej príhode,
keď jeho vyjadrenie bolo ešte kon
krétnejšie. Prišiel som k jeho poste
li, aby som mu ukázal ozdôbku,
ktorú som urobil svojej dcérke, hoci
som nerozmýšľal o tom, ako ju
bude možné dostať z väznice von.
Otec biskup s úsmevom pozeral na
ďatelinový lístok z plexiskla, v kto
rom žiarila iniciálka „M“. S veľkou
láskavosťou siahol do svojho uzlíka
vreckovky skrytej pod plášťom,
vytiahol z neho malé srdiečko z ple
xiskla, v ktorom bol krížik z pliešku.
Bol to dar, ktorý v ten istý deň
dostal od mládenca, ktorý odpyká
val trest za vraždu. Pozrel na krížik,
pobozkal ho a povedal: „Ty si spra
vil pre Martušku, tak toto daj tvojmu
Petríkovi a povedz mu, že je to od
jedného umierajúceho biskupa.“
Raz večer otec biskup zakýval na
mňa, zavolal ma k posteli a po chvíli
povedal: „Nepohorši sa na mne.
Smrti sa bál aj Pán Ježiš a on bol
Boh. Ja som len človek, i keď som
biskup.“
Posledná chvíľa prišla celkom
nečakane. V noci posadil som sa na
posteľ a videl som, že sedí aj otec
biskup a privoláva ma. Skočil som k
nemu. Poprosil ma, aby som ho
zaniesol na WC. Keďže postihnutie
močového mechúra spôsobovalo u
neho ťažkosti močenia, ktoré trvalo
niekedy i hodinu, vrátil som sa na
posteľ. Po krátkej chvíli však som
začul, že sa otvorili dvere a uzrel
som usmiatu tvár otca biskupa. Keď
som pribehol k nemu, hovoril mi
akoby natešený: „Tak, teraz už bude
všetko dobre. Zanes ma na posteľ.“
Bol ľahký ako pierko, vzal som ho
na ruky a položil som ho na jeho
posteľ. Na jeho tvári v tej chvíli

sadla akoby tôňa, oči uprel priamo
pred seba a ústa sa mierne pohybo
vali, akoby vysielali krátky vzdych.
Zmocnil sa ma pocit nepríjemnej
predtuchy. Zabúchal som na dozor
cu, aby priviedol lekára a zobudil
som kňaza Vránu. Keď prišiel k
j
posteli otca biskupa, poznamenal:
j
„Umiera, modlime sa.“ Z postelí ako
na povel pozdvihlo sa ešte niekoľko
väzňov. Postupne prichádzali k
posteli. Pohľad otca biskupa pre- .
niesol sa priamo hore, akoby hľadel
do nekonečnej diaľky. Spoločne
sme sa modlili za umierajúceho.
Trvalo hodnú chvíľu, kým službuko
najúci strážnik priviedol lekára. Ten
však už konštatoval smrť.
Ako obvykle, mŕtve telo zabalili
sme do plachty, na ktorej zomrel a
na nosidlách podľa príkazu prenie
sli sme ho do miestnosti rontgenu,
kde malo zostať až do rána. Povin
nosťou ošetrovateľa bolo zazname
nať dátum a hodinu smrti, a preto
spýtal som sa dozorcu, koľko je
hodín. „8 minút po polnoci“ —
odpovedal úsečne. Teda bola už
nedeľa, 17. júla 1960. Vtedy sme si
uvedomili všetci, ktorí sme boli v
dôvernom styku so zomrelým, aký
dobrý je náš Pán Boh. Aké veľké je
jeho porozumenie pre naše ľudské
slabosti i naivnosti. Pán biskup
veľmi často so záľubou hovoril:
„Viem, ty sa mi budeš smiať, ale ja
vždy prosím milého Pána Boha, aby
ma povolal z toho slzavého údolia v
ten deň, keď ma do neho poslal. Je
to smiešna žiadosť od biskupa,
pravda. . . " Splnilo sa i toto malé
„smiešne“ želanie veľkého biskupa.
Len čo zapadli dvere našej cely,
zaštrkotal kľúč a na chodbe bolo
počuť vzdiaľujúce sa kroky dozor
cu. Svetlá reflektorov z väzenského
nádvoria miernili nočnú tmu v našej
cele a tôňa zamrežovaného okna
kreslila mohutný kríž na posteli
kňaza Vránu. V tomto šere, bezpro
stredne po smrti, slúžila sa prvá
zádušná sv. liturgia za biskupa
Pavla Gojdiča.
Nikto v cele nespal. Ležali sme na
svojich posteliach, a hoci jedna
bola prázdna, zdalo sa nám, že otec
biskup je stále medzi nami. Do
našich
modlitieb
„Odpočinutie
večné daj mu, Pane . . . “, nástojčivo
sa nám natískali myšlienky: Brat
náš, Boží služobník Pavol, ktorého
Pán vo svojej láske za neochvejnú
vernosť obdaroval palmou muče
níctva, oroduj za nás, vypros silu,
požehnanie a ochranu nám i našim
drahým, ktorí trpia spolu s nami.
(František Ondruška - • Kalendár gréckokatolíkov 1969)

O stotníkovi, čo veril ako dieťa
Kráľ Šalamún vybudoval chrám v Jeruzaleme a
v ňom sa modlieval. A Pán vypočul jeho prosbyľ „Ale
aj cudzinca, ktorý nie je z národa tvojho, Izraela . . a
príde sa modliť do tohoto domu, ty vyslyšíš na nebi,
na mieste pobytu svojho a urob všetko, o čo cudzinec
k tebe volá“ (3 Kr 8,41-43). Nie po prvý raz ústami svo
jich prorokov a vyvolených mužov Boh prejavuje svoju
starostlivosť o cudzincov v izraelskej zemi a spĺňa ich
túžby. Aj Mojžiš žiadal od ľudu: „Vysluhujte právo
sirote i vdove a milujte i cudzinca, poskytujte mu jedlo
a šatstvo. Aj vy majte v láske cudzinca, veď cudzin
cami ste boli aj vy v egyptskej zemi“ (Dt 10,18-19).
Táto starostlivosť sa jednoznačne prejavila aj v prí
pade rímskeho stotníka, ktorý bol pre Izraelitov
cudzincom, a to priamo samým Kristom, nie preto, že
by rímsky stotník bol potreboval pokrm a šatstvo, ale
sa obrátil na Krista v celkom inej veci. Jeho verný a
dobrý sluha bol chorý a o Kristovi sa dopočul, že má
moc uzdravovať. Kristus v ňom našiel takú vieru, že
jeho žiadosť ochotne spĺňa a dáva ju za vzor vyvole
nému národu. Treba len ľutovať, že nám evanjelisti
nezaznačili jeho meno. Do dejín spásy vošiel ako „istý
stotník“. Nevieme o ňom veľa, ale to, čo je o ňom napí
sané, ukazuje sa nám vo veľmi priaznivom a sympatic
kom svetle. Tešil sa autorite nielen u svojich vojakov
ako veliteľ („Ak daktorému poviem: „Choď!“ — ide;
inému: „Poď sem!“ — tak príde; a svojmu sluhovi:
„Urob toto!“ — on to urobí“), ale aj v židovských kru
hoch mal dobrú povesť („Zaslúži si, aby si mu to uro
bil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil“).
Vieme o ňom, že si vážil a miloval svojho sluhu a veľmi
sa oňho staral. História stotníka, ako nám ju podávajú
evanjelisti Matúš a Lukáš, odciáňa nám veľmi dôležitú
pravdu o tomto cudzincovi: prejavil sa ako človek pro
stej, ale hlbokej viery, o čom vydal svedectvo sám
Kristus: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel
u nikoho v Izraeli“ (Mt 8,10).
Tento stotník je nám daný nielen za vzor viery v Kris
ta, ale aj ako výčitka svedomia. Je to protirečivá situá
cia. V akom zmysle?
Izraeliti boli hotoví uznať všetky jeho čnosti, zásluhy
a prednosti, ale napriek všetkému — pre nich bol iba
pohanom, čiže zo židovského hľadiska neveriacim
človekom. Pre nich pohanskí bohovia, v ktorých akiste
tento rímsky stotník veril, boli falošnými bohmi a ich
úcta bola modloslužbou. Stotník mohol ich prevyšo
vať vo všetkom, iba v jednom nie, v tom, čo malo byť
akoby ich špecialitou, národnou osobitosťou a jedi
nečnou výsadou: vierou v pravého, jediného Boha.
Predsa to oni, Židia, prví boli uvedení do Božích tajom
stiev. S nimi, a to práve pre ich vieru v jedného Boha
— uzavrel Boh svojho druhu jedinečnú zmluvu. A
predsa Kristus nie o nich, ale o stotníkovi jasne pove
dal: „Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.“ To
znemaná, že vo viere Izraela chýbali akési dôležité zna
ky, ktoré práve charakterizovali vieru rímskeho stotní
ka.
Slabosť viery v Izraeli nebola v jej obsahu a náplni,
veď verili v jedného Boha, očakávali prisľúbeného
Mesiáša Vykupiteľa, praktizovali svoju vieru, tvrdo si
ju bránili. Evanjeliový stotník, ktorý nepoznal Bibliu,

,A Ježiš ch odil p o všetkých m estách a dedinách, učil v ich synagógach, hlá
sal evanjelium o kráľovstve a u zd ra vo va l k a žd ý neduh a ka žd ú ch oro
bu . . . " (M t 9, 35).

vedel celkom isto o pravom Bohu menej, ako hociktoré
židovské dieťa vychované v židovskej rodine, nehovo
riac už o učiteľoch Zákona, o starších izraelského
ľudu, u ktorých hľadal príhovor vo veci uzdravenia
svojho sluhu. Akosi samozrejme predpokladal, že oni
majú bližšie ku Kristovi, veď pochádzal z ich rodu.
Možno sa nazdávať, že o Kristovi tiež nevedel, veľa a
ešte menej o jeho mesiášskom poslaní, ale iba čosi o
Ňom „počul“. To bolo akiste ešte málo, ale už stačilo,
aby stotník pochopil, čo Izraeliti bez požadovaných
znakov a zmanení nemohli, ba možno povedať, že ani
nechceli pochopiť, že vystačí jedno Ježišovo slovo,
aby oslobodil človeka od choroby. V tom je tá protirečivosť situácie.
Biblický text nám nepodáva dostatočný podklad k
tomu, aby sme mohli tvrdiť, že po obsahovej stránke
bolo stotníkovo vyznanie viery vyznaním v Kristovo
mesiášske poslanie. No Kristus takú vieru od neho ani
nevyžadoval. Po formálnej stránke stotníkov postoj,
jeho viera v Kristovu moc prejavuje také znaky, aké by
Kristus chcel nájsť aj v našej viere a aké hľadal aj u
svojho národa. V prvom rade sa tu prejavuje stptníkova pokora. Rimania boli pyšní na svoju moc a slávu
ako dobyvatelia sveta, veď vládli skoro nad všetkým
vtedajším svetom a v podstate opovrhovali židovským
národom. A tu zrazu prichádza ku Kristovi príslušník
tohoto hrdého národa a prosí o čosi Krista, člena
opovrhovaného národa. Sv. Augustín pripomína, že to
bola práve stotníková pokorná viera, čo pohla Krista
splniť jeho žiadosť. On vysoko vyzdvihol a ocenil
takúto jeho vieru a jeho láskavú starostlivosť o zdravie
a život jeho služobníka. Vo svojej dôvere v Krista sa
nesklamal.
Všimnime si, že takto prejavená viera nie je natoľko
otázkou vedenia, poznania Boha, čo je Boh a čo môže
vykonať, ale skôr prostou vierou a dúfajúcou istotou,
že tie veľké veci Boh môže preňho vykonať, ale aj' pre
každého úprimne veriaceho kresťana. O sile viery tu
svedčí nie tak stupeň poznania a chápania Božích
právd, ale viac sila dôvery a viery. A vôbec nie je pro
tirečením, že takej viere, akú prejavil rímsky stotník,
učí nás nejedno dieťa, či prostý, neučený človek, ale
plný pravej, nefalšovanej pokory. Ako sa tu dobre
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hodia Kristove slová z evanjelia sv. Lukáša na každého
pokorne veriaceho človeka bez povýšeneckého
mudrovania a mudrlantského filozofovania: „Zvelebu
jem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl
pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo“ (10, 21).
Tí, čo mali ku Kristovi tak blízko podľa svojho rodu
a vzhľadom na poznanie Písma a ako vyvolený národ,
boli plní pochybností, výhrad, nedôvery a žiadali od
Krista neprestajne zvláštne znamenia o jeho poslaní,
ale tento cudzí človek bol presvedčený na prvý pohľad
o Kristovej moci. Možno o ňom povedať, že o Kristovi
málo vedel, ale mu veľmi dôveroval.
Viera v Krista žiada, aby sme mali neskazené detské,
pokorné, milujúce srdce, ale pritom zdravý a vyspelý

rozum, jasný a široký rozhľad a správne vedeli rozoz
návať zrno od pliev.
Vždy ma/dojíma jednoduchá viera nášho prostého
ľudu, ktorý by asi nevedel zdôvodniť a dajakými argumentami podoprieť pravdy svojej viery. Stačí im viera
v Krista, Božieho Syna, presne taká, akú mal onen rím
sky stotník, ktorú Kristus veľkodušne odmenil, ale
odmeňuje aj prostú vieru nášho ľudu svojím pokojom
a istotou o pravdivosti evanjeliových právd. Dobre
vedia, čo Kristus povedal ťažko veriacemu Tomášovi:
„Uveril si, pretože si ma vidél. Blahoslavení tí, čo nevi
deli, a uverili“ (Jn 20,29). S takouto vierou smelo a spo
kojne kráčajú životom, hoci nie bez tvrdých a dakedy
bolestných skúšok. Pane, žehnaj ich pokornú vieru!

Byzantská ikona vládne Rímom

vedľa veľkého kríža na pravej strane (z pozície veriaceho) visí aj
malá ikona (asi 25x15 cm) — kópia Čenstochovskej Bohorodičky,
ktorú priniesol z Carihradu (Konštantínopola) kedysi sv. Vladimír
Veľký (presnejšie jeho manželka) v 10. storočí na Kyjevskú Rus
(dnešnú Ukrajinu). Neskôr bola táto ikona prenesená z Ukrajiny do
Poľska do dnešnej Čenstochovej.
Vladimír Mariánsky, OSBM

Keby ste navštívili Rím napríklad pred dvadsiatimi rokmi, po
východných ikonách by ste ani nechýrovali. Samozrejme, našli by
ste ich v niektorých starodávnych bazilikách na hlavných či boč
ných oltároch, ale na iných miestach by ste ich nevideli.
Dnes, keby ste navštívili Rím, boli by ste prekvapení — všetko
sa zmenilo. Byzantské ikony sú dnes najpredávanejšími nábožen
skými zobrazeniami v Ríme. Keďže idú veľmi na odbyt — vidíte
ich všade. Ikony sa na vás dívajú z výkladov každého obchodu so
suvenírmi či náboženskými predmetmi na okolí Vatikánu. Nielen
plagátové vydania, ale aj maľované kópie, mnohokrát vsadené do
zlata či striebra (sú veľmi drahé). ..
Príslušníci latinského obradu (ktorých je na Západe samoz
rejme viac), dnes porozumeli hlbokej duchovnosti východných
ikon. Je veľmi zaujímavé, že v dnešnej dobe plnej moderných
kompiutrov a rockovej muziky, sa východné ikony začínajú tešiť
takej obľube.
Niektorí (príslušníci latinského obradu) sa vyjadrujú, že sa
nevedia a nemôžu modliť napr. pred Rafaelovou Madonnou, ktorá
drží malého Ježiška na rukách a pritom má odhalený prsník (reaiistika). Hovoria, že sa nemôžu modliť pred takým obrazom, aby pri
tom neboli v nebezpečenstve myslieť na iné ve ci. . . Veľmi chvá
lia však východné ikon y. . .
Najobľúbenejšia je Vladimírska ikona presvätej Bohorodičky z
12. storočia; je j kópiu (najčastejšie papierovú, nalepenú na dreve,
aby čo najviac pripomínala originálnu ikonu) — lebo takto je
omnoho prístupnejšia pre široké masy — čo sa týka cien), vidíte
takmer na každom kroku. Dokonca i v niektorých moderných latin
ských kostoloch, ktoré teraz — po Druhom vatikánskom koncile,
zívajú jednoduchovosťou. Mnohokrát v nich vidíte iba dve zobra
zenia: kríž byzantského charakteru, ktorý podľa tradície prehovoril
k sv. Františkovi z Asissi a kópia už spomínanej Vladimírskej iko
ny.
I starodávne ikony rozmiestnené po rímskych bazilikách sa
tešia obnovenej úcte. Najmä byzantská ikona známa v taliansku
pod menom Salus popoli Romani z 8. storočia, ktorá sa nachádza
v bočnej „kaplnke“ na hlavnom oltári v bazilike Santa Maria Maggiore. Kaplnku som uviedol v úvodzovkách, lebo táto „kaplnka“ je
väčšia ako naša gréckokatolícka katedrála v Prešove. Pred touto
ikonou kľačia počas celého dňa deň čo deň desiatky veriacich.
Pred touto ikonou sa spoločne modlili 5. decembra 1987 aj
pápež Ján Pavol II. a ekumenický patriarcha Dimitrios I. z Konštantínopola.
A nielen to, v súkromnej kaplnke Svätého Otca Jána Pavla II. na
stene za oltárom, na ktorom denne slúži Svätý Otec svoju liturgiu,
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Eucharistia
(Ešte niekoľko poznámok o nej)
Čo je koncelebrácia?
Koncelebrácia je slávenie sv. liturgie, ktoré koná hlavný
qelebrant so skupinou kňazov uprostred zúčastneného spo
ločenstva. Hlavný celebrant je spravidla biskup, alebo ním
poverený kňaz. Takéto slávenie sv. liturgie robí viditeľnou
hierarchicky rozčlenenú jednotu Božieho ľudu a ju prehlbuje.
Prejavuje sa tu najmä jednota a spojenie kňazov s biskupom.

Pri koncelebrovanej sv. liturgii je konsekrácia — premene
nie, či obeta, jedna i mnohonásobná, pretože ako hlavný čini
teľ, spôsobuje jednu premenu chleba a vína, teda jednu obetu
sv. liturgie, ale kňazi, Kristovi služobníci a jeho nástroje,
konajú viacero sviatostných úkonov. Možno teda povedať, že
pri koncelebrovanej sv. liturgii jestvuje viacero služobných
obiet (podľa počtu slúžiacich kňazov) jedinej Kristovej obety.

Ovocie liturgickej obety
Spásonosná účinnosť liturgickej obety je sama osebe
nevyčerpateľná. Jej spásonosná sila — ovocie pôsobí v cir
kvi i v jednotlivých jej členoch, najmä v tých, ktorí sú priamo
účastní na slávení liturgickej obety. Toto pôsobenie je v takej
miere, ako je kto otvorený voči Bohu.
Ak hovoríme o aplikácii (úmysle) obety sv. liturgie za urči
tého človeka alebo na určitý cieľ, tým sa chce povedať, že cir
kev prosí v mene Ježiša Krista Otca, aby určitým ľuďom preu
kázal 'Svoju priazeň osobitným spôsobom. Táto prosba
k Bohu nemá za cieľ pohnúť Boha, aby zmenil svoje plány, ale
znamená, že človek sa pred Bohom uznáva za odkázaného na
jeho pomoc a tým sa mu otvára.
Aplikáciu (úmysel) takmer vždy spájame so štipendiom (ur
čitou sumou peňazí), ktoré dávajú veriaci kňazovi, aby obeto
val sv. liturgiu na ich úmysel. Veriaci týmto štipendiom nepla
tia Božiu milosť, tú zaplatiť nemožno, ale podporujú materiálne
kňaza, ktorý slávením sv. liturgie je nástrojom Božej milosti.
Kto dáva toto štipendium, vyjadruje tým vieru v silu Kristovej

smrti na kríži a jej sprítomnenie v Eucharistickej slávnosti. Ak
niekto chce, aby na jeho úmysel bola slúžená sv. liturgia, tým
vlastne prosí Pána Boha, aby jeho alebo niekoho iného Boh
bližšie k sebe pritiahol.
Dňa 25. mája 1967 bola v Ríme vydaná inštrukcia Eucharisticum Mystérium. V nej sa o. i. hovorí aj toto:
Veriacim treba zdôrazňovať, že slávenie Eucharistie (sv.
liturgie) je skutočne strediskom celého kresťanského života
tak pre celú cirkev, ako aj pre každú farnosť. Je vrcholom
úcty, ktorú prejavujú ľudia Kristovi a skrze neho Otcovi a
Svätému Duchu a je vrcholom tej činnosti, ktorou Boh v Kris
tovi posväcuje svet. .
Ostatné sviatosti a celá činnosť cirkvi je zameraná k Eucharistii, v ktorej je všetko duchovné bohatstvo cirkvi, totiž Kris
tus, náš veľkonočný Baránok, ako obeta a živý chlieb, ktorý
požívame ako pokrm pre náš nadprirodzený život.
Len kňaz riadne vysvätený sviatosťou posvätenia kňazstva
premieňa chlieb a víno vo sv. liturgii. Avšak veriaci, znovuzro
dení z vody a Svätého Ducha, sú kráľovským kňazstvom,
svätým Božím ľudom (porov. 1 Pt 2, 9), ktorí nielen rukami
kňaza, ale aj spolu s ním majú Bohu obetovať Krista vo sv.
liturgii, a podľa možnosti ho aj prijímať, lebo takto majú doko
nalejšiu účasť na sv. liturgii, keď pri nej splnia Kristovu
výzvu: „Vezmite a jedzte.“ Okrem toho veriaci sa majú zúčast
ňovať účinne a uvedomelé na celej sv. liturgii. Veriaci posil
není tým, čo prijali pri slávení Eucharistickej obety a sviatos
ťou, sa majú snažiť, aby naplnili svet kresťanským duchom a
aby boli dôstojnými svedkami Kristovými vo všetkých okol
nostiach života.
f
Aj kňazi a laici sú nositeľmi Kristovho kňazstva. Kňazi sú
nositeľmi služobného a laici krstného kňazstva. Toto Kris
tovo kňazstvo uschopňuje všetkých k tomu, aby pri svojej
nábožnej účasti na úkonoch sv. liturgie boli obetníkmi, ktorí
obetujú Ježiša Krista nebeskému Otcovi, akoby pod kalvarským krížom, ale zároveň mu obetujú v Kristovi svoju ľudskú
existenciu s ťažkosťmi a radosťami každodenného života.
Tieto ťažkosti a radosti prinášajú zo sebou do chrámu, ako
voľakedy obetníci prinášali do chrámu svoje rôzne obetné
dary. Tieto dary spočívajúce v sebaovládaní a v dobrých
skutkoch z lásky k Bohu a blížnemu treba duchovne zbierať s
úmyslom, že ich obetujeme Bohu vo sv. liturgii, aby sme oslá
vili nebeského Otca.
*
Bez tejto vnútornej obetnej účasti na slávení sv. liturgie, by
sa táto stala prázdnym ritualizmom, alebo len nábožnou prak
tikou, ktorá síce napomáha udržiavať svetielko viery, no
nemá sily premeniť a prežiariť celé ľudské jestvovanie.
Eucharistia má byť však prameňom a stredobodom kresťan
ského života!
Pri slávení sv. liturgie nehovoríme len o tom, čo Boh pre
nás v minulosti urobil a čo robí pre nás teraz, ale tiež o tom,
čo Boh pre nás v budúcnosti (večnej) pripravuje.
Cirkev v každom slávení Eucharistie hlása večnú budúc
nosť pre svoje deti i pre všetkých ľudí. A bedlivosťou pri oča
kávaní Pána sa chráni od ľahostajnosti a beznádejnosti. Z
hlásania večnej budúcnosti vie, že jej Pán, ktorého pamiatku
vo sv. liturgii ustavične slávi, prekonal cestu utrpenia, prišiel
do slávy a čaká na svojich bratov a sestry putujúcich dejina
mi, volá ich a posilňuje. Z toho cirkvi plynie istota, že jej cesta,
nech je akákoľvek, končí tam, kde je oslávený Pán. Musí však
ešte prejsť, čo on má už za sebou. No príde čas, keď sa ona
dostane k Pánovi a bude sa môcť obzrieť s radosťou a vďa
kou na cestu múk a bolestí, hriechu a nedostatkov, smútku a
beznádeje, ktorou prešla. A práve pri slávení Eucharistie (sv.
liturgie) nachádza istotu, že bolesť a hriech nemajú miesto vo
večnej budúcnosti, ktorá bude patriť len láske a radosti.
(Podľa ThDr. J. Vrableca a M. Schmausa pripravil M. M.)
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Na vlnách Hlasu Ameriky
alebo

Anton Hlinka v Košiciach
ANTON H L I N K A sa narodil 31. októbra 1926. Po skončení
gymnázia a dvojročnej pedagogickej praxi ako člen rehole Saleziánov Don Bosca odišiel zo Slovenska do zahraničia v lete 1951.
Absolvoval štúdium teológie, filozofie a psychológie (Turín, Vie
deň, Rím) a prednášal filozofiu v seminároch svojej rehole v
Rakúsku, Nemecku a Taliansku. Od roku 1971 pôsobí v Mníchove
ako spisovateľ, publicista a dopisovateľ rozhlasových staníc Hlas
Ameriky, Slobodná Európa a Rádio Štefanus. Jeho najznámejšie
publikácie: Na hraniciach poznania, K širším obzorom, Keď
zakvitne rumovisko, Svetlo z Lisieux, Myslitelia a myšlienky, Viera
veľkých vedcov, Ozvena Slova a i. Okrem prednáškovej činnosti,
desiatok štúdií a stoviek článkov rozličného rázu v slovenských a
cudzojazyčných časopisoch editoval asi 30 knižných publikácií.
Koncom februára 1990 navštívil otec Anton H l i n k a východné
Slovensko. Pri tejto príležitosti poskytol pre naše Slovo tento roz
hovor:

A. H.: Každopádne som za to, aby gréckokatolícka cirkev mala
budovu, kde by bol seminár a prípadne Vysoká škola bohoslovec
ká, ktorá bola v Prešove do r. 1950. Seminár je atribút biskupstva.
Mal by svojho spirituála. Ohľadne výučby teologických predmetov
Ďy mohli vypomôcť starší skúsení kňazi, prípadne profesori z
bohosloveckej fakulty v Bratislave alebo zo Spiša! Seminár, ako
srdce diecézy s vlastným vedením je bezpodmienečne nutný a
treba v tom smere vyvinúť všetko úsilie.
Red.: Reagovala svetová tlač na konsekráciu nášho otca
biskupa?
A. H.: Reagovala hneď. Napr. rakúska Kathpress celou jednou
stranou. Ostatné noviny som nestihol zistiť. Ten fakt, že ste tam
mali toľko cirkevných hodnostárov z Európy i Ameriky, myslím, že
i preto bol ten veľký záujem. Dozvedeli sa aj to, kto ste vy. Ja
musím ešte raz zopakovať, že mám nesmiernu úctu a nesmierny
rešpekt a lásku k tejto cirkvi, pretože je naozaj mučenícka, viac
ako my.
Red.: Vie svet o gréckokatolíkoch na Slovensku?
A. H.: Vie iba vo všeobecnosti. Musíte rátať s tým,, že tento svet,
západná spoločnosť má svoje problémy. Správy v ich oznamova
cích prostriedkoch majú povahu senzácií a nie života. Oni majú
miery na písanie a tomu zčasti podliehajú i katolíci.

Redakcia: Stretli ste sa pri svojej ceste po východnom Slo
Red.: Chystáte sa tohto roku do Levoče na púť?
vensku i s predstaviteľmi gréckokatolíckej cirkvi?
Anton Hlinka: Do svojho programu som zaradil aj stretnutie s
A. H.: Ak to bude možné, ak by neprišlo nič do toho, tak by som
otcom biskupom Mons. Jánom Hirkom. Bol som nesmierne dojatý.
Hneď povedal: „Otče, ja som túžil sa stretnúť s vami, lebo bez vás prišiel. Ja osobne dávam prednosť takej činnosti, kde môžem
by aj táto premena nebola prišla.. Ďakujem vám v mene gréckoka stretnúť mnoho kvalifikovaných ľudí. Lebo keď stretnem vás, čo
len na pol hodiny, ja stretnem multiplikát. To znamená, že vy to
tolíckej cirkvi, že ste sa nás vždy a za každých okolností ujali, len
znásobíte. Toto je pre mňa najdôležitejšie. Iste by to bolo zaujíma
čo ste sa dozvedeli nejakú správu. “
V tomto smere išiel náš rozhovor. Kedykoľvek som dostal istú vé, ale čo by som ja mohol okrem osobného zážitku dosiahnúť?
Red.: Púte v Levoči (i inde) boli pre vás v minulých časoch
správu a mohol si ju overiť, vždy som ju vysielal. Najmä keď išlo o
ostrovy nádeje. My sme vždy s veľkým záujmom sledovali
senzibilizáciu publika na problémy gréckokatolíckej cirkvi. To je
vaše vysielanie; čo vy o tom hovoríe. Levoča a vy ste v našich
mučenícka cirkev dvojnásobná. Poprvé — je menšia a trúfali si na
ňu. Podruhé — oni je j biskupov a kňazov — buď ich zavreli, alebo očiach spojení.
poslali do vyhnanstva. Poviem vám jednu vec, ktorú mi potvrdili
viacerí vaši kňazi. Ich veľkou oporou v čase veľkého prenasledo A. H.: Dobre, že ste ma na to upozornili. Budem o tom uvažovať.
vania boli ich manželky ochotné znášať všetko to utrpenie. Plne
(Za rozhovor ďakuje: PhDr. Mária P e š e k o v á).
súhlasili s tým, že ich manželia ostali verní cirkvi i za cenu veľkých
obetí. Je to veľký zaujímavý aspekt! Nedávam tomu nijaký druhý
úmysel v zmysle diskusií v určitých kruhoch. Ak majú gréckokato
lícki kňazi manželky, majú títo kňazi väčšie šance. Ak je to man
želka kňaza, musí mať kňazské srdce!

Red.: To je zaujímavý názor. Nám laikom sa práve zdá, že
ženatí kňazi sa nemôžu plne venovať svojej činnosti — inten
zívnemu duchovnému rastu, čo predpokladá sústavné štú
dium atd’., práve preto, že majú normálne, pozemské starosti
o rodinu. Nie je to trocha na škodu veci?
A. H.: Myslím, že aj je. Šlobodný kňaz si môže napr. svoj čas
organizovať bez ohľadu na rodinu a venovať ho iným. Aj kňaz je
človek z tela a krvi, cíti určité potreby. Ak nedá prednosť tej veľkej
Láske z lásky, tak je tu nebezpečenstvo, že sa dokonca ani dobre
nevydarí. Ale keď sa budúci kňaz rozhodne, že to prijíma z lásky
k Bohu a vie, že sa potom môže plne venovať iným, ak je osob
nosť, ktorá vie ukázať lásku a ktorá vie byť láskyhodná v tom svo
jom správaní, dostane toľko lásky, že mu exkluzívna, výlučná
láska nechýba. Ale to môže byť len za týchto podmienok. Lásky sa
môže človek zrieknúť len z lásky. Len vtedy to človeka nezaťaží.

Red.: Domnievame sa, že náš celkový náboženský život
môžu kladne ovplyvniť naši kňazi. S toutu myšlienkou spá
jame i znovuotvorenie seminára v Prešove. Okrem priestorov
nám chýba i vynikajúci profesorský zbor. Ako vy vidíte tento
náš problém?
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..V m este bola istá žena, hriešnica. Keď sa do zv ed ela , že (Ježiš) je hosťom
vo fa rize jo v o m dom e, prin iesla alabastrovú n ádobu s voň avým olejom ,
s p la čo m pristú pila zo z a d u k je h o nohám , začala m u slza m i máčať nohy a
utierala m u ich sv o jim i vlasm i, b o zk á v a la m u ich a natierala voň avým ole
j o m “ (L k 7, 37—38).

Život človeka pred mozením
Jsou kraje, kde se ŕíka, že novorozenec má již devét mésícú.
Stáfí človéka se tam počítá ne od okamžiku narození, ale od
chvíle početí.
Jaké tajemné zmény probíhají béhem téchto devítí mésícú?
Jakým tempem a jak probíhá premena bunékv jednotlivé orgány
a jak vzniká lidský organismus?

Všichni pomáheime
Ježiš miluje počaté deti, protože stvoril duši každého z nich, jsou
také jeho ovečkami.
„Kdo prijme takové díté vo jménu mém, prijíma mne“ (Lk 9, 48).
„Nechte détipŕicházet ke mné a nebraňte jim, neboťtakovým patrí
království Boží“ {Lk 18, 16).
„Cokoli jste učinili jednomu z téchto mých nepatrných bratfí, mne
jste učinili“ (Mt 25, 40).
Nejmenší, zcela bezbranné a závislé na dobré nebo zlé vúli rodiču
je díté v lúné matky.

Zachraňuj počaté déti!
Podpor modlitbou a obéti svédomí matky, otce, trýznéné pokuše
ním zbavit se počatého dítéte.
Ježiš čeká na tvou spolupráci a slibuje, že té vyslyší.
Verte, že všechno, oč v modlitbé prosíte, je vám dáno a budete
to mít (Mk 11, 24).
Proto s vroucí vírou, láskou, pokorou a nadéji, ve spojení s nejmilosrdnéjším Srdcem Ježišovým:
1. Obétuj denné libovolnou modlitbu a drobný sebezápor;
2. Na mši sväté svéŕuj počaté déti Kristovi a prijmi sväté pfijímání
na tento úmysl;
3. Dovíš-li se, že nékdo má úmysel zbavit se počatého dítéte,
učiň vše, co múžeš, abys tomu zabránil (Slovo útéchy, domluva, materiálni pomoc, modlitba, obéf);
4. Získávej i jiné k podobné apoštolské činnosti.

Modlitby

Prvni den života: ŽIVOT ČLOVÉKA ZAČÍNÁ V OKAMŽIKU
POČETÍ.
V této chvíli je už určeno pohlaví dítéte, rysy obličeje, barva očí,
vlasú a kuže, sklon k vysokému nebo nízkému vzrústu, pevné
zdraví nebo náchylnost k určitým chorobám, nékteré charakterové
vlastnosti.
První týden: Z oplodneného vajíčka vzniklo si 100 nových bunék,
každá má svou konkrétni funkci.
Konec tŕetího týdne: Srdce dítéte tluče. Je vytvoŕeno harmonické,
miniatúrni díté. Malé sice, ale človek se vším všudy.
Čtvrtý týden: Vytvoŕen cévní systém,
Šestý týden: Vyvíjí se mozek.
Desáty týden: Lze zachytit činnost mozku dítéte na encefalografu.
Vyvíjí se kostra dítéte. Fungují všechny orgány. Utváŕejí se nohy
a ruce. Na prstech rukou jsou již papilární čáry.
Díté reaguje velmi citlivé na vnéjší vlívy psychické i fyzické. Ďalší
vývoj je jen zdokonalením již existujícf funkce orgánu a rústu dítéte.
Dvanástý týden: Díté umí pokrčit nôžky, pohybovat šlapkami a
palcem u nohy, zahnout péstičky, stáhnout obočí. Díté vníma a
reaguje na emocionálni stavy matky.
Dokončuje se vývoj jednotlivých orgánu. „Vše je hotovo. Délka
dítéte je 9 cm.“
Čtvrtý mésíc: Je vyznačen velmi rychlým rustem, dfté méŕí 20— 25
cm, což je zhruba polovina délky novorozence. Tento rust je podmínén radou substancí, které dodavá matka dítéti prostŕednictvím
placenty.
Pätý a šestý mésíc: Vyrústají vlasy, obočí, rasy na vĺčkách, které
jsou žatím zavŕené. Tvorí se nechty. Údery srdce jsou silnéjší.
Matka cítí pohyby dítéte.
Zpevňuje se kostra.
Sedmý, ošmý a devátý mésíc: Dochází k rýchlému váhovému prírustku a rústu dítéte do délky. Díté cvičí sání vlastním palečkem.
Po 280 dnech vývoje v lúné matky se rodí díté a začína nové
období života.

Modiete se rúženecl (Matka Boží ve Fatimé, r. 1917).
Litánie.
Korunka Božího milosrdenství.
Bože, Otče odvéký, skrze tvou nekonečnou všemohoucnost a milosrdenství s jakým tvoríš duše počatých déti a
skrze kríž a utrpení tvého syna Ježiše Krista, prosím té za
jejich narození.
MilosrdnPJežiši, který ses stal blahoslaveným plodem Pre
čisté Matky Márie, smiluj se nad matkami trýznéným úmyslem
zbavit se počatého života.
Probuď jejich svédomí, zbav je strachu, vzbuď v nich lítost
nad bezbranným životom, zapal v jejich srdci odvážnou touhu
po mateŕství a lásku k dítéti, zabraň zločinu.
Učiň, ať matky duvéruji tvé Prozŕetelnosti a pŕivedou své
déti na svét k chvále tvého nekonečného milosrdenství.
Amen.

Bože, který všechno múžeš, učiň, aby ohrožené déti uvidély
denní svétlo a pŕispély k rozšírení Božího království na nebi
i na zemi.

Ježíši, obétuji tvému Najsvétéjšímu Srdci ty úbohé trýznéné
matky i jejich déti, smiluj .se nad nimi!

Bože, zachraň život, který jsi stvoril!

Lze se modlit i vlastními slovy. Dúležitá jsou nejen slova, ale i
láska a vroucí touha po záchrané duší pro Boha.
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Je potrebné stále rozjímat o úžasném tajemství, že záchrana
mnohých
duší
záleží
na
našich
osobních
modlit
bách a obétech (Pius XII).
Duše se nezachráni, když se pro né nie nedélá (Služebnice
Boží s. Benígna Konsolata).
Múžeš pomoci, pomáhej stále více.
Čtň pokání za sebe i za ty, kteŕí na pokání nemyslí.

Milosrdné Srdce Ježišovo čeká na tvou spolupráci.
Pro déti, které zachrániš svou modlitbou a obéti, se stáváš j
duchovním otcem nebo matkou.
j
Ne véčnosti ti ŕeknou, že tobé vdéčí za život a štéstí v Bohu.
i
„Prikazujeme bránit každý počatý ž iv o t. . . " (Z Jasnohorských '
pŕislíbení národu, 1956).

Dve perličky zo života otca biskupa Pavla Gojdiča

cha. Ž artoval, žartoval a k e ď u ž bolo toho priveľa, o. kanonik J.
Ď ulaj, hoci všetkým bolo prísn e za ká za n é p rezrá d za ť inkognito vlá
d y ku, p o še p ka l to m u českém u kň a zo v i: „To je p rešo vský biskup.“
K ň a z naraz zm ĺk o l, chvíľu stal obarený a p o to m začal odproso
vať otca bisku p a za svoju b ezo čivo sť a b o zká v a ť m u ruky. A le vlad y k a sa sm ial a hovoril: „P ovedzte nám ešte nejakú p o d o b n ú veselú
p ríh o d u , vy viete tak zá b a vn e rozprávať!“ A le k ň a z u ž stratil svoju
predošlú bujarú veselosť a nechajúc na stole svoje nedopité „piveč
k o “, nenápadne sa vytratil z „ h o sp u d ky".
Po tejto p ríh o d e otec b isku p P avol vyčítal o. Ď ulajovi a.smútil,
že m u násilne pretrhol tak p ríjem n ú zá b a vu s tým k ň a zo m . . .
(O. Marián J. Poláš, OSBM : Mučeník za jednotu cirkvi.
Úryvok z pripravovanej knihy).

K rátko p o vysvätení za biskupa, P avol G o jdič cestoval na vizitá■ciu do druhého najväčšieho m esta S lo ven ska — d o K ošíc. Cestoval
skrom ne, bez sprievodcov. Vo vlaku sedel vo v o zn i tretej triedy, a i
tu sa skro m n e um iestnil do kú ta — sám so svo jim i m yšlien ka m i.
Na stanici v D rienove pristú p il d o to h o istého vo zň a dobre živen ý
archidiakon s o b ro vským k u fro m a h n e ď si p risa d o l k u skro m n ém u
baziliánskem u m n ích o vi a o ka m žite, bez ostychu, n a d via za l s n ím
rozhovor:
— Kde ideš brat m ních?
— D o Košíc, o d p ovedal m u b isku p j náležitou úctou.
— Výborne, lebo i ja idem d o K ošíc, aspoň m i p o m ô ž e š s tým to
kufriskom . Vieš, ja idem p rivíta ť n o véh o bisku p a . . .
Vlak sa. p o m a ly p rib ližo v a l k u K ošiciam . M ed zi o b id vo m a sa
rozpriadol živ ý ro zh o vo r o živo te v našej eparchii . . . B isk u p s
veľkým zá u jm o m p o čú va l archidiakona . . . ; sa m o zrejm e, archi
diakon nevedel s k ý m sa rozpráva, nevedel, že sa rozpráva p rá ve s
tým ..novým " b iskupom , kto réh o ide vítať d o K ošíc. B isku p P avol
totiž ni’m al vo zv y k u nosiť b isk u p sk é insígnie, najm ä k e ď nem usel.
C hodil iba tak v habite baziliá n skeh o m nícha.
R ozprávali sa o všeličom , m e d ziin ý m o to m , že R ím vym en o va l
za biskupa akéhosi m n ích a a nie o. preláta dr. M. R usnáka.
A rchidiakon ďalej hovoril o tom , že n o v ý b isku p vyzerá vraj ako
dieťa a že plakal, k e ď sa dozvedel, že Svätý O tec ho vybral za p re 
šo vského biskupa. N evie sa, a ko si dá rady s tak veľkou eparchiou.
A le tu sa u ž ro zh o vo r m usel prerušiť, p reto že vlak prišiel d o K ošíc
a bolo treba vystupovať.
— N u ž synu, h o v o rí archidiakon, — teraz b u ď tak láskavý a
p o m ô ž m i s tým k u fro m . . . H o rk o -ťa žk o sa a ko p rv ý prepchal
cez dvere vozňa a m laaý m n ích h n e ď za n ím s k u frisk o m v rukách.
Stanica u ž bola plná ľudí. Č akali na n o véh o biskupa. Všetci sta
vali na špičky nôh, aby m o h li jeden cez d ruhého vidieť, y še tc i čaka
li, že príd e oblečený ako b isku p . . . Ešte šťastie, že h o n iekto rí
p o zn a li podľa tváre. Začali z hláv sn ím a ť k lo b ú k y a m á va ť m u na
privítanie.
Náš archidiakon si najprv m yslel, že to ľudia m ávajú jem u , že to
jem u sa ukláňajú a začal sa na o p lá tku i on ukláňať. Jed n o sa m u
však nepozdávalo, skade ho tí Košičania tak dobre p o zn a jú . Z o
svojho opojenia sa p reb u d il a ž vtedy, k e ď k vla d y k o vi pristúpila
malá dievčina v národnom kroji, p rivítala h o a p o d a la m u kyticu
kvetov. Vtedy však u ž otec b isku p P. G ojdič m u sel o d lo ž iť k u fo r
archidiakona na bok. Ten však u ž p o c h o p il situáciu a z m iz o l bez
kufra p ln ý hanby a strachu p red n ásledkam i . . .
P odobná p ríhoda sa stala o tcovi G ojd ičo vi aj v Prahe. O. dr.
B ažil H o p ko (v tom čase b o l p ra žsk ý m g récko ka to líckym parochom — p o zn . red.), m al vo z v y k u o b ed o va ť v ro b o tn íck e j reštaurá
cii v Prahe III. K eď k n em u prišiel na návštevu otec b isku p P. G o j
dič spolu s o. J. Ď ulajom , išli spoločne d o tej „ hospudky". A k o je
znám e, biskup P. G ojdič n ik d y na cestách n e p o u žív a l svoje insígnie
biskupskej hodnosti — a tak všetci traja vošli do tej reštaurácie. Tam
už sedel jeden rím sko ka to líck y k ň a z, p riateľ dr. B. H o p k á a ro zp rá 
val rozličné žarty, po p rito m si „do b era l“ aj to h o najm ladšieho m n í
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B is k u p P e te r P a v o l G o j d i č ,
v duchu svojho biskupského hesla: B O H JE LÁSKA.
M ILUJM E H O , sa skutočne riadi celým svojím životom. S
nesmiernou láskou v srdci viedol skoro štvrťstoročie a to v neľah
kých dobách o d roku 1926 až do roku 1950 prešovskú eparchiu.
Bez rozdielu spoločenského postavenia, národnosti, rasy či nábo
ženstva a obradu pom áha každému nezištne a s .láskou. Zakladá
školy, internáty, sirotince. Prebojúvavá práva národnostných
menšín, navštevuje chorých, prihovára sa za väznených. Podpor
ruje chudobných, kláštory, dobročinné organizácie. S otcovskou
starostlivosťou dbá o duchovný rast svojich kňazov a veriacich,
organizuje duchovné cvičenia, misie, rozširuje eparchiu, buduje a
opravuje chrámy, zakladá nové farnosti. Pritom všetkom ostáva
tým, čím vždy chcel byť: Pokorným, skromným mníchom otcom
Pavlom .
Z a jeh o láskavý, pozorný a dobročinný vzťah k veriacemu ľudu
sa mu dostalo uznania, keď ho nazývali „mužom zlatého srdca“ a
cez i p o druhej svetovej vojne „otcom trpiacich“.
(M ons. Ján H irka — p ri storočnici narodenia prešo vského bis
k u p a Pavla G ojdiča — 17. júla 1988 v katedrálnom chrám e sv. Jána
Kristiťeľa v P rešove.)

PÍŠU NÁM BOHOSLOVCI

" 'T

S v ä fý 4 t a n á z A th o s k ý
Dejinná skúsenosť nás učí, že pri vzniku veľkých, pre ľudstvo
dôležitých či potrebných diel stoja ľudia hĺbavého a svätého
ducha. Tieto vlastnosti sa skĺbili vo veľkej osobnosti východného
mníšstva, zakladateľovi prvého cenobitského monastiera na hore
Athos — sv. Atanázovi, ktorému sa právom dáva prívalstok Athoský.
Atanáz sa narodil okolo roku 925 v dobre situovanej rodine v
meste Trapezunt v Ponte. Vo veľmi útlom veku osirotel. Ujal sa ho
priateľ jeho nebohého otca a umožnil mu vzdelanie. Atanáz najprv
študoval v Trapezunte, neskôr odišiel do Carihradu, kde sa dostal
pod duchovný vplyv igumena lavry na hore Kiminos v Bitýnii,
Michala Maleinosa. Po určitom čase Atanáz požiadal Michala o
prijatie do monastiera. Zložil sľuby a štyri roky žil v asketickej škole
starca Michala, kým mu nebolo dovolené žiť samostatne mimo
lavry.
Počas svojho pobytu na hore Kiminos sa Atanáz zoznámil so
synovcami igumena Michala, s Levom a jeho bratom Nikiforom,
budúcim vladárom.
Igumen Michal Maleinos pre svoj vek uvažoval o odchode z fun
kcie predstaveného monastiera a za svojho nástupcu označil Atanáza. Atanáz však z pokory a véľkej túžby po pustovníckom živote
opúšťa horu Kiminos a okolo roku 958 prichádza na horu Athos.
Žil utiahnuto ako neznámy kajúcnik alebo hesychast na severnom
konci poioostrova. Jeho priateľ Nikifor však nariadil cirkevným
autoritám v Solúni, aby ho vyhľadali. Keď ho na veľkom vianoč
nom zhromaždení (synaxis) našli, musel ostať v centrálnom meste
mníšskej republiky v Karyes. Napriek tomu žil osamelým životom
a venoval sa opisovaniu kníh.
Z jeho samoty ho vyrušil synovec igumena Michala, Lev, ktorý
ho požiadal o dozor pri zväčšení chrámu v Karyes. Po tejto oprave
sa Atanáz túžiaci po samote s Bohom presťahoval do kelie v Melane, na južnom konci Athosu.
Nikifor v službe byzanstkého cisára mal za úlohu očistiť Krétuod
arabských pirátov. Požiadal Atanáza, aby ho na výprave sprevá
dzal. Pri spoločných rozhovoroch Nikifor obnovil starý sľub, ktorý
dal Atanázovi, že sa stane mníchom a bude žiť utiahnutým živo
tom. Po víťazstve (marec 961) Nikifor venoval časť koristi na
stavbu monastiera, do ktorého sa mienil neskôr utiahnuť. Atanáz
sa vrátil na Athos a v roku 961 začal stavať. Ale namiesto lavry s
celami združenými okolo chrámu naplánoval kompaktný blok
budov, s večeradlom a celami združených okolo nádvoria.
Uprostred pracovného zápalu Atanáza bolestivo zasiahla sprá
va, že Nikifor 16. augusta 963 bol korunovaný za cisára. Znechu
tený odchádza na Cyprus. V roku 964 prichádza do Carihradu, aby
sa spýtal cisára na dôvod porušenia sľubu. Naliehal na Nikifora,
aby sa vzdal trónu a vstúpil do rehoľného stavu. Cisár však dosia
hol odpustenie u svojho duchovného otca. Atanáz sa vrátil na
Athos. aby dokončil započaté dielo. Cisár Nikifor veľkou finančnou
podporou a darmi pre mníšsku komunitu prejavoval svoju hlbokú
úctu a oddanosť Atanázovi. Z tohto dôvodu Atanáz pomenoval
nový monastier Veľkou cisárovou lavrou. Dátum jeho založenia sa
počíta od dokončenia chrámu rok 963.
Atanáz radil i pomáhal pri zakladaní iných dvoch monastierov
toho istého studitsko-cenobitského typu — Ivironu a Vatopéd.
Atanáz tragicky zahynul v sobotu 5. júla 1002, keď sa pri preh
liadke stavby nového chrámu na neho zrútilo uvoľnené murivo.
Niekoľko desaťročí po jeho smrti začína medzi rehoľníkmi a
ľudom kolovať „príbeh jeho života a zázrakov“, ktorý je doplnkom

k dvom životopisorfi. Svätec, ktorý celý svoj život túžil po samote,
vynikajúco spľňii úlohu organizátora, ktorú mu pridelil Boh. Bol
architektom, staviteľom, ale predovšetkým vynikajúcim igume
nom. Pre zvýšujúci počet rehoľníkov bolo potrebné ustanoviť pra
vidlá. Atanáz roku 969 vypracoval pre svoju lavru nový zákonník,
ktorý sa opieral o základy stanov sv. Bažila Veľkého. Použil aj
osvedčené pravidlá palestínskej lavry sv. Sávu Osvieteného, ktoré
boli rozšírené po celom Východe. Tento Atanázov zákonník alebo
Typik (na Východe nazývaná zbierka pravidiel a zvykov určitého
monastiera), je veľmi dôležitá pre poznanie mníšského života 10.
storočia. Majetok bol spoločný, strava jednotná. Mnísi poslúchali
svojho predstaveného, ktorý bol ako jeden z nich. Život bol formo
vaný modlitbou a prácou v duchu byzantských mníšskych tradícií.
Atanázov testament je tiež zaujímavý. Zakladateľ monastiera v
ňom hovorí a určuje spôsoby bohoslužby, pôstu, služieb, o množ
stve a kvalite jedla. Veľký dôraz kladie na modlitbu. V tomto testa
mente je zhrnutá celá jeho veľká životná skúsenosť.
Atanáz Athoský, svätec veľkého formátu, má sviatok 6. júla.

Mirón

Je správne byť anonymom?
Je správne v jed in o m prípade: p ri k o n a n í dobrých sk u tko v. H lad
n ém u dať jesť, sm ä d n ém u d a ť sa napiť, nahého obliecť . . . Také
sk u tk y m o ž n o robiť ano n ym n e. Ba z Ježišovej H o rskej reči vieme,
že len v to m prípade, ak tieto s k u tk y budú k o n a n é v skrytosti, ano
n ym n e, b u d ú odm enené.
A le takých p o že h n a n ýc h a n o n y m o v je p o m ern e málo.
Oveľa viac je tých nesprávnych.
Z a sta vm e sa teraz p ri tých. čo žalujú — či u ž ústne či listovne, či
u ž hovoria pravdu, či p o lo p ra vd u a či vyslovenú lož, ale ostávajú
p re obvin en éh o n ezn á m y m i, anonym am i.
M yslia si títo ano n ym o via , že robia d o brú slu žb u , že takým napo
m e n u tím n ie k o h o aj napravia? Iste, že sa m ám e vzá jo m n e n a p o m í
nať, ale bratsky, otvorene a pravdivo.
V E vanjeliu m á m e náčrt p o stu p u takého napom enutia:
N ajprv treba brala n a p o m en ú ť m e d zi štyrm i očam i.
A k by to n ep o m o h lo , treba urobiť napom enutie p red dvom a
alebo trom a svedkam i.
A k by ani to n e p o m o h lo , treba urobiť napom enutie ľ cirkvi.
A ak by ani cirkev neposlúchol, až vtedy treba takého brata p o va 
žo v a ť za m ý tn ika alebo p o h a n a (porov. M t 18. 15—17).
Z uvedeného vyplýva, že anonym ita ľ cirkvi je neprípustná.
A j apoštol P avol b isk u p o vi e fezskej cirkvi p íše to isté: ..Proti star
šiem u neprijím aj žalobu, iba ak by ju potvrd ili dvaja alebo traja
sved ko via " ( l Tim 5? 19).
U vedené p o k y n y vychádzajú z reality ľudských pováh, náchyl
ných zveličovať, zatajovať, očierňovať, krivo a falo šn e svedčiť.
M o žn o povedať, že a n o n ym je fa lo šn ý sved o k, a kto falo šn e svedčí
alebo fa lo šn é svedectvá prijím a, hrá fa lo šn ú hru.
A n o n y m o m m o žn o povedať, m o žn o ich láskavo napom enúť, že
evidentne hrešia p ro ti 8. B o žie m u p riká za n iu , že n ik o m u tým dobré
slu žb y nerobia, že vnášajú do vzťahov p o d o zrieva n ie a nedôveru a
že najviac ničia sam ých seba. A že teda m ali by š tvm čím sk ô r pres
tať.
A m o žn o ešte p rid a ť inšpirovanú v ý s tr a h u :......... falošný svedok
vyjde navnivoč" (Prís 21. 28).
Všetci sm e p o v o la n í b y ť nasledovateľm i a sved ka m i toho, k to je
verný a p ra vd ivý (Z jv 3, 14).

o. M ikuláš P a v l í k

Byť smutný, keď nami opovrhujú, j e cit ľudský. R adovať sa z
toho, j e cit vyššieho ducha (sv. František Saleský).
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)
KEĎ NEPOSLÚCHAM PÁNA BOHA, PÁCHAM HRIECH
Pán Boh ma miluje a chce ma mať pri sebe v nebi cez celú več
nosť. On aj najlepšie vie, čo mám robiť, aby som sa dostal do
neba. Musím poslúchať svojho nebeského Otca a zachovávať
jeho prikázania, ktoré mi ukazujú cestu do neba. Ak to nerobím,
pácham hriech.
Hriech je najväčšie zlo, lebo ním odvrhujem od seba Božiu lásku
a dobrotu.
Keď neposlúchnem Pána Boha vo vážnej veci, vtedy sa posta
vím celkom proti nemu, spácham ťažký hriech.
Ako spravodlivý otec, Pán Boh ma za to potrestá. Vezme odo
mňa Boží život, ktorý som dostal pri krste, posväcujúcu milosť.
Keby som zomrel bez tejto milosti, Pán Boh by ma neprijal do
neba. A ja by som bol z toho nešťastný cez celú večnosť v pekle.
Pán Boh je môj dobrý otec. On mi odpúšťa hriechy a chce, aby
som sa polepšil. Polepším sa tak, že oľutujem svoje hriechy,
vyspovedám sa a sľúbim Pánu Bohu, že viacej nebudem hrešiť.
Z a p a m ä t a j s-i:
Čo je hriech?
Hriech je myšlienka, slovo alebo skutok, ktorým urážam
Pána Boha, lebo ho neposlúcham.
Čo sa so mnou stane, keď spácham ťažký hriech?
Keď spácham ťažký hriech, zaslúžim si večný trest, peklo,
lebo strácam posväcujúcu milosť, bez ktorej sa nemôžem
dostať k Pánu Bohu do neba.
Čo mám robiť, keď spácham hriech?
Keď spácham hriech, mám ho hneď oľutovať a potom sa
vyspovedať.
PÁN JEŽIŠ CHCE, ABY SME VŽDY BOLI LEPŠÍ

PÁN BOH NAM ODPUSTI HRIECHY,
LEBO PÁN JEŽIŠ ZA NÁS UMREL
Ak sme neposlúchali Pána Boha, ale podľahli pokušeniu a tak
spáchali ŕhriech, nezúfajme. Čím skorej to oľutujme a prosme
Pána Boha, aby nám odpustil. Veď sám Pán Ježiš hovorí:
„ Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý
robí pokánie, ako nad devätďesiatimi deviatimi spravodlivými,
ktorí pokánie nepotrebujú" (Lk 15, 7).
Pán Ježiš pri Poslednej večeri vzal kalich, dal ho apoštolom a
povedal:
„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa
vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 27—28).
Nasledujúci deň Pán Ježiš skutočne vylial svoju krv na Kalvárii,
umrel na kríži. Svojou smrťou zadosťučinil za všetko zlé, čo sme
popáchali. Zadovážil nám odpustenie hriechov.
Pán Ježiš povedal kajúcej hriešnici:
„Tvoje hriechy sú odpustené.. . Choď v pokoji!“ (Lk 7, 48—
50).
Preto aj ty, ak upadneš do hriechu, pros:
„Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy
a zmiluj sa nado mnou. Nespočetnekrát som zhrešil. Pane, odpusť
mi. “
Modli sa vrúcne:
„Otče n á š . . . , odpusť nám naše viny."
Z a p a m ä t a j si:
Či nám Pán Boh odpustí všetky hriechy?
Pán Boh nám odpustí všetky hriechy, ak ich oľutujeme a
sľúbime sa polepšiť.
Prečo nám Pán Boh odpustí všetky hriechy?
Pán Boh nám odpustí všetky hriechy, lebo Pán Ježiš za nás
zomrel.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Modlime sa so Svätým Otcom
Svätý C yril a M etod,
vy ste s o b d iv u h o d n o u obetavosťou
priniesli vieru národom
sm ä d n ým p o p ra vd e a svetle;

Hriechu sa musíme chrániť, lebo tým urážame Pána Boha, ktorý
nás miluje a vydávame sa nebezpečenstvu, že budeme od neho
naveky odlúčení. Preto musíme bojovať aj proti pokušeniam, ktoré
prispejte svo jím orodovaním ,
nás zvádzajú na hriech. Na hriech nás pokúša naše telo, diabol a
aby celá C irkev b ez prestania
zlí ľudia. Ďalej Pán Ježiš od nás žiada, aby sme sa polepšili, a •
ohlasovala tajomstvo
robili vždy dobre. Vraví:
u križo va n éh o a vzkrieseného Krista,
„Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5,48).
V ykupiteľa a človeka.
Zachej, palestínsky mýtnik, počul o Pánu Ježišovi a chcel ho
vidieť. Raz prechádzal Pán Ježiš cez jeho mestečko. Zachej bol Svätý C yril a M etod,
malej postavy, preto sa vyškriabal na strom, aby mohol vidieť n a d c h n u tí K ristovou láskou
Pána Ježiša. Pán Ježiš ho zbadal a zavolal ho dolu, lebo chcel ste zanechali všetko,
prísť do jeho domu. Pán Ježiš bol Boh a vedel všetko. Vedel aj to, aby ste slú žili evanjeliu;
že Zachej robil zle, lebo l^lamal ľudí. A Zachej, keď počul Ježišove
slová, porozumel, že nebol dobrý k druhým ľuďom. Klamal ich,
ochraňujte B o žiu Cirkev
okrádal a nepomáhal chudobným. Ale oľutoval svoju vinu a sľúbil
i P etrovho nástupcu na rím sko m stolci,
Pánu Ježišovi, že sa polepší. Vráti všetko, čo naklamal a rozdá
ochraňujte bisku p o v a kňazov,
chudobným polovicu svojho majetku.
rehoľníkov a rehoľné sestry,
Daj slovám Pana Ježiša prenikať do svojho srdca a polepší sa
m isionárov a m isionárky,
aj ty.
otcov a m atky, m la d íko v, devy a deti,
Zapamätaj s i :
Čo nás pokúša na hriech?
Na hriech náš pokúša naše telo, diabol a zlí ľudia.
Čo chce Pán Ježiš od nás?
Pán Ježiš chce, aby sme sa usilovali byť lepšími, bojovali
proti pokušeniam a tak sa chránili hriechu.
Akí dobrí máme byť?
Máme sa usilovať byť takí dobrí, ako Pán Boh.
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chudobných, chorých a trpiacich,
aby k a žd ý z nás na tom mieste,
ka m h o postavila B ožia prozreteľnosť.
bo! statočným ro botníkom
na P ánovej žatve. A m en.
X m odlitby Jána Pavla II. pri hrobe
sv. Cyrila v bazilike sv. Klementa v Rím e

14. 2. 1985

Noví pracovníci vo vinici Pánovej

Juraj B U J Ň A K — nar. 8.
marca 1966 v Košiciach, bytom
Dávidov 96, okr. Vranov nad Top
ľou.

P e t e r F E D O R — nar. 7. apríla
1966 v Sečovciach, bytom Stankovce
57, okr. Trebišov.

Ján M A Ď O R A N — nar. 16. júna
1967 v Sečovciach, bytom Kuzmice
259, okr. Trebišov.

Peter G E L E T K A — nar. 4. júna
1964 v Spišskej Novej Vsi, bytom
Závadka 107, okr. Spišská Nová Ves.

V Božom svetle poznávam e nad slnko jasnejšie, že i najmenšie
rozmnoženie lásky m edzi B ožím i dielkam i má tisíckrát väčšiu
cenu a je mnohotisíckrát dôležitejšie ako všetky hmotné m ajetky
sveta (Charles de Foucauld).

Marek R O Z K O Š — nar. 4.
marca 1966 v Prešove, bytom
Fulianka 63, okr. Prešov.

Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa
neho, nebudú sa potom obávať, že počujú večné zatratenie (Tomáš
Kempenský).
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Úctu, nie servilnosť

Dňa 28. marca t. r. vymenoval Svätý Otec Ján Pavol II.
64-ročného talianskeho árcibiskupa Angela Acerbiho za
apoštolského nuncia v Maďarsku. Už predtým 9. februára
Svätý Stolec znova nadviazal — po 45-ročnom prerušení
— diplomatické vzťahy s Maďarskom.
Sedemdesiatri rokov po Veľkej októbrovej soc. revolú
cii oznámili 15. marca t. r. Vatikán a;Sovietsky zväz nadvia
zanie diplomatických stykov a výmenu svojich oficiálnych
predstaviteľov. Zástupcom Vatikánu v Moskve sa stal arci
biskup Mons. Francesco Colasuonno, doterajší nuncius
s osobitným poslaním. Teraz sa stáva apošt. nunciom s
osobitnou mocou.
Biskup Maffes Ducoli odovzdal Svätému Otcovi Jánovi
Pavlovi II. a kardinálovi Agostinovi Casarolimu Zobrané
spisy pápeža Jána Pavla I., ktoré vydalo padovské vyda
vateľstvo Svätoantonský hlásateľ.
Stále na prvom mieste rebríčka svetovej literatúry sa
nachádza Sväté písmo. Jestvuje dnes v 1928 jazykoch a
nárečiach. Ako oznámila Svetová biblická aliancia (ABU) v
Paríži, len za minulý rok pribudlo 21 nových prekladov
Biblie.
Úcta k Panne Márii nie je „len súkromná zbožnosť“ , ale
je to „časť kresťanského vyznania viery“ . Zdôraznil to
bývalý viedenský arcibiskup kardinál dr. Franz König vo
veľkonočnú nedeľu vo viedenskom kostole.
Generálna audiencia v stredu 25. apríla t. r. bola v bazi
like sv. Petra pre poľských a nemecky hovoriacich veria
cich v aule Pavla VI. pre ostatných pútnikov, na ktorej bol
prítomný aj vedúci redaktor našej gréckokatolíckej tlače. V
audienčnom prejave Svätý Otec hovoril o svojej apoštol
skej ceste do Česko-Slovenska, ktorá bola jeho 48. zahra
ničnou cestou. Spomenul miesta svojej návštevy Prahu,
Velehrad a Bratislavu, kde všade slávil eucharistickú obetu
spolu s biskupmi a kňazmi za účasti státisícov veriacich.
Vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa tak zo strany štátu ako aj
zo strany cirkvi pričinili o radostné prežitie týchto „dní,
ktoré učinil Pán“ v Čechách, na Morave a na Slovensku.
Na záver sa Svätý Otec vrátil k Velehradu ako dôležitému
miestu pre cirkev i naše národy a spomenul oznámenie o
zvolaní Biskupskej synody pre Európu, ktorej úlohou bude
naznačiť cestu, akou by mala kráčať cirkev v blížiacom sa
treťom tisícročí.

K aždý z nás je o so b o u , individualitou. T ak nás B oh stvoril. Je
správ n e, ak sm e si to h o v ed o m í, je správne ak sa podľa toho k dru
hým aj správam e.
B ránim e sa, a m ám e sa právom brániť, ak chce niekto nami
m anipulovať, ak chce n iek to nad nam i vládnuť. V tom nás Sväté
p ísm o n ap o m ín a: nebuď te otro k m i ľudí!
P anovanie nad druhým i je p roti B ožiem u poriadku. Stvoriteľ už
na p o čiatk u ľuďom poved al, aby panovali nad rybam i m ora. nad
vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa na zemi hýbe. Ale po
darilo sa už n iek o m u podm aniť si n a p rík lad vrabce? Z rejm e nie.
P reto že sú zlé? N ie, p reto že sú slobodné.
Č lovekovi sa d a rí ovládnuť sk ô r človeka, niekedy aj celé národy.
O tro ctv o akoby bolo naším osudom . V to m to čase sa veľa o tejto
p ro b lem atik e p íše v d en n ej tlači.
S p am ätám e sa, poučím e sa — a to raz a navždy?
V eriaci m usí vedieť, že ovládať n iek o h o , či už fyzicky či psycho
logicky, je hriechom . A rovnako h re ší i te n , kto sa dá zmanipulo
vať, ovládať, a p re u rčité zvýhodnenia zbaviť individuality, osob
nosti. V tedy vznikajú nezdravé vzťahy. V ytráca sa z nich ľudská
úcta a na m iesto nej začína sa prejavovať falošná úcta, servilnosť.
T o to nebezp ečen stv o h ro zí nielen občianskej spoločnosti, ale aj
ro d in ám , ba aj cirkvi. L ebo všade p latí zákonný poriadok nadria
denosti a p o d riad en o sti a práve v to m to po riad k u servilnosť koná
svoje o d p o rn é a zhu b n é dielo. N ad riad en ý m á byť iste náročný, ale
rovnako m á byť aj láskavý, m á byť kráľom , ale aj pastierom . Taký
bol K ristus. A tak nás aj učil. A sám tiež sa priam dožadoval preja
vov skutočnej lásky. P etra sa výslovne pýtal: M iluješ ma?
A le keď sa Ježiš pevne rozhodol um rieť za nás a P eter ho od
to h to zám eru o d h o v áral, Ježiš tú to servilnosť tvrdo odm ieta: Choď
mi z cesty, satan!
K iež by všetci p red stav en í tak jasn o zriv o vedeli rozoznávať sku
točnú úctu o d servilnosti. A kiež by všetci p o d riad en í nikdy nič
n e p red stie rali, ani falošnú úctu a neznížili sa k o d pornej servilnos
ti.
L ebo všetkým a na všetkých úrovniach m á záležať na zdravom
rozvoji k ažd éh o človeka, každej osobnosti až dosiahnem e zrelosť a
m ieru p lného K ristovho veku (E f 4, 13).
Ú cta ten to rozvoj n ap o m áh a , kým servilnosť ho ničí.

o. Mikuláš P a v I í k

Obnovenie bohosloveckých fakúlt v Prahe a Olomouci
Ako oznamuje Obežník pražského arcibiskupstva, bohoslo
vecká fakulta a kňazský seminár sa vracajú z Litoménc do
svojej pôvodnej budovy v Prahe-Dejviciach. Bohoslovecká
fakulta sa opäť pričlení do zväzku Univerzity Karlovej.
Výchova kňazov pre Moravu sa prenesie do Olomouca, kde
tiež bude bohoslovecká fakulta ako súčasť Palackého univer
zity.

Človek

'/ Písme nie je ani jedno slovo, ani jedna čiarka, v hĺbke ktorej
by sa neskrýval veľký poklad (sv. Ján Zlatoústy).
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Ľuďmi netreba nazývať tých, ktorí sú na námestí, ale vás,
ktorí ste v cerkvi; nie tých sebavedomých, ale vás poníže
ných; nie tých, ktorí sa vášnivo oddávajú svetskému, ale vás,
ktorí pred svetské kladiete duchovné. Nie ten je človekom, u
koho je ľudské telo a hlas, ale ten u koho je ľudská duša a
duchovné myslenie.
(sv. Ján Zlatoústy 347—407); Beseda na slová: Saul ešte
dýchajúc.. . , Sk 11, 1; 1, 113).
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Kronika otca biskupa
Dňa 2. apríla 1990 ndp Mons. Jan H i r k a , sídelný pre
šovský biskup, v Prešove rokoval s vládnou delegáciou
Slovenskej republiky. — Dňa 12. apríla 1990, na Veľký
štvrtok, v katedrálnom chráme v Prešove slúžil ďakovnú
sv. liturgiu za dar sviatosti kňazstva a Najsv. Eucharistie,
pri ktorej posvätil olej — myro. V ten istý deň večer a tiež
v nasledujúce dni: Veľký piatok, Veľkú sobotu a Veľko
nočnú nedeľu, viedol bohoslužobné obrady v katedrálnom
chráme v Prešove. — Dňa 16. apríla 1990 sa v Trnave
zúčastnil na vysviacke pomocných biskupov trnavskej arci
diecézy. Toho istého dňa popoludní sa v Trnave zúčastnil
na konferencií biskupov Slovenskej republiky. — Dňa 17.
apríla 1990 sa v Prahe zúčastnil na konferencií biskupov
celej ČSFR. — Dňa 21. apríla 1990 spolu s ostatnými bis
kupmi našej vlasti a s vládnymi činiteľmi privítal na letisku
v Prahe Svätého Otca Jána Pavla II. Popoludní spolu s
mnohými ďalšími biskupmi a kňazmi koncelebroval so
Svätým Otcom sv. liturgiu v Prahe na Letenskej pláni.
— Dňa 22. apríla 1990 sa zúčastnil na pontifikálnej sv.
liturgii Svätého Otca Jána Pavla II. v Bratislave, pri ktorej
koncelebroval. Večer toho istého dňa na bratislavskom
letisku bo! prítomný na rozlúčke so Svätým Otcom Jánom
Pavlom II., ktorý ukončil svoju dvojdňovú návštevu v ČSFR
a odletel do Ríma. — Dňa 23. apríla 1990 sa v Bratislave
zúčastnil na Biskupskej konferencii Slovenskej republiky.
— Dňa 24. apríla 1990 za účasti okresných dekanov a
ďalších kňazov našej diecézy viedol v Prešove rokovanie
s vládnymi činiteľmi Slovenskej republiky. — Dňa 25.
apríla 1990 rokoval v Prešove s pracovníkmi SNR. — Dňa
29. apríla 1990 bol v Bzovíku na „primičnej“ sv. liturgii bis
kupa Mons. Pavla Hnilicu. — Dňa 30. apríla 1990 v Drie
nici (okr. Prešov), slúžil ďakovnú sv. liturgiu spolu s okr.
dekanom o. Jurajom Zimovčákom, ktorý 25. apríla t. r.
oslávil svoje 50. výročie narodenia. Po sv. liturgii mu otec
biskup zaželal veľa Božích darov a pomoci do ďalšej práce
na šírení Kristovej radostnej zvesti.
M. M.

Je naším učiteľom
Je povinnosťou každého kresťana vydávať svedec
tvo Kristovi. V tom zmysle je našou povinnosťou učiť
sa u biskupa Pavla Gojdiča. Treba ho považovať za dar
Boha Cirkvi. A tak je potom aj výzvou . . .
Jeho život nie je ničím iba plnením Božej vôle. A
darom Boha Ci rkvi . . .
Prozreteľnosť svojmu služobníkovi Petrovi-Pavlovi
zverila miesto, na ktorom sa mal osvedčiť voči Bohu,
voči Cirkvi aj voči svetu. A on v spolupráci s Božou
milosťou sa plne osvedčil. Stal sa nástrojom Prozre
teľnosti, mužom Cirkvi, príkladom budúcim generá
ciám. Je kľúčom k poznaniu posledného obdobia
našich cirkevných dejín a je modelom nielen kresťana
v prenasledovaní, ale najmä kresťana v budovaní. . .
Boh tým, že mu dal silu vydržať ťažké skúšky, ho
potvrdil. Jeho príhovor za nás sme takmer rukolapne
pociťovali. Veríme, že po tom, čo biskup Pavol Gojdič
vydal svojou smrťou svedectvo Bohu, verný Boh vydá
svedectvo jemu . . .
(NaS 1988, 3)

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripo
mínajú títo duchovní otcovia:
Michal Kučera, správca farnosti Dvorianky — 25 rokov
od ordinácie (4. 7. 1965);
Štefan Simko, správca farnosti Hlinné — 75 rokov od
narodenia (16. 7. 1915);
Július Bokšay, na odpočinku v Košiciach — 50 rokov
od ordinácie (12. 7. 1940);
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Výročia
Dňa 12. júla 1990 uplynie päť rokov od smrti o. Michala
H o r ň á k a , ktorý pôsobil v Choňkovciach, okr. Michalov
ce. Dňa 12. júla 1937 (na sviatok sv. Petra a Pavla podľa
starého kalendára) bol v Užhorode vysvätený na kňaza.
V deň svojho 48. výročia kňazstva odovzdal svoju dušu
Pánovi. Bol verným synom gréckokatolíckej cirkvi.
Venujme mu spomienku vo svojich modlitbách.
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Rodičia, pre vás
(Pokračovanie)

Milí rodičia!
Vaše dieťa má už azda aj prvý zúbok. Skoro ho nevidno, taký je
maličký. Napriek tomu ale naznačuje, že dieťatko je o jednu vývo
jovú fázu ďalej: chce a môže hrýzť. Prvé kojenecké obdobie už
prekonalo. To ste zbadali aj na iných veciach. Postieľka je mu pri
malá, hračky z nej lietajú veľkým oblúkom na zem, dieťa strká
rúčky do jedla.
V jeho detských očiach vidíte výraz rozhodnosti. Aj ju potrebuje,
lebo najbližší štvrťrok mu prinesie veľa nepríjemných prekvapení.
Aj vám! Pokúsime sa pripraviť vás na ne čo najlepšie.
Teraz ide všetko míľovými krokmi vpred. Zdá sa, akoby dieťa
presne vedelo, čo ho v najlbižšom vývojovom období čaká a
dôkladne sa na to pripravuje. Najusilovnejšie cvičí dieťatko s
nožičkami. Batolenie sa mu stalo príjemným zážitkom a už ho
vôbec nenamáha. Nôžkami sa pevne oprie a podarí sa mu prekotúľať sa z jednej strany na druhú. Dieťa objaví, že sa môže týmto
spôsobom dostať dopredu a začne liezť. Občas sa mu podarí v
záhradke sa postaviť. Ťažkú hlavičku udrží bez väčšej námahy
hore.
*

*

*

Dieťa túži po láskyplnom slove rodičov. Slovo matky hrá ešte
stále primárnu úlohu. Pri matke vie dieťa presne, na čom je, pozná
výraz jej tváre, jej hlas. Tento dôverný kontakt ho vedie k prvému
chápaniu materinskej reči. Ako vždy, aj toto sa dieťa učí hrou..
Napodobňovanie cudzích pohybov a hlasov mu spôsobuje veľkú
radosť. Teší sa, keď sa aj rodičia zapoja do jeho zábavy.
V tomto období je dôležité « dieťaťom veľa hovoriť. Dvojslabičné
slová s výraznými hláskami sa daria malým ústočkám len s náma
hou napodobniť. Dieťa skôr pochopí význam mnohých výrazov,
než ich dokáže vysloviť. Častým opakovaním jednoduchých viet
dosiahnete, že si ich dieťa zapamätá. Uplynie však ešte veľa času,
kým začne hovoriť.

Aj hrať sa treba učiť. Životaschopné polročné dieťa má nado
všetko rado spoločnosť. Hľadá si partnera pre svoje milé žartíky:
ťahá vás za vlasy, za nos, alebo sústredene sleduje hru s prstami.
Upúta ho aj prvá hra na schovávačku, keď všetko známe odrazu
zmizne, ale hneď sa zase objaví. Nemôže sa jej nasýtiť, chcelo by
ju donekonečna opakovať. Je také vytrvalé, že raz-dva unaví
svojho dospelého partnera.
Dieťa potrebuje ku hre pokoj práve tak, ako dospelý. Rado pri
jíma vaše podnety, ale musí sa naučiť aj samo sa zabaviť.
Nerušme jeho detskú fantáziu pričastým napomínaním a opravo
vaním. Násilný zásah do jeho hry pôsobí skôr negatívne na jeho
vývin. Dieťa jé tvorivé, samo sa chce prepracovať ku koreňu veci.
(Listy rodičom)

Pohyby dieťaťa budú zo dňa na deň istejšie. Ľahko sa mu už
podarí dostať sa do sediacej polohy, keď sa drží matkiných prstov.
Ale dlho sa vo vzpriamenej alebo sediacej polohe neudrž Ĺ Keď
sa dieťa začne stavať na nohy, často sa prejavia vrodené vady
bederných kĺbov. Dieťa padá, keď chce vstať. Dievčatá majú k
tejto vade väčší sklon ako chlapci. Včasným ortopedickým lieče
ním sa chyba ľahko odstráni.
Lekári varujú aj pred včasným posadzovaním, lebo škodí správ
nemu vývoju chrbtice. Keď bude chrbtica dostatočne vyvinutá a
pevná, dieťa samo od seba sa bude snažiť sedieť. Kedy to bude,
závisí od rôznych okolností, najmä od povahy dieťaťa. Pohyblivé,
štíhle deti sedia už v šiestom mesiaci; tie pohodlnejšie možno až
keď budú mať trištvrte roka. Veď to neponáhľa. Niektoré deti
dokonca skôr stoja ako sedia. V tomto veku sú to skôr výnimky.

Deväťmesačné dieťa bez problémov uchopí čokoľvek do ruky.
Oči a ruky ho už poslúchajú. Keby bolo, ako je tomu ešte aj dnes
u niektorých orientálnych kočovných kmeňov, v tomto vývojovom
období pripútané ku kolíske, kdesi v najtemnejšom kúte domu,
potom by nič z toho, čo sme povedali, nedokázalo. Mohlo by
navždy stratiť schopnosť naučiť sa niektoré zručnosti, lebo telesný
a duševný vývoj prebieha súčasne.
Mária Montessori píše: „Keď chýba dieťaťu možnosť cvičiť, jeho
inteligencia zostane na nižšom stupni vývoja, ba dokonca sa vývoj
môže aj zastaviť, ak sa dieťaťu od malička bráni v pohybe.“ -

Nová expozícia Šarišského múzea v Bardejove

IKONY

f

K stálym expozíciám Šarišského múzea v Bardejove
pribudla 7. mája 1990 nová expozícia IKONY, ktorá je
inštalovaná v budove na nám. Osloboditeľov č. 27.
Osobná účasť predsedu ONV v Bardejove i ďalších hostí
na otvorení expozície Ikony, na ktorom vystúpil i grécko
katolícky cirkevný zbor z Prešova pod vedením p. G.
Mirossaya, vytvorili dôstojný rámec tejto významnej kul
túrnej udalosti.
Šarišské múzeum vlastní najrozsiahlejšiu zbierku ikon
na Slovensku. Ikony zo zbierky fondu múzea reprezento
vali našu republiku na viacerých medzinárodných výsta
vách v Osake, Moskve a v Mníchove. Nová expozícia
ponúka prehľad ikonopisnej tvorby od 16. po 19. storočie. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si takmer
150 ks ikon a drobných cirkevných predmetov východného obradu.
Expozícia vo svojej terajšej podobe predstavuje len 1.
etapu prác na plánovanej úlohe inštalovať v Šarišskom
múzeu v Bardejove celoslovenskú expozíciu ikon.
Expozícia ikon je v letnej turistickej sezóne otvorená
denne od 8.30 do 12. a od 12.30 do 18. hodiny.
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