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Každý kresťan by mal vedieť, čo je to sv. ruženec. A 
dobrý kresťan by sa ho mal aj vedieť modliť. Ale 
nestačí poznať a ovládať, ale aj uskutočňovať. Aký 
zmysel by mali naše vedomosti, keby sme ich nevedeli 
uplatniť? Je len samozrejme, že lekár lieči, šofér riadi 
auto, majster vykonáva svoje remeslo . . .  Prečo teda 
ty, dobrý kresťan, nemodlíš sa sv. ruženec? Aj naša 
nebeská Matka si to žiada! Keď ťa o niečo požiada 
tvoja matka, odmietneš?

Každý by mal začať od seba. Začnem aj ja.
Nedávno niekto robil doma poriadok a s nepotreb

nými vecami vyhodil aj jednu celkom obyčajnú knižoč
ku. Nič zvláštne, skôr akoby to bol zápisník. Moju 
pozornosť upútal iba krížik na obale. Bola to knižočka 
o sv. ruženci. Iný vyhadzuje a ja prijímam.

Bol to však aj popud založiť Spolok sv. ruženca. Aj 
ochotníkov sa našlo dosť. Najprv iba pätnásť členov, 
potom tridsať, teraz je nás už skoro šesťdesiat. Verím, 
že sa pridajú ešte ďalší.

Hovorili mi veriaci z Čirča, ako zo začiatku nechápali 
propagovanie modlitby sv. ruženca. Vraj to budeme 
ako katolíci (rozumej rímskokatolíci). A či my nie sme 
katolíci? . . .  Kto pod toľkými názvami si uctieva Božiu 
Matku ako my? Ruženec — to je vlastne celé Evanje
lium. Nepotrebujem knižočku, mám desať prstov na 
každú desiatku . . .  Dnes v Čirči sa horlivo modlia túto 
modlitbu a sú vďační za to svojmu duchovnému otco
vi.

Urob aj ty vo svojom srdci generálne upratovanie. 
Vyhoď všetko nepotrebné, čo zaťažuje tvoju myseľ. 
Pekným miestom, kde by mohol prebývať Kristus, je aj 
tvoje srdce. Aby bolo aj dôstojné, musíš sa o to posta
rať sám. Svoje myšlienky, skutky a život formuj tak, 
aby si ho nevyháňal z toho najkrajšieho príbytku. I v 
tvojej dedine, v tvojom meste sa nájde dosť ľudí, ktorí 
by sa k tebe pripojili. Nemáme za čo prosiť? Nemáme 
za čo ďakovať? Ak naozaj miluješ, urob niečo viac. 
Vytvor aj ty Živý ruženec.

A teraz v skrátke niečo o sv. ruženci. Pozostáva z 
pätnástich desiatkov, ktoré delíme na tri časti: Ruže
nec radostný, bolestný a slávnostný. Rozjímame o 
obsahu desiatku a prispôsobujeme na svoje potreby.

Pôvod tejto modlitby nie je celkom známy. V prvých 
časoch kresťanstva pustovníci a tí, čo nevedeli čítať, 
namiesto stopäťdesiat žalmov sa modlili stopäťdesiat 
Otčenášov, rozdelených do troch skupín. Podľa tohto 
vzoru vznikol y 12. storočí i žaltár Zdravasov (Bohoro
dička Panna). Ústne podanie pripisuje pôvod sv. Domi
nikovi, ktorý bol neohrozeným obrancom viery a 
mariánskej úcty. Zdalo sa, že jeho kázne proti učenie 
albigéncov sú márne (Albigénci, pomenovaní podľa 
mesta Albi v južnom Francúzsku, boli náboženskou

sektou v 12. a 13. stor.). O pomoc prosil Pannu Máriu. 
Keď sa modlil, zjavila sa mu Panna Mária a žiadala ho
o modlitbu Otčenáša a anjelského pozdravenia, ktoré 
častejšie opakované sú tým ľúbezným ružencom (ru
žový veniec), ktorým chce byť uctievaná. Žiadala 
zaviesť túto modlitbu, ktorá bude mocným prostried
kom pri premáhaní kacírstva.

Správne chápaný ruženec ponecháva veľké mož
nosti pre osobnú tvorivosť. Vie byť modernou modlit
bou pre každého, kto ju vie objaviť. Človek sa tu môže 
voľne oddať rozmýšľaniu o svojom Kristovi, o jeho 
Matke, o ľuďoch i o svojom živote. Prosí pritom za 
iných i za seba, ďakuje za iných i za seba. Dotýka sa 
pritom konkrétnych problémov, jeho modlitba sa tým 
stáva nanajvýš aktuálna.

Már ia

„ Zvelebuj, moja duša, Bohorodičku Máriu, lebo za nás oroduje u Ježiša 
Krista“  (Velebenie)
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Mesiac svätého ruženca

Ochrana (Pokrov) presvätej Bohorodičky
Cyprián, biskup a mučeník; Justína, mučenica 
Dionýz Areopag, mučeník % 
Jerotej, biskup a mučeník 
Charitína, mučenica. Prvý piatok 
Tomáš, apoštol

1. P
2.. U
3. S
4. Š
5. P
6. S

7. N 18. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. 
ev. 7. Sergej a Bakchus, mučeníci

8. P Pelágia a Taisa, prepodobné
9. U Jakub Alfejov, apoštol

10. S Eulamp a Eulampia, mučeníci
11. S Filip, apoštol
12. p Probus, Tarach a Andronik, mučeníci
13. s Karp a spoločníci, mučeníci

14. N 19. nedeľa po ZSD. Hl. 2. 
ev. 8. Paraskeva, prepodobná 
Pamiatka Svätých Otcov 7. 
obecného snemu

Utr.

vše-

15. P Eutým Nový, prepodobný
16. U Longín stotník, rgučeník
17. s Ozeáš, prorok; Andrej Krétsky, mučeník
18. s Lukáš, apoštol a evanjelista
19. p Joel, prorok
20. s Artem, mučeník

21. N 20. nedeľa po ZSD. — Hl. 3.
ev. 9. Hilár Veľký, prepodobný

Utr.

22. P Averkiáš, biskup; apoštolom rovný
23. U Jakub, apoštol
24. s Aret a spoločníci, mučeníci
25. s Marcián a Martýr, mučeníci
26. p Demeter, mučeník
27. s Nestor, mučeník

28. N 21. nedeľa po ZSD. — Hl. 4.
ev. 10. Paraskeva, mučenica.
(Krista Kráľa)

Utr.

29. P Anastázia Rímska, mučenica
30. U Zenób a Zenóbia, mučeníci
31. s Stách, Amplias a Narcis, apoštoli

„Ruženec je strom života, ktorý 
hriešnych ospravedlňuje a spravodlivých utvrdzuje.“

• (Mikuláš V., pápež)

m y & lí& M jJ c  y ia  d e J i

„Preto dali znamenie spoločníkom. . . ,  aby im prišli 
pomôcť“ (Lk 5, 7).

Jakub, Ján a ostatní rybári pomohli Petrovi pri bohatom rybolo
ve. Obraz duchovnej spolupráce v duchovnej správe! Ako často 
chýba tento biblický duch spolupráce medzi pracovníkmi Božieho 
kráľovstva!

Pcipež Pius XII. pripomínal kňazom a pôstnym kazateľom v Rí
me, že „dnešný svet potrebuje veľa svätých laikov“ .

„Len nech sa akýmkoľvek spôsobom . .. úprimne zvestuje 
Kristus“ (Flp 1, 18); všetky ostatné ľudské ohľady a maličkosti 
musia potom ustúpiť.

„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6,
31).

Pápež Ján Pavol II., pri príležitosti svojich 60. narodenín, 
v nedeľu 18. mája 1980, pútnikom, zhromaždeným na námestí sv. 
Petra v Ríme, hovoril o tom, že si máme určiť úlohu zanechať lepší 
svet, ako ten, ktorý sme našli.

Pravidlo nášho Pána je tak jednoduché a pritom nevyčerpateľ
né ! .. . Reč na hore má sérum proti všetkým ľudským nerestiam: 
„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ — Premenu 
sveta nedosiahneme nariekaním na nevďak a zlobu ľudí, ale len 
konaním dobra. Sami musíme začať tam, kde stojíme, uskutočňo
vať trpezlivosť, odpúšťanie, ochotu, znášanlivosť, dobrotivosť — a 
tým sme už zlepšili kúsok sveta.

„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno 
padlo na kraj cesty . . .  Druhé padlo na skalu . . .  Iné zasa 
padlo do tŕnia . . .  Iné zrno padlo do dobrej zeme . . . "  (Mt 8,
5—8).

Kňaz bol preložený na farnosť v horách. Jeden „tiežkresťan“ mu 
hneď povedal: „Nemyslite si, že tu niekoho pritiahnete do kostola. 
Tu sa do kostola chodilo len kedysi, keď ľudia nemali peniaze. 
Teraz majú peniaze a môžu chodiť do krčmy. Tu vám do kostola 
nepríde nikto.“

Kňaz do kostola nepriťahoval nikoho, ani nénútil. A nejaký čas 
to vyzeralo, že ten chlap mal pravdu. Svoje ovečky stretával len na 
ulici, nikdy nie v kostole. A predsa, mal komu kázať.

Začalo to tým, že ho zastavila bielovlasá starenka a povedala: 
„Pán farár, nám je ľúto, že ste sám. A tak sme sa tri dohodli, že 
každá jeden deň pôjdeme do kostola.“ Za čas chodili všetky tri 
spolu, potom sa pridali ďalšie a keď po rokoch bol preložený na 
inú farnosť, kostoľbol plný, že im mohol povedať: „Odchádzam 
s pocitom, že som tých osem rokov nebol tu nadarmo. Boli zrná, 
ktoré našli úrodnú pôdu. Môžem s vďačnou radosťou povedať: 
Mne sa to rozsievanie medzi vami vyplatilo.“

Otázka pre nás: Vyplatí sa aj nám chodiť do chrámu? Máme 
z toho niečo? Prinieslo nám úžitok? Stali sme sa lepší? Božie 
semeno je ponúknuté všetkým; úrodu však prinesie len pripravená 
pôda.

„Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú“ (Lk 16, 29).

Walter Scott, anglický spisovateľ historických románov (1731— 
1832) o Svätom písme sa vyjadril takto: „Pre mňa existuje len 
jedna kniha — Sväté písmo.“

Sväté písmo je životným pravidlom a cestou k spáse. Kto dbá 
„na Mojžiša a Prorokov“ , kto sa dá viesť Božím zjavením Písma, 
nepadne do večného trápenia, ale dosiahne večné spoločenstvo 
s Bohom.

-fd-
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Biskupi Slovenska k občianskym obradom
Drahí naši veriaci!
Prihovárame sa k Vám ako k vyvolenému Božiemu 

ľudu, putujúcemu do večného Kráľovstva. Chceme 
Vám byť na tejto ceste dobrými pastiermi, ktorí staro
stlivo sledujú, čo Vás ohrozuje. Chceme Vás chrániť, 
aby ste sa nedali oklamať a zviesť z cesty.

V dnešnej modlitbe dňa sme prosili o pomoc, aby 
sme odmietali, čo sa protiví našej viere. Prosili sme o 
svetlo Božej pravdy pre blúdiacich, aby sa vrátili na 
správnu cestu. V zmätku množstva názorov sa dnes 
mnohí nevedia zorientovať a nevedia zaujať správne 
stanovisko. Nevedia, čo majú prijať a čo odmietať. Z 
viacerých miest sa dozvedáme, že niektorí veriaci 
nevedia, aký má byť ich postoj k činnosti Zboru pre 
občianske záležitosti.

Táto inštitúcia mala v minulosti postupne vytláčať, 
až celkom nahradiť cirkevné obrady. Na dosiahnutie 
tohto cieľa sa používali rozličné obrady. Na dosiahnu
tie tohto cieľa sa používali rozličné formy nátlaku, od 
presviedčania, rafinovaného lákania, až po vyhrážky. 
Ľudia sa v atmosfére strachu podriadili a napokon si 
zvykli. Natoľko, že dnes akoby sa s tým nevedeli rozlú
čiť. Pritom si neuvedomujú, že tak spochybňujú svoju 
bezvýhradnú príslušnosť k Božiemu ľudu.

Zbor pre občianske záležitosti má v súčasnosti 
svoje miesto v službe občanom, ktorí nepatria k nija
kému náboženskému spoločenstvu. My tieto služby 
nepotrebujeme, lebo mame podstatne viac.

Krst je sviatosť, ktorá podstatne mení ľudskú 
bytosť. Nie je rozhodujúce, či sa to stane slávnostným 
spôsobom, alebo narýchlo v nebezpečenstve života. 
Ani najslávnostnejšie uvítanie na národnom výbore sa

nikdy nevyrovná krstu. U toho, kto tento rozdiel nechá
pe, je otázka, aká je jeho viera. Kto sa teraz už celkom 
dobrovoľne zúčastní na občianskom obrade, určenom 
neveriacim, verejne sa medzi nich zaraďuje.

Cirkevný pohreb nie je sviatosť, ale svätenina. Je 
však preniknutý okrem prejavu úcty k mŕtvemu ľud
skému telu predovšetkým vierou a nádejou vo večný 
život. Naša orientácia na večnosť dáva pozemskému 
životu pravý zmysel a hodnotu. Aktívny vstup Zboru 
pre občianske záležitosti nepatrí do cirkevných obra
dov, pôsobí rušivo. Pochopte, že to musíte odmietať, 
lebo je to v rozpore s našou vierou. Súčasne Vás žia
dame, aby ste sa nedožadovali cirkevného pohrebu 
pre zomrelého, ktorý sa za života správal ako neveriaci 
a nijako neprejavil zmenu zmýšľania. Odmietnutie cir
kevného pohrebu nie je odsúdením, iba rešpektova
ním slobody presvedčenia, na ktorú má človek právo 
za života i po smrti.

Civilný sobáš na národnom výbore je právny akt 
vyplývajúci zo zákona platného pre všetkých občanov. 
Nenahrádza sviatosť manželstva, ale nie je s ňou v roz
pore. Je takou istou povinnosťou ako ohlásenie naro
denia a smrti do matriky národného výboru.

Sme presvedčení, že toto cirkevné stanovisko 
pochopíte a budete rešpektovať. Tak budeme môcť 
vyhlásiť so sv. Pavlom, že „máme z Vás radosť, lebo o 
Vašej poslušnosti už vedia všetci. . .  Milosť nášho 
Pána Ježiša nech je s Vami“ (Rim 16,19—20).

Biskupi Slovenska
(Tento list našich biskupov sa čítal v oznamoch pri sv. liturgii v 
nedeľu 15. júla t. r.)

„Mária si vybrala lepší podiel. . .  “
Sv. evanjelista Lukáš uvádza jeden z prípadov, keď sa konanie 

Ježiša Krista rozchádza s ľudským pohľadom. Ježiš raz „vošiel do 
ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. 
Tá mala sestru menom Máriu . . .  “ (Lk 10, 38). Marta si dala veľa 
práce s obsluhou, zatiaľ čo Mária si sadla k Pánovým nohám a 
počúvala jeho slová.

Z ľudského hľadiska nečinnosť Márie pohoršuje. Nepomáha 
Marte. A napriek tomu pokarhanie sa dostáva Marte: „Marta, Mar
ta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jed
no. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 
41—42).

Celý náš život prebieha v uzatvorenom rámci zaužívaných zvyk
lostí a dobrých „spôsobov“ , ktoré rastú úmerne so zvyšujúcou 
životnou úrovňou. Tu je nebezpečenstvo, ktoré tkvie v uprednost
není vonkajšej formy pred skutočným, sviežim duchovným živo
tom. Mária si vybrala to, čo považovala za osožnejšie. Denno
denne sme postavení pred voľbu medzi dobrom a zlom. Medzi 
Bohom a skutkami, ktoré sú nezlúčíteľné s vierou. Chceme plniť 
Božiu vôľu a predsa volíme práve opačne. Aby sme sa vedeli 
dobre rozhodnúť, musíme sa naučiť počúvať Božie slovo a poslú
chať ho.

V biblickom zmysle poslúchať, znamená byť otvorený autorite, 
ktorá prejavuje svoju vôľu a vyžaduje našu odpoveď. Poslušnosť

teda znamená podriadenosť. Žiaden tvor nemôže uhýbať Božej 
podriadenosti, lebo z jeho vôle existuje.

Hľadanie Božej vôle je nutná úloha všetkých, ktorí sa k nemu 
hlásia. Nie je potrebné dokazovať, že Božia vôľa sa prejavuje v 
príkazoch Svätého písma. Všetok neporiadok a zloba vo svete 
pochádza z toho, že neprijímame Božie zjavenie tak, ako by sme 
mali. V ňom sú obsiahnuté všetky správne odpovede na naše 
otázky, problémy a váhavosť.

Ak prijímame slová Božieho zjavenia a osvojíme si ich, nebude 
pre nás ťažké odpútať sa od všelijakých vedľajších vecí, sadnúť si 
„Pánovi k nohám“ a počúvať jeho slová.

o. Mirón Keruľ-Kmec

Božia prozreteľnosť

„Ako hrnčiar rozhoduje, či z tej istej hliny, urobí to alebo 
ono —  podľa toho, čo sa mu pozdáva, a nikto sa mu preto 
neprotiví, tak sa aj ty nepýtaj Boha, a nezaujímaj sa, prečo 
On . . .  (to alebo ono).“

(sv. Ján Zlatoústy (347— 407), Beseda 16, na List Rimanom 
9,1).
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XX. Európske fórum katolíckych laikov
Od 29. júna do 5. júla t. r. prebiehalo vo Viedni jubilejné pra

covné stretnutie národných výborov laikov európskych krajín. Po 
prvých prípravných krokoch ešte za života pápeža Jána XXIII. sa 
toto združenie konštituovalo roku 1970 ako hnutie priamo nadvä
zujúce na výzvu, dokumenty a závery Druhého vatikánskeho sne
mu. Jeho celoeurópske stretnutia sa konajú pravidelne každý 
párny rok v niektorom meste členskej národnej organizácie; týchto 
organizácií je k dnešnému dňu 21. Na viedenskom fóre sa ako 
pozorovatelia zúčastnili vôbec po prvý raz aj delegácie z krajín 
strednej a východnej Európy — Česko-Slovenska, Maďarska, 
NDR, Rumunska, nepodarilo sa však prísť napr. Ukrajincom, 
Litovcom, Lotyšom a Bulharom. V našej päťčlennej delegácii re
prezentovali Slovensko zástupcovia Hnutia kresťanských rodín. 
Organizačný výbor fóra pracoval pod predsedníctvom Ernsta 
Waldsteina. Rokovania prebiehali jednak na plenárnych zasadnu
tiach, jednak v pracovných skupinách a viedli sa v angličtine, fran
cúzštine a nemčine.

Ústredná téma tohtoročného Európskeho fóra znela Smer rok 
2000. Ľudskejšia Európa — výzva pre cirkvi; vychádzala z 
vedomia dôležitej úlohy kresťanských laikov v usmerňovaní ďal
šieho vývinu zjednocujúcej sa Európy a zvlášť tesne nadväzovala 
na apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II. z 30. 12. 1988 
Christifideles laici — O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo 
svete, zhrňujúci výsledky svetovej biskupskej synody roku 1987.

Úvodný referát so všeobecným náčrtom problematiky prednie
sla v mene koordinačného výboru A. M. Qumontová z Francúzska. 
Hovorila o spoločnej zodpovednosti duchovných i laikov za cirkev 
a za svet, o potrebe pokory aj odvahy pri vydávaní svedectva a 
o dôvodoch pre optimizmus zoči-voči vnútornej pestrosti Európy 
vyrastajúcej zo zjednocujúcich kresťanských koreňov. Záver refe
rátu sa týkal problému prenikania laikov do odkresťančujúcej a 
zosvetšťujúcej sa európskej spoločnosti, pri ktorom by bolo 
osožné orientovať sa na inkulturáciu, akulturáciu a novú evanjeli- 
záciu. Zdôraznila nezastupiteľnosť vysvätených služobníkov cir
kvi, význam eucharistie a modlitby najmä k Panne Márii ako inšpi
rátorke nášho apoštolského života a k Bohu o prítomnosť Svätého 
Ducha, aby sme mohli byť poslami a spolutvorcami dneška i 
budúcnosti.

Ďalšia práca fóra prebiehala v dvoch tematických okruhoch. 
Najprv odznelo inštruktážne expozé k téme Úsilie o kresťanskú 
budúcnosť pre Európu: ciele, podmienky, stratégie doplnené 
o rozsiahlu prednášku univ. prof. Heinricha Schneidera z Vieden
skej univerzity na tému Kultúra a spoločnosť z aspektu nábožen
ského kresťanského posolstva v dnešnej Európe. Na to nadväzo
vali stretnutia v užšom kruhu pracovných skupín členených tema
ticky a jazykovo — preberali sa tri diskusné témy: Kultúra a kres
ťanská viera, Spoločnosť a kresťanská viera a Obnova teoló
gie a kresťanská viera. Námety, podnety a konštatovania z 
týchto pracovných skupín potom zredigovali animátori a zapisova
telia skupín do ucelených záverečných dokumentov.

Podobne sa pracovalo na druhej všeobecnej podtéme: Boh 
v nás a my medzi sebou. Spiritualita a solidarita ako ústredné 
témy novej evanjelizácie; jej náčrt podala E. Mártensenová 
z Dánska. Aj tu sa diskutovalo v troch skupinách navyše člene
ných podľa komunikačného jazyka — Nové myšlienky v cir- 
kvách a vo svete vo vzťahu k spiritualite a solidarite. Nové 
podmienky a Nové stratégie. Zhodnotenie konkrétnych výsled
kov si bude žiadať ešte určitý čas, jednako možno povedať, že v 
istom zmysle ide o znovuobjavovanie dosiaľ známych foriem (mo
dlitba v rodine, meditácia, čítanie Svätého písma, liturgia), o dôle
žitosť prostredí (rodina, bázové spoločenstvá, farnosť, ekuména) 
a možností, ktoré ponúkajú pre rozličné prejavy spirituality a soli
darity. Základnou stratégiou má byť dialóg — s Bohom, medzi ľuď
mi, hodnostárov cirkvi s Božím ľudom, ale napr. aj v rámci samot
ného Európského fóra.

Treba povedať, že ani noví účastníci sa na tomto snemovaní 
nestratili a že sa delili o svoje skúsenosti v rokovaní pracovných 
skupín, neuspokojujúc sa s rolou pasívnych pozorovateľov. 
Navyše sme mali príležitosť viac ráz podať svedectvo o živote cir
kvi v našej krajine v tzv. stretnutiach Východ-Západ aj v neformál
nych kuloárnych rozhovoroch, v debatách pri spoločnom stole a 
pod. Slovenskí delegáti vyšli s iniciatívou usporiadať osobitné 
stredo a východoeurópske subfórum o špecifických problémoch 
nášho včleňovania do jednotnej Európy a o sprostredkovaní 
našich skúseností západnej Európe, ktorá čaká od nás celkom 
konkrétnu pomoc pri novej evanjelizácii Európy a veľmi pozorne 
registruje, že Svätý Otec do nás vkladá v tejto súvislosti mimo
riadne nádeje. Bolo to cítiť najmä z množstva rozhovorov s našimi 
európskymi bratmi a novo spoznanými priateľmi, ktoré sa krútili 
nielen okolo našej minulosti, ale mierili aj na naše predstavy o 
budúcnosti (tu sme neraz museli sebakriticky priznať, že máme 
pocity nepripravenosti na úlohy takého veľkého dosahu a rozsa
hu), pričom sa preberali možnosti duchovnej, organizačnej, vzde
lávacej i materiálnej pomoci. Gréckokatolíci z našej delegácie sa 
zaujímali u rumunských bratov o život tamojších gréckokatolíkov 
a povzbudili ich v terajšom ťažkom položení.

Členovia našej delegácie prišli o. i. k záveru, že sa musíme nau
čiť otvárať novým podnetom a vedieť ich aplikovať na naše pod
mienky. Bude potrebné najmä prepojiť navzájom rozmanité hnutie 
a organizácie laikov v rámci účinnej účelnej štruktúry a začleniť 
tieto hnutia do života kresťanského spoločenstva na rozličných 
rovinách, no vždy tak, aby sa zabezpečila ich optimálna kooperá
cia s cirkevnou hierarchiou (idea subsidiarity a komplementarity). 
Od rakúskych usporiadateľov sme dostali lekciu zo vzornej organi
zácie podujatia, kde sa pamätalo na všetko, ale nebolo všetko 
vopred násilne nalinajkované. Organizátori ostali v pozadí ako 
praví služobníci vyššieho cieľa. Iným poznatkom je nutnosť ovlá
dať cudzie jazyky a naučiť sa hľadať spoločnú reč, v duchovnom 
zmysle.

Jubilejné viedenské Európské fórum malo aj náležitý spoločen
ský rámec. Patrila doň oficiálna ceremónia v slávnostnej sále sta
rej viedenskej univerzity aj koncelebrovaná sv. liturgia kňazov spo
medzi účastníkov fóra s viedenským kardinálom Hansom Her- 
mannom Groerom v kostole dominikánov. Nás obzvlášť teší, že do 
tohto slávnostného rámca sa zapojila aj Bratislava, ktorá privítala 
účastníkov Európskeho fóra v Dóme sv. Martina na sv. liturgii a 
úchvatným spevom zboru a na stretnutí na Hrade,-kde sa prihovo
ril k účastníkom fóra podpredseda vlády SR Ján Čarnogurský a 
predseda SNR František Mikloško. O dojmoch z Bratislavy sa 
potom pri spoločnej plavbe loďou do Viedne ešte dlho debatovalo.

Na záver tejto stručnej informácie ešte jeden postreh. XX. 
Európske fórum národných výborov organizácií katolíckych laikov 
bolo orámcované dvoma sviatkami apoštolských dvojíc. Začalo sa 
na sviatok kniežat apoštolov Petra a Pavla a skončilo sa na deň 
patrónov Európy solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Môže byť lep
šia inšpirácia pre laický apoštolát na našom kontinente?

Daniel Š k o vi e ra
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Vďační Bohu za jeho dary
Známy brazílsky biskup Dom Helder Camara v jed

nej svojej homílií povedal túto legendu amerických 
Indiánov:

Dvaja pohoniči išli lesnou cestou, na ktorej im vozy 
zapadli do blata. Jeden z nich padol na kolená do blata 
a začal sa modliť: „Bože, pošli nám pomoc!“ Druhý ale 
začal s ťažkosťou znášať vetvy, klásť ich do blata 
a spevňovať cestu.

A tu na prekvapenie obidvoch prišiel Boží posol 
a šiel pomáhať — viete komu? Nie tomu, čo len kľačal 
a len sa modlil, ale tomu, čo sa namáhal.

Boh pomáha tomu, kto sa snaží, — zakončil biskup 
svoju kázeň . . .  Pričiň sa človeče a Boh ti pomôže!

Z evanjelia sa dozvedáme (Lk 5, 1—11), že apoštoli 
celú noc lovili ryby a nič nechytili. Keď ale na Kristove 
slová znova spustili siete, chytili množstvo rýb, že sa 
im trhali siete. I z tejto udalostí môžeme vyvádzať, ako 
veľmi záleží na Božom požehnaní.

Táto stať zo sv. evanjelia sa v našom východnom 
obrade číta 18. nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha. Je 
to v čase, keď celá naša príroda vydala úrodu a my ju 
mozoľnatými rukami zberáme, ukladáme do pivníc 
a stodôl, aby Božie stvorenie malo z čoho žiť. Je preto 
našou povinnosťou, aby sme pri tomto dobrodení 
pamätali aj na nášho nebeského Dobrodincu, ktorý 
nás aj v tomto roku požehnal. Je to pocit vďačnosti, 
aby sme sa rozpamätali na jeho dobrotivosť, majúc na 
pamäti, že bez Božieho požehnania, niet zdaru ani 
úspechu. Denne to vyznávame vo sv. liturgii: „Každé 
dobrodenie a každý dokonalý dar pochádza od teba, 
Otca svetla. . .

Keď sledujeme dejiny národov-, presvedčíme sa, že 
požehnanie svojej práce a úsilia, vždy očakávali zhora, 
z nebies. Alebo, či je to len náhoda, že ľudia, kedykoľ
vek vzdychajú v bolestiach a trápeniach, svoje oči 
upierajú k nebu? Je to vštepené do ľudského srdca, že 
úspech našej práce závisí zhora.

Už na prvých stránkach Svätého písma čítame, že 
keď Boh stvoril svet a všetky veci, požehnal im a pove
dal: „Ploďte sa a množte a naplňte zem! Podmaňte si 
ju . . . ! “ (Gn 1, 28). Božie požehnanie preto vidíme na 
majetku Labana, ktoré sa stalo kvôli Jakubovi. Ďalej 
u spravodlivého Jóba. Preto sv. apoštol Pavol napísal: 
„A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, 
ale Boh, ktorý dáva vzrast“ (1 Kor 3, 7).

Ak nás Spasiteľ naučil modlitbu Otče náš a v nej 
vyslovovať prosbu „Chlieb náš každodenný daj nám 
dnes . . .  “, tak potom nám povedal, že všetko záleží od 
Božieho požehnania, zhora. Sám Spasiteľ, keď mal na 
púšti nasýtiť hladné zástupy, svoje oči pozdvihol hore 
k Otcovi. Podobne to urobil pri Poslednej večeri a po 
svojom vzkriesení, keď jedol s apoštolmi v mestečku 
Emauzy.

Keď kráľ Šalamún postavil chrám a modlil sa, aby sa 
tento chrám stal miestom pre mbdlitbu k Bohu, Boh sa 
mu zjavil a povedal, že tento chrám sa stane miestom, 
kde budú Bohu prinášané obety. Boh tiež ale povedal, 
že ak ľud bude hrešiť, na zem nepošle dažď, kobylky 
budú hubiť zem, ľud bude trápiť hlad a mor. Keď sa ale

ľud odvráti od zlých ciest, bude sa modliť a hľadať 
Boha, Boh ich vypočuje a bude im žehnať.

Z toho môžeme usudzovať, že Božie požehnanie 
bude na nás spočívať, ak budeme hľadať Boha a mo
dliť sa k nemu. Modlitba je kľúčom, ktorý otvára nebo. 
Tak povedal náš Spasiteľ: „Lebo každý, kto prosí, 
dostane . . .  “ (Mt 7, 8). A pri Poslednej večeri: „Ak ma 
budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím“ (Jn 
14,14).

S vďačnosťou preto spomínajme na nebeského 
Dobrodincu, ktorý nás aj v tomto roku hojne požehnal. 
Zachádzajme s touto úrodou ako s Božím darom, aby 
nám tento jeho dar poslúžil k časnému i večnému 
dobru.

o. František Dancák

Keď ožijú rumoviská. . .
Po štyridsaťročnom mlčaní opäť ožili múry nášho monastiera 

v Krásnom Brode (okr. Humenné). Vďaka nenásilnej revolúcii 
v našej vlastí bola aj nám daná možnosť dožiť sa prinavrátenia 
svojho práva, aby sme mohli slobodne oslavovať našu presvätú 
Bohorodičku v Krásnom Brode.

V sobotu 2. júna t. r. o 17. h päť procesií prenieslo milostivú 
ikonu Božej Matky z krásnobrodskej cerkvi do monastiera. Toto 
prenesenie sa konalo s prejavmi neobyčajnej duchovnej radosti. 
Veriaci vo veľkom počte spolu s kňazmi sa zúčastnili na bohosluž
bách — večierni s litijou, po ktorej nasledovala sv. liturgia. Naši 
mladí speváci, väčšinou z Medzilaboriec, spievali pod vedením 
horlivého kňaza o. F. Krajňaka naše krásne cirkevné piesne.

O 20. h bol moleben k presvätej Bohorodičke. Po ňom nasledo
vala celonočná poklona, ktorú organizovali a viedli otcovia bazi- 
liáni spolu s mládežou, vzdávajúc tak vďaku za slobodné vyznáva
nie svojej viery.

V nedeľu 3. júna bola o 6. h sv. liturgia s kázňou, ktorú slúžil
o. A. Janočko. O 7. h utiereň a svätenie vody, ktoré vykonal o. 
Marián Potáš, OSBM. O 8. h bola slúžená sv. liturgia pre mládež, 
pri ktorej striedavo spieval zbor sv. Jozafáta z Medzilaboriec 
a zbor sv. Vladimíra z Bardejova. Kázeň pre mladých povedal o. 
M. Potáš, OSBM. „

O 9.30 h sme s desiatimi procesiami uvítali nášho preosv. otca 
biskupa Mons. Jána H i r k u .  Za humenský dekanát ho privítal
o. M. Šutaj, za farnosť Krásny Brod o. A. Janočko a za rád sv. 
Bažila Veľkého o. M. Potáš, OSBM — ako majiteľa tohto monas
tiera. Dievčatá v ľudových krojoch ho privítali chlebom a soľou.

O 10. h sa začala za účasti 15 kňazov a celej rehoľnej spoloč
nosti archijerejská sv. liturgia. Kázeň povedal preosv. otec biskup 
Mons. Ján Hirka. Po sv. liturgii vyjadril vďaku všetkým prítomným 
účastníkom na odpustovej slávnosti, ktorých bolo okolo desať 
tisíc, ako aj tým, ktorí položili svoje ruky pri jej organizovaní. Po
ďakoval tiež sestrám baziliánkam za ozdobenie oltára a cerkvi, 
a našej mládeži za krásny spev. Potom odovzdal slovo prítom
nému ministrovi kultúry SR, ktorý s veľkým záujmom sledoval 
naše obrady.-Vo svojej reči najprv pozdravil otca biskupa a všet
kým prítomným zaželal šťastný a pokojný život v novej, obnovenej 
republike, v ktorej zvíťazila pravda, a preto s radosťou budujme 
nový svet spravodlivosti a mieru. Po tomto príhovore bolo mirova- 
nie s večierňou.

Všetci účastníci sa rozchádzali duchovne posilnení a naplnení 
vďakou k presv. Bohorodičke, ktorá chránila našu cirkev v časoch 
krutého násilia a despotizmu, akému bola vydaná naša gréckoka
tolícka cirkev i s jej ľudom počas strastiplných štyridsať rokov.

Účastník odpustu
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Kňaz z Letenskej pláne
Mnohí z nás majú v čerstvej pamäti jeden z novembrových 

mítingov v Prahe. Všetkých prekvapil moderátor — kňaz Václav 
Ma l ý ,  keď vyzval asi polmiliónové zhromaždenie k modlitbe — 
Otče náš . . .

Koncom mája t. r. zavítal otec Václav Malý na východné Sloven
sko. Stretol sa tu so zástupcami veriacich i neveriacich, odpovedal 
na otázky, rozdával autogramy. Ľudia mu prišli podať ruku, poďa
kovať.

V Prešove prijal otca Václava i náš otec biskup Mons. Ján Hirka, 
ktorý mu dal svoje požehnanie. V prešovskej katedrále sv. Jána 
Krstiteľa pri tejto príležitosti o. Peter Rusnák slúžil sv. liturgiu, pri 
ktorej otec Václav Malý koncelebroval.

Otec Václav sa zastavil i v Košiciach a pri tejto príležitosti sme 
ho požiadali o rozhovor pre náš časopis.

*  *  &

Redakcia: Všetci katolíci našej federatívnej republiky tvoria 
jednu cirkev. Nech sú to Česi alebo Slováci, rímskokatolíci či 
gréckokatolíci. Čo je potrebné k tomu, aby sa naša vzájom
nosť upevnila a prehĺbila?

Václav Malý: Dôležité je vzájomné poznávanie. Ja môžem 
hovoriť iba za situáciu v Prahe, v pražskej archidiecéze. Nemôžem 
hovoriť za rímskokatolíkov na Slovensku.

Myslím si, že by bolo dobre, aby sa organizovalo viacej takých 
poznávacích zhromaždení v gréckokatolíckom kostole sv. Kle
menta v Prahe, kde by sa prezentovali duchovní i laici — grécko
katolíci. A to nielen svojou prekrásnou liturgiou, ale aj tým, že by 
povedali aj niečo o svojich dejinách, včítane najnovších dejín po 
50. rokoch.

Bolo by potrebné vysvetliť bližšie duchovný základ a duchovné 
pozadie sv. liturgie s tými prekrásnymi spevmi. Povedal by som 
také liturgicko-kultúrne stretnutia. Naopak zasa pozvať nejakú rím
skokatolícku farnosť alebo rímskokatolíckeho kňaza aj s fámou 
radou na východné Slovensko.

V Čechách neexistuje žiadne napätie medzi gréckokatolíkmi a 
rímskokatolíkmi. Skôr vládne neznalosť. Ľudia si skoro ani neuve
domujú, že na východe nášho štátu žije pomerne veľká skupina 
ľudí, ktorá v tých najťažších chvíľach si vyvolila obetu pred zriek
nutím sa Ríma.“ To myslím, že môže osloviť aj rímskokatolíkov 
dnes. Tá vernosť Rímu i za cenu veľkých obetí.

Red.: Keby ste vy dostali nejaké pozvanie, prijali by ste ho?
V. M.: Áno, prijal by som ho, pretože sám o tom veľa neviem. 

Skôr to poznám len z km h, pretože som o dejinách gréckokatolíc
kej cirkvi všeličo čítal.

Vidím to tiež ako dôležité pre užší vzťah s národmi ako sú Ukra
jinci, Rusi, pobaltské národy, kde je tiež, najmä na Ukrajine, veľká 
gréckokatolícka cirkev, teda ako dvere k Východu. O Európe 
nemôžeme hovoriť, pokiaľ do nej nebude integrovaná tiež Ukraji
na, baltické štáty, Rusko, pretože i to patrí do Európy.

Ja si myslím, že kto by sa mal lepšie dorozumieť, keď nie tí, 
ktorí vyznávajú jednu vieru. Súčasne si myslím, že sú to zároveň 
dvere ku skutočnému rozhovoru s pravoslávnymi.

Podľa môjho názoru nemožno' viesť vážny rozhovor s pravo
slávnymi, bez účasti gréckokatolíkov. Je potrebné, aby si to rím
skokatolíci uvedomili a pokiaľ rokujú s pravoslávnymi, vždy by to 
malo byť za účasti gréckokatolíkov.

Gréckokatolíci majú bližšie k ich mentalite, celá duchovná kul
túra súvisí s pravoslávnou kultúrou. Teda to je poučenie pre rím- 
skokatolíkov, aby lepšie pochopili i teológii pravoslávnych a pri 
všetkých ekumenických rokovaniach je potrebné si viacej všímať 
gréckokatolíkov.

Red.: Z toho vyplýva, že jediná možná cesta je — navzájom 
sa poznávať a lepšie si rozumieť.

V. M.: Gréckokatolíci nesmú mať pocity nejakej nevšímavosti 
zo strany rímskokatolíkov. Sú predsa tiež katolíkmi, patria do 
katolíckej cirkvi a naopak svojou prekrásnou liturgiou a liturg'ickým 
prejavom prispievajú k bohatosti prejavu jednej cirkvi.

Povedal by som — v rozličnosti a rôznosti jednota — a to je to 
krásne. Preto by sa nemali prispôsobovať rímskokatolíkom vo 
svojich veciach, túto tradíciu a nadväzovať na ňu. Jedine to môže 
obohatiť pohľad rímskokatolíkov, či už prakticky, alebo i teologic
ky.

V gréckokatolíckej liturgii sú niektoré momenty, ktoré zostali tro
cha zabudnuté v rímskokatolíckej liturgii. Tá je veľmi triezva a vec
ná, ale nemá toľko zmyslu napr. pre teologický obdiv a žasnutie 
sv. Jána Zlatoústeho nad Božou tvorivou mocou, nad vesmírom, 
nad tým, čo všetko vyšlo z tvorivej Božej ruky. A práve toto je pre
krásne vyjadrené vo východnej liturgii. Preto si myslím, že i z toho 
dôvodu je dôležité nielen poznanie, ale aj vzájomné učenie sa 
tomu, čo nás spája a čo zároveň môže obohatiť náš tradičný 
pohľad.

(Rozhovor pripravila dr. Mária Pešeková).

Nielen F. Nietsche. . .
O bazilejskom profesorovi a filozofovi F. Nietschom je známe, 

že sa vyslovil: „Boh je mŕtvy.“ Boha „popravil aj — V. I. Lenin. V 
liste spisovateľovi A. M. Gorkému v druhej polovici novembra 
1913 napísal: „Boh je (historicky aj v každodennom živote) pre
dovšetkým komplexom ideí, ktoré sa zrodili za neslýchanej poroby 
človeka okolitou prírodou aj triednym útlakom — ideí, ktoré upev
ňujú túto porobu a uspávajú triedny boj.“ Potom pokračoval: „Idea 
Boha vždy uspávala a otupovala „sociálne cítenie“ tým, že živé 
nahradzovala mŕtvym a vždy bola id^ou otroctva (toho najhoršieho 
a beznádejného otroctva). Idea Boha nikdy „nespájala jednotlivca 
so spoločnosťou“ , ale vždy spájala utláčané triedy vierou v božskú 
podstatu utláčateľov“ (V. I. Lenin. Zobrané spisy. Bratislava 1989, 
zväzok 48, s. 272), Nenadarmo boli na našich uliciach heslá: 
Večne živý Lenin . . .

V súlade s touto „leninskou“ tézou K. M. Charčev, predseda . 
Úradu pre cirkevné veci pri Rade ministrov ZSSR v rozhovore v 
časopise Ogoňok č. 50/1988 povedal: „Takmer 70 rokov sa kaž
dým rokom opakovalo ako nejaké zaklínadlo, že cirkev je nositeľ
kou ideológie nepriateľskej našej spoločnosti, v kňazoch je nutné 
vidieť cudzí element a vo veriacich ľudí „tretieho radu“ . Vo vedomí- 
väčšiny straníckych a štátnych predstaviteľov bol vytvorený tento 
nezmeniteľný stereotyp.“

A výsledok? „Verní žiaci večne živého“ V. I. Lenina Stalin, Beri- 
ja, Molotov, Kaganovič dennodenne podpisovali stovky rozsudkov 
smrti nad väčšinou veriacich. Teraz od Ďalekého Východu až po 
Ukrajinu a Bieloruska sa nachádzajú masové hroby s tisíckami ich 
nevinných obetí. V mene toho, že idea Boha je mŕtva násilne 
umŕtvovali celkom nevinných ľudí. V mene toho, že „Boh upevňuje 
porobu, útlak a otroctvo“ . Historik R. Medvedev nedávno napísal, 
že Stalin je najväčším zločincom všetkých čias . . .

Čo sa však stalo? Najprv vyradili spisy J. V. Stalina. Teraz ich 
vyraďujú podobne z kníhkupectiev od V. I. Lenina, K. Marxa a F. 
Engelsa. Zostávajú iba ako relikty v archívnych a múzejných kniž
niciach, sem-tam po okresných. Podobne putujú do zberu z podni
kových a závodných knižníc. A koľko ilúzií sme mali o „najvedec- 
kejšom učení všetkých dôb, jedine správnom a pravdivom“ , a 
„večne živých klasikoch“ , netreba dokazovať. Rozpadli sa sťa 
domček z karát. Putovali na smetisko dejín aj s ich predsa smrteľ
nými autormi, „klasikmi“ .

Je to kruté, žiaľ, nezmeniteľné, lebo iba Boh má večnú moc a 
božskosť, takže sa nikto nemôže vyhovárať (Rím 1, 20). Modly 
padli a ich bludné náuky o smrti Boha. Boh je živý, bol a bude!

-AK-
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Sviatosť zmierenia II.
Pri každej sviatosti doteraz sme hovorili o matérii 

a forme tej ktorej sviatosti. Čo je matériou pri sviatosti 
zmierenia? Vzdialenou matériou sú hriechy. Blízkou 
matériou sú tri úkony kajúcnika: ľútosť, vyznanie hrie
chov a kajúci čin (zadosťučinenie). Tieto úkony kajúc
nika sú nevyhnutne potrebné k sviatosti zmierenia. 
Treba však dodať, že sviatosť je úplná aj bez kajúceho 
činu (keď ho kajúcnik nevykoná), ale nesmie chýbať 
ochota ku kajúcemu činu vo chvíli sviatostného vyzna
nia z hriechov.

Čo je formou pri sviatosti zmierenia? Sú to slová 
kňaza. Podstatná časť z nich znie takto: Rozhrešujem 
ťa od všetkých tvojich hriechov v mene Otca i Syna
i Svätého Ducha. Amen.

Vráťme sa k trom úkonom kajúcnika. Povedali sme, 
že prvým dôležitým úkonom kajúcnika, aby získal 
odpustenie hriechov, je ľútosť. Čo je to ľútosť? Ľútosť 
je bolesť duše nad spáchanými hriechmi a ich odsúde
nie a predsavzatie viac nezhrešiť. Ľútosť teda zahrňuje 
našu prítomnosť (bolesť duše v prítomnej chvíli), našu 
minulosť (odsudzujeme v minulosti spáchané hriechy) 
a našu budúcnosť (robíme predsavzatie v budúcnosti 
nezhrešiť).

Najlepšie je, ak má kajúcnik pri vyznaní hriechov 
ľútosť dokonalú, ale aby mu boli hriechy odpustené, 
stačí aj ľútosť nedokonalá. Čo je to ľútosť dokonalá? 
Je to ľútosť, ktorá pochádza z dokonalej lásky k Bohu. 
Teda, že ľutujeme svoje hriechy, pretože sme nimi ura
zili Boha, ako nekonečnú dokonalosť, ako nekonečnú 
dobrotu, ako nekonečné milosrdenstvo, ako neko
nečnú krásu. . .

Takáto ľútosť spôsobuje mimosviatostné, teda 
odpustenie hriechov bez kňazského rozhrešenia, ale 
za podmienky, že sme ochotní v príhodnom čase sa 
z hriechov sviatostné vyznať. Máme sa usilovať, aby 
sme mali dokonalú ľútosť pri každej sviatosti zmiere
nia. V takomto prípade sa kňazským rozhrešením 
neodpúšťa hriech, pretože bol odpustený dokonalou 
ľútosťou, ale sa zveľadí milosť posväcujúca.

Čo je ľútosť nedokonalá? To je ľútosť, ktorá pochá
dza nie z dokonalej lásky k Bohu, ale má iné pohnútky. 
Ale aj tieto musia byť nadprirodzené (ich predmetom 
má byť Boh) a musia obsahovať počiatok lásky k Bo
hu. Takými pohnútkami môže byť: 1. ošklivosť hrie
chu, ktorým som urazil Boha; 2. strach pred večným 
zatratením; 3. strach pred inými trestami. Nedokonalá 
ľútosť stačí k odpusteniu hriechov vo sviatosti zmiere
nia.

Ľútosť vo sviatosti zmierenia má byť spojená s roz
hrešením, to znamená, že kajúcnik ju musí mať, keď 
prijíma rozhrešenie. V živote to znamená toľko, že 
ľútosť si treba vzbudiť už pri spytovaní svedomia pred 
vstupom do spovednice ku kňazovi. A táto ľútosť má 
trvať v duši i pri vyznaní i pri poučení i pri rozhrešení.

Povedali sme, že ľútosť je bolesť duše nad spácha
nými hriechmi, teda nezáleží nad náhlivým odriekaním 
naučenej formuly ľútosti. Ľútosť má byť v našom 
srdci, ktorú prejavíme nejako navonok. Na formule 
nezáleží toľko. Spomeňme si na ľútosť kráľa Dávida 
nad spáchaným hriechom: „Zhrešil som proti Pánovi“ 
(2 Sám 12, 13).

Ľútosť vo sviatosti zmierenia musí byť všeobecná, 
teda kajúcnik má ľutovať všetky hriechy, ktorých sa 
dopustil. Nemôže povedať, že tento áno, ale tento 
neľutujem.

Druhým dôležitým úkonom kajúcnika je vyznanie 
hriechov. Ako má prebiehať vyznanie hriechov v spo
vedí? Kajúcnik musí byť osobne prítomný. Musí svoje 
hriechy spovedníkovi povedať, alebo prečítať z vop
red pripraveného papiera. Ak je niekto nemý alebo 
nemôže pre niečo iné hovoriť, môže sa spovedať 
posunkami alebo hriechy napísať.

Ďalej sa má kajúcnik spovedať tajne, teda bez sved
kov. Ak spovedník a kajúcnik nehovoria rovnakým 
jazykom, možno použiť tlmočníka. Ale potom aj jeho 
viaže spovedné tajomstvo. Ale ak by z toho hrozilo 
zneužitie alebo pohoršenie, nemusia tlmočníka použiť.

Kajúcnik má vyznávať hriechy tak, aby spovedník 
rozumel, čo hovorí. Keby niekto úmyselne hovoril 
ticho alebo nezrozumiteľne, to by bolo dobrovoľné 
zamlčovanie hriechov. A keby tieto hriechy boli ťažké, 
spoveď by bola neplatná. Pri odpustoch alebo pri veľ
kom návale ľudí alebo keď sa blízko spieva, kajúcnik 
nech urobí zo svojej strany všetko, čo je povinný 
(podľa svedomia) urobiť aby bol zrozumiteľný.

V záležitosti tak svätej ako je sviatosť zmierenia, 
musí kajúcnik hovoriť pravdu. Luhať pri sv. spovedi

Gr. kat. cerkov v Lascove z r. 1942—farnosť Giraltovce (Snímka: F. D.)



v dôležitej veci-a k vyznaniu hriechov nutnej, je ťažký následkom jeho hriechu niekto bol poškodený, treba aj
hriech svätokrádeže. V takom prípade je rozhrešenie to spomenúť.
neplatné, kto by teda na spovedníkovu otázku vedome Čo je generálna sv. spoveď? Je to zopakovanie nie-
zaprel ťažký hriech, alebo úmyselne tak nejasne hovo- koľkých alebo všetkých spovedí doterajšieho života,
ril, že spovedník pokladá ťažký hriech za ľahký, tak sa Nutná je, kedykoľvek je niekto presvedčený, že niek-
dopúšťa svätokrádeže a rozhrešenie je neplatné. torá jeho predchádzajúca spoveď bola neplatná, a to

Kajúcnik sa má vyznať zo svojich hriechov sviatost- buď pre nedostatok ľútosti alebo pre neúplné vyzna
né, to znamená, že za tým účelom, aby získal svia- nie (čiže zamlčanie).
tostné rozhrešenie. Vyznanie nie je sviatostné, keď sa Užitočná je pre tých, ktorí z nej môžu mať duchovné
deje iba kvôli porade, alebo úteche a tým menej, keď ovocie, napríklad hlbšiu ľútosť, pevnejšie predsavza-
niekto chce podvádzať. tie, väčší duševný pokoj, odpustenie viacej časných

Kajúcnik sa má vyznať zo svojich hriechov úplne, trestov,
teda nič nezamlčať. Kajúcnik má vyznať (ak chce zís- Je chvályhodné, ak si ju vykonávajú tí, čo majú ne-
kať platné rozhrešenie) všetky hriechy smrteľné po jakú pochybnosť o predchádzajúcich spovediach, tiež
krste spáchané, z ktorých sa ešte doteraz platne nevy- nemocní, pred sobášom, keď niekto prijíma vyššie
spovedal. Kajúcnik môže vyznať všetky hriechy svätenia, pred rehoľnými sľubmi, pri misiách, pri
všedné po krste spáchané a všetky smrteľné a všedné duchovných cvičeniach, pred strieborným alebo zla-
už odpustené sviatostným rozhrešením. Pri ťažkom tým sobášom.
hriechu kajúcnik má povedať počet a okolnosti Tretím dôležitým úkonom kajúcnika je kajúci čin. O
meniace druh hriechu. Ak sa nepamätá na počet, tak tomto a o ďalších veciach týkajúcich sa sviatosti zmie-
aspoň približný. Čo sa týka okolnosti treba povedať renia, až nabudúce, 
napr. pri krádeži komu sme ukradli a koľko. Nikdy
netreba spomínať spoluvinníka. Keď kajúcnik vie, že (Podľa ThDr. Vrableca pripravil M. M.)

sil: „Je to  tr iu m f úplného kon tak tu . “  F rancúzsky N ouvel 
O bserva teu r v eufórii zakriča l: J e  to  exp lózia  preživa- 
nia  . . . "

V  posledn ých  m esiacoch  sve to m  otriäslo  n o vé  slo vo , la m - Jeden z  h lavných  te lev ízn ych  kan álov v U SA , v štáte New  
bada . Y ork , v sv o jo m  program e v n oci z  31. decem bra na L

Ide o nový tanec, ktorý vznikol v Brazílii. '  Ide o prem- jan u ár sa vyjadril, ž e  p ra v d ep o d o b n e  lam bada sa stane sym - 
rštene ero tický tanec, k to rý  nem á v m odern e j h istórii ľudstva h o lom  roku  1990. P rvé m in ú ty n ovéh o roku  1990 na tom to  
o bdobu . Podľa n iektorých , tento tanec m á sv o j p ô v o d  v bra- kanáli sa o sla vo va li tancom  lam bady, p red vá d za n o m  bra
zílskych  dom och  prostitúcie. z ílsk y m i tanečníkm i, k to r í sa m ali stať inštruktorm i tohto

V  roku  1911 p o d o b n e  v zn ik o l avšak  v A rgen tín e tancu  v U SA . . . Teda n o vý  rok  1990 sa začal hriešnym  
tanec zv a n ý  tango. A v ša k  tango v p o ro v n a n í s lam badou  je  tancom
„detským  tancom  ( „nevinným  ). M lá d ež sveta  sa hrnie za  n ovo tam i, hrnie sa i za  „moder-

A k o  všetko n ové  prem rštene ero tické i tento tanec sa n o u “ lam badou  —  a prito m  si neu vedom ujem e, že  sa hrnie 
stal zd ro jo m  získavan ia  p e ň a z í a zisku . Tanečné šk o ly , v ^() sm rteľného hriechu nečistoty. Tento tanec zob ra zu je  a 
ktorých  učia lam badu  rastú ako  h u by p o  d a žd i nielen v p re d v á d za  (svo jim i p o h yb m i)  to, čo sa slovam i, b ez  uraze- 
A m erike , ale i v E u rópe. nul verej ne povedať  nedá . . .

B iskupi v L a tin skej A m erik e  u ž  začali o stro  vystupovať  
p ro ti tom u to  tancu. P rvým , k to  zaú toč il na ten to  d ia b o lsk ý  (Podfa 30 davs, máj 1990 a iných zdrojov pripravil Vladimír Marián- 
tanec b o l b isku p E nrique Santos H ernan dez, z  Tegucicalpa sky, Rím), 
v H ondurase. O  k rá tk y  čas na to  ho p o d p o r il  i C arlos G on-  
zales, p redseda  b isku pske j konferencie z  Čile. Na tlačovej 
konferencii na začia tku  toh toročného Veľkého p ô stu  (Štyri- 
dsiatnice) b isku p  G on za les p o ved a l: J e  to tanec, k to rý  n ič í 
kresťanské h odn oty , je  to  prem ršten á  sexuálna vých ova  p re  
m ladých  ľudí. Je to  u ž  o d  svo jh o  zák ladu  sexuálna p r o v o k á 
cia . . . .  “

4. apríla  t. r. arcib isku p G uatem aly , P rospero  P en ados  
del Barrio, tie ž  vystú p il p ro ti tom u to  ľudskú dôsto jnosť  
zneucťujúcemu tancu a p o ž ia d a l štátne au tority  (G u a tem a
ly), ab y  za k á za li prem ietať  f ilm y  propagu jú ce tento tanec  —  

v ktorých  tento tanec je  ústredným  m o tívo m . A k o  svo je  o d ô 
vodnen ie udal: „T akéto  f ilm y  p ro v o k u jú  m lá d e ž  k páchaniu  
hriechu. “ N a in om  m ieste: J e  to ú tok  na verejnú m orálku .  “

A  ďalej ten istý arcib isku p p o ved a l: „M u zika  ako  taká nie je  
zlá, ale spôsob , a k ým  sa p r i  nej tancuje, áno. “  .

A v ša k  verejné kom u n ikačn é p ro str ied k y  vo  svete stoja za  
lam badou. M a d rid sk ý  den n ík  E l Pais (v Španielsku) vyhlá-

V Prešove pribudne exercičný dom
V bývalej Kolmanovej záhrade pod prešovskou Kal

váriou sa z iniciatívy prešovskej rezidencie Provincia- 
látu Spoločnosti Ježišovej na Slovensku uskutočnil 
výber staveniska pre nový exercičný dom. Budovu s 
kaplnkou a 49 izbami využijú jezuiti na duchovné nábo
ženské cvičenia. S ukončením výstavby tejto budovy 
sa ráta v roku 1992. Priestory budú môcť využívať na 
víkendové modlenia aj študenti Pedagogickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafarika v Prešove, na pozemku ktorej 
bude exercičný dom stáť.

(Východ, 31. 8. 1990)
V_____________________________________________________J

Diabolská lambada
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Svätá mučenica Paraskeva  — Petka — Pjatnica

Svätá Paraskeva sa narodila v Ríme. Jej rodičia boli 
kresťania. Žita v 2. storočí. S vrúcnou nábožnosťou žila 
a vyznávala vieru v Ježiša Krista. V čase krvavého prena
sledovania kresťanov ju zlomyseľní Židia obžalovali rím
skym úradom pre ohlasovanie zakázanej viery.

severovýchodné Slovensko bol v 16. storočí miestom 
stretnutia viacerých etník, ktoré sa v tejto oblasti asimilova
li. Etnický obraz tohoto územia dotvorila aj „valašská kolo
nizácia“ .

Tieto vlny prisťahovalcov z Balkánu vplyvom rozpína
vosti Turkov „prinášajú“ na východné Slovensko nielen 
kultúru, zvyky, ale aj svojich obľúbených svätých. Medzi 
nimi je aj už spomenutá sv. mučenica Paraskeva.

Jednu z najkrajších ikon tejto svätej môžeme obdivovať 
v Šarišskom múzeu v Bardejove. Ikona pochádza zo 16. 
storočia z dnes už zaniknutého kostolíka v Rovnom. 
Zobrazuje svätú s výjavmi z jej života: narodenie, krst, 
odvádzanie do väzenia, väzenie, bičovanie, pohovor pred 
cisárom, mučenie pílou, mučenícku smrť sťatím mečom i 
korunovanie za svätú.

Svätú Paraskevu nájdeme zobrazenú aj na ikone z dru
hej polovice 17. storočia v Dobroslave.

Strastiplný život a mučenícka smrť svätej Paraskevy si 
získali úctu veriaceho ľudu a jej obľúba na severovýchod
nom Slovensku pramení snáď i z toho, že životné osudy 
ľudí tohoto kraja boli tiež často kruté a neľútostné.

-bmr-
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Svätý ruženec

V čase panovania cisára Antónia bola odsúdená a mu
čená, ale Pán ju zázračným spôsobom zachránil od smrti. 
Opustila Rím, ale pokračovala v ohlasovaní pravej viery, 
za čo bola opäť odsúdená a znovu mučená. Božím pričine
ním sa zázračne uzdravila a zotavila, čo neprajníci pripiso
vali čarom.

Vo svojom živote veľa trpela za Krista a svoju vieru v 
neho spečatila i svojou mučeníckou smrťou. Zomrela sťa
tím mečom. Jej pozostatky boli neskôr prenesené do 
Carihradu. Čoskoro bola uctievaná ako svätá.

Úcta sv. Paraskevy bola na Balkáne veľmi rozšírená a 
prenikla i medzi východných Slovanov. Preto i jej meno je 
známe medzi Slovanmi v rôznych obmenách. IV!eno 
Paraskeva, odvodené od gréckeho názvu dňa piatok, 
vidíme v rôznych národoch ako Petka, Pjatnica . . .

Uctievanie sv. Paraskevy môžeme badať aj na Sloven
sku. Tzv. Východoslovenský región, ktorý zasahuje na

Ruženec je  pu to , ktoré ťa vžd y  spája s tvojou nebeskou Matkou. 
Je to puto, ktoré sa nikdy neroztrhne, nerozláme, ale ťa pevne viaže. 
Je to útočište starých, chorých i nevidiacich. N ezá leží na tom či 
korále na ňom sú zlaté, strieborné alebo drevené. Tak ako Ježiš 
nepozerá na tvo j odev, ale na tvoju dušu, tak ani Panna Mária nepo
zerá na tvo j ruženec. A k  sa ho vieš modliť, a ak sa ho m odlíš z  
úprimného srdca, si je j opravdivým  ctiteľom.

Na obrazoch je  Panna Mária často znázorňovaná s ružencom, 
ktorým  sa m o d lí k  svojm u Synovi. Takto akoby sa každém u priho
várala: V ezm i aj ty svo j ruženec a p o d , pom odlim e sa spolu k m ôj
mu Synovi za  teba, za  tvojich rodičov a za tvojich blížnych  . . . 
A Ježiš, keď v id í ako sa spolu s jeho M atkou m odlíš, určite prijme 
tvoju m odlitbu a vypočuje tvoju prosbu. O bohatí ťa darmi, ktoré tak 
potrebuješ pre svo j život. N ie sú to hm otné dary, ale láska, zdravie, 
trpezlivosť . . .

Isté m ladé dievčatko, ktoré nevedelo chodiť, sedelo v izbe a hralo 
sa so svojou bábikou. Na stene neďaleko nej visel ruženec. Slnko 
svietilo dnu do  izby  a korále na ruženci odrážali rôzne odtiene 
farieb. Táto hra svetiel sa dievčatku tak zapáčila, že  prosila mamič
ku, aby je j ten ruženec dala. Mamička ho zvesila zo  steny a dieťa si 
ho zavesilo na krk a tešilo sa, aký má krásny náhrdelník. Matka 
odišla a dieťa sa hralo ďalej. Po krátkej chvíli prišlo za matkou 
usmiate a s ružencom  okolo  krku. Prvé, na čo matka pomyslela, 
bola nebeská'Matka.- A kú  veľkú silu má sv. ruženec. Jej dcéra, ktorá 
ho má iba okolo  krku, už túto silu okúsila. A o koľko je tá sila väč
šia, ak pri každej korálke, ktorá je  na nej, vysielame svoju modlitbu  
R aduj sa . .  .

A ko  sa Panna Mária teší, keď v nikách mladých vid í sv. ruženec! 
Veď na mladých je j tak záleží. K to sa v m ladosti m od lí  .s v .  ruženec, 
nikdy sa ho nezabudne modliť a vždy  vó svojom  živote siahne po  
ňom. V ždy a hlavne cez tento mesiac prichádzaj k svojej nebeskej 
Matke, m odli sa k nej a pros ju  —  a ona sa prih ovorí za teba u svo j
ho Syna, keď raz budeš stáť pred  jeho súdnou stolicou.

B ohoslovec Peter
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Pohľad do Kódexu východných cirkví
(Štruktúra diecéz)

Jedna, svätá, všeobecná a apoštolská 
cirkev má dva hlavné obrady:

a) západný 6i latinský, alebo rímsky 
■ b) východný či východné, lebo aj týchto 
je viac.

Podľa tohto, členenia má aj dva Kódexy 
cirkevného práva. Kódex pre rímsky rítus 
(Codex luris Canonici, skrátene: CIC — 
Zborník cirkevného práva) a Kódex pre 
východný rítus či veriacich východných 
obradov (Codex Ecclesiarum Orientalium
— úradný názov od 9'. 11. 1989 — Zborník 
zákonov východných cirkví).

Stavba obidvoch Kódexov jednej Kristo
vej Cirkvi, je v zásade jednotná, ba niek
toré zákony sú doslova rovnaké. — Takto 
aj časť CIC — De Expiscopis Dioecesanis 
(Diecézni biskupi), Can. 381—572 a 
CCEO — De Eparchiis et de Episcopis, 
Can. 175—308 hovoria o rovnakej štruk
túre katolíckych diecéz. Výnimku tvoria 
zákony CIC, Can. 503—510 De Canonico- 
rum Capitulis, ktoré hovoria o funkcii zboru 
kanonikov pri katedrálnom chráme či kolé
giu. — Tam Can. 504 hovorí, že erigovať, 
ustanoviť, obnoviť alebo zrušiť katedrálnu 
kapitulu, prislúcha, je rezervované Apoštol
skej Stolici.

Naproti tomu východný Kódex (CCEO) 
funkciu kapituly a zbor kanonikov nepozná
va. (Starý Kódex „De ritibus orientalibus, 
De personis“ 1957, str. 142, Can. 464— 
466 kapitulu a zbor kanonikov pozná, 
jedná o tom).

Zvláštna a veľmi vážna funkcia, ako v 
západnom, tak aj vo východnom práve, je 
funkcia diecéznych konzultorov, ktorí
a) sede vacante — uprázdnením biskup

ského stolca, Can. 217, smrťou diecéz
neho biskupa, vzdaním sa, preložením, 
alebo pozbavením, alebo:

b) sede impedita — diecéznemu biskupovi 
je zabránené fungovať, spravovať die
cézu, zbor diecéznych konzultorov, 
podľa Can. 943—956 volí administrá
tora diecézy.

To, čo bude ďalej sledovať, je potrebné 
ani nie tak prakticky, v pastorácii, ako skôr 
pre všeobecné vedomosti jednotlivých 
duchovných a snáď i veriacich laikov.

Náš, východný Kódex sa delí na Tituly, 
tieto na Hlavy a tieto na Články; celkom má 
30 Titulov a 1561 kánonov (zákonov). — 
Latinský Kódex sa delí na Knihy (celkom 
7), tieto na Časti, tieto na Tituly, oné na 
Úseky, tieto na Hlavy a oné na Články; cel
kom má 1752 kánonov (zákonov).

Eparchie a biskupi
Can. 178
Hodný za biskupa, má mať tieto vlast

nosti, má byť:

1. Pevný vo viere, dobrých mravov, zbož
ný, horlivý o duše a rozumný

2. Tešiaci sa dobrej povesti
3. Neviazaný putom manželstva
4. Aspoň 35-ročný
5. Aspoň 5 rokov kňaz
6. Doktor alebo licenciât v nejakom svä
tom obore.

Can. 189
§ 1 Diecézny biskup jemu zverenú die

cézu riadi mocou zákonodarnou, výkonnou 
a sudčovskou.

§ 2 Zákonodarnú moc vykonáva skrze 
generálneho vikára alebo vikárov (proto- 
syncellus, syncelli), sudcovskú alebo sám 
alebo skrze vikára-sudcu a sudcov.

O povinnostiach diecézneho biskupa 
(správny názov je diecézny, nie sídelný 
biskup!) pojednávajú kánony 190—209. 
Budem citovať len Can. 194.

§ 1 Diecézny biskup je povinný hlásať a 
vysvetľovať veriacim pravdy viery a dobré 
mravy, taktiež usilovať o to, aby predpisy 
práva o službe Božiemu slovu, o homílii a 
zvlášť o katechizácii sa tak zachovávali, 
aby sa celé kresťanské učenie podávalo 
všetkým.

§ 2 Diecézny biskup má pevne strážiť 
celosť a jednotu viery.

Can. 217

Biskupský stolec sa uprazdňuje smrťou 
diecézneho biskupa, vzdaním sa, menova
ním inde a pozbavením.

Can. 219
1. Metropolita, alebo onen, kto pred

seda zboru diecéznych konzultorov, čo 
najskôr oboznámi Svätú Stolicu a ak ide o 
diecézu patriarchálnu, aj patriarchu, o 
uprázdnení stolca.

2. Správa diecézy, ak nie je ináč usta
novené, až do ustanovenia administrátora 
diecézy, prechádza na pomocného bisku
pa, alebo, ak sú viacerí, na najstaršieho čo 
do ordinácie, alebo, ak nie je pomocný bis
kup, na zbor diecéznych konzultorov; títo 
riadia diecézu mocou, ktorú spoločné 
právo priznáva gen. vikárovi (protosyncel- 
lovi).

3. Zbor diecéznych konzultorov do 8 dní 
od obdržania vedomosti o uprázdnení, má 
vyvoliť, podľa predpisov kánonov o voľbe, 
administrátora (Can. 943—956); k platnosti 
voľby sa vyžaduje absolútna väčšina hla
sov tohto zboru.

4. Ak do 8 dní nebol zvolený administrá
tor diecézy, menovanie prejde na metropo- 
titu, alebo ak tento nie je, alebo je impedi- 
tus (nemôže vykonávať úrad), na Svätú 
Stolicu.

5. Administrátor diecézy, zákonite zvo
lený, ihneď obdrží právomoc a nepotrebuje

nijaké potvrdenie; o svojom zvolení alebo o 
menovaní metropolitom, upovedomí Svätú 
Stolicu a ak patrí do patriarchálnej cirkvi — 
aj patriarchu.

Can. 227
Administrátor diecézy má tie isté práva a 

povinnosti ako diecézny biskup, výjmuctie, 
ktoré z prirodzenosti veci alebo právom sa 
vylučujú.

Can. 232
§ 1 Správu diecézy kanonicky zriadenú, ■ 

či je stolec zaplnený alebo uprázdnený, 
Rímsky veľkňaz niekedy z veľmi vážnych 
príčin zveruje apoštolskému administráto
rovi.

§ 2 Práva, povinnosti a privilégia apoš
tolského administrátora sú podľa menova
cej listiny.

Diecéznemu biskupovi pri riadení či 
správe biskupstva, podľa cirkevného práva 
(Can. 233—276), pomáhajú alebo mali by 
pomáhať tieto správne orgány:

1. Eparchiálne zhromaždenie
2. Eparchiálna kancelária
3. Prezbyterálna rada a zbor diecéz

nych konzultorov
4. Pastorálna rada.

Teraz stručne o jednotlivých pomocných 
orgánoch diecézneho biskupa. Pomocné 
eparchiálne zhromaždenie (Can. 233) 
poskytuje diecéznemu biskupovi pomoc v 
tom, čo patrí ku potrebe alebo ku prospe
chu diecézy.

Can. 236
§ 1 Na eparchiálne zhromaždenie majú 

byť povolaní a prísť:
1. Pomocný biskup a svätiaci biskupi
2. Generálny vikár, vikári (protosyncel- 

lus, syncelli), vikár — sudca, diec. eko
nóm

3. Diecézni konzultori
4. Rektor seminára
5. Protoprezbyteri (dekani)
6. Aspoň jeden kňaz z každého 

okrsku, zvolený kňazmi okrsku
7. Členovia prezbyterálnej rady
8. Niekoľko diakonov
9. Laici z pastorálnej rady 

10. Predstavení kláštorov.

§ 2 Môžu byť pozvané aj osoby iných cir
kví, ba aj'nekatolíci ako pozorovatelia.

Can. 241, § 1, 2, 3 a Can. 242, § 1 , 2  
pojednávajú, o eparchiálnej kúrii, kam 
patria: gen. vikár, vikári, vikár — sudca, 
ekonóm, kancelár, atď. — Can. 243—248 
hovoria o generálnom vikárovi a o viká
roch, ktorí môžu byť aj viacerí. — Can. 
245, § 2 stanoví, že geti. vikár a vikári majú 
byť obyčajne kňazi neženatí, aspoň 30-
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roční, ktorí majú doktorát alebo licenciât 
teológie . . .  Ak partikulárne právo dovoľu
je, môžu byť aj ženatí, nesmú však byť 
pokrvní diecéznemu biskupovi. — Can. 
250, § 1 hovorí o kancelárovi biskupského 
úradu — jeho povinnosťou je, ak nič iné 
nestanoví partikulárne právo, starať sa, 
*aby spisy kancelárie boli zhotovené, expe
dované a zachované v archíve biskup
ského úradu. — § 2. Ak je potreba, môže 
mu byť daný pomocník, ktorý sa volá vice- 
kancelár. — Can. 253 hovorí, že — kance
lár a iní pisári môžu byť zbavení úradu die
céznym biskupom, diecéznym administrá
torom však iba so súhlasom diecéznych 
konzultorov.

Can. 262 stanoví: V každom biskupstve 
má byť prezbyterálna rada, totiž zbor re
prezentatívnych kňazov, ktorí podľa práva 
pomáhajú diecéznemu biskupovi v tom, čo 
sa týka pastorácie a dobra diecézy. — 
Týchto podľa Can. 264

1. Časť sa volí samostatnými kňazmi
2. Časť sú členmi z úradu
3. Časť slobodne menuje diecézny bis

kup:
Can. 268, § 1: Členovia prezbyterálnej 

rady sú menovaní na stanovený čas, ale

celá rada alebo časť rady sa má obnovovať 
počas 5 rokov. — § 2. Pri uprázdnení bis
kupského stolca, prezbyterálna rada končí 
a jej úlohy plnia diecézni konzultori.

Zbor kanonikov Východný Kódex nahra
dzuje a väčšími právami dotuje zbor die
céznych konzultorov. — Totiž: funkciu 
kapitulárneho vikára (pri uprázdnení bis
kupského stolca) nepozná už ani západný, 
ani východný Kódex. Nové Kódexy 
poznajú iba funkciu administrátora diecé
zy, ktorého, ako už bolo povedané, volia 
práve diecézni konzultori. — O týchto 
hovorí Can. 269. — § 1 tohto zákona sta
noví: Diecézny biskup má menovať zbor 
diecéznych konzultorov. — § 2. Tento zbor 
sa ustanovuje na dobu 5 rokov. — § 3. Má 
mať minimum 6, maximum 12 členov; ak 
počas 5 rokov zmenší sa stav konzultorov, 
diecézny biskup má doplniť stav, ináč zbor 
sa nemôže platne uznášať. — § 4. Členo
via sú slobodne menovaní diecéznym bis
kupom.

Poslednou pomocnou zložkou diecéz
neho biskupa sú protoprezbyteri či dekani.
— Can. 274, § 1 stanoví: Protoprezbyter je 
kňaz, ktorý stojí v čele okrsku z viacerých 
farností, kde v mene biskupa plní úlohy

právom určené. — Can. 276, § 1. Proto
prezbyter mimo právomoc a fakulty stano
vené partikulárnym právom, má povinnosť:

1. Vyhlasovať a koordinovať spoločné 
pastoráčne akcie.

2. Dbať, aby kňazi viedli svojmu stavu 
patričný život a svedomite plnili svoje 
povinnosti.
3. Starať sa, aby sv. liturgia, utiereň a 
večiereň sa celebrovali podľa predpísa
ných liturgických kníh, aby dôstojnosť a 
lesk cirkvi a posvätnej výbavy zvlášť pri 
celebrovaní liturgie a opatrovaní Eucha- 
ristie sa starostlivo zachovávali, aby sa 
správne písali a zachovávali matričné 
knihy, svedomite spravovali cirkevné 
majetky, konečne, aby s patričnou usi
lovnosťou bolo postarané o farskú budo
vu. — O ďalších povinnostiach a prá
vach dekana hovoria § 2, § 3 a § 4 tohto 
kánona.
To je zhruba všetko či to najpodstatnej

šie o štruktúre eparchií východných cirkví 
zjednotených so Svätou Apoštolskou Stoli
cou v Ríme.

ThDr. Ján S e m a n

Maľoval svätý Lukáš ikony?
Hádam v celom kresťanskom svete je svätý Lukáš evanje

lista známy ako patrón maliarov. Tradícia priznáva viacerým 
ikonám Bohorodičky autorstvo svätého Lukáša. Mnohé 
národy Európy dodnes vo veľkej úcte „opatrujú“ obrazy 
autora tretieho evanjelia. Prečo tradícia pripisuje svätému 
Lukášovi viaceré obrazy Božej Matky? Maľoval ich skutočne 
svätý Lukáš?

Svätý Lukáš pochádza z pohanskej rodiny. Narodil sa 
v Antiochii. Kresťanstvo prijal pravdepodobne vo svojom 
rodisku a patril medzi prvých, čo prijali kresťanstvo v tomto 
meste, ktoré tam šírili Kristovi učeníci po Štefanovej smrti.
V Antiochii sa zoznámil aj s apoštolom Pavlom, ktorého 
potom sprevádzal na jeho misijných cestách. Po smrti apoš
tola Pavla pravdepodobne Rím opustil. Miesto jeho ďalšieho 
pôsobenia nevieme s istotou povedať. Tradícia sa rozchádza 
aj v mieste jeho mučeníckej smrti. Iba toľko málo vieme o sv. 
Lukášovi. Prečo teda napriek tomu je považovaný za maliara 
a autora viacerých ikon?

Vysvetlenie nachádzame v jeho samotnom evanjeliu. Totiž 
v žiadnom inom nenájdeme správy o Panne Márii v čase Ježi
šovho narodenia a detstva. Neobyčajným majstrovstvom, 
ktorým opísal zvestovanie a chválospev Panny Márie — Mag- 
nifikat — si vyslúžil pomenovanie „maliar Panny Márie“. 
Jemu vďačíme aj za zachytenie nielen chválospevov Panny 
Márie, Zachariáša a Simeona ale aj najkrajších podobenstiev, 
ktoré sa vyznačujú vynikajúcim psychologickým vykresle
ním. Možno práve aj preto, že dokázal tak živo zobraziť ľud
skú psychiku, a ako evanjeliá prezrádzajú rozumel aj lekár
stvu, tradícia mu pripísala aj ďalšiu schopnosť výtvarného 
prejavu — maliarstvo.

Začiatkom 8. storočia v Byzancii zúrilo ikonoklastické obra- 
zoborectvo. Ustalo až po roku 843. Je skoro nemožné, aby sa 
zachoval nejaký doskový portrét Božej Matky, ktorého poten

ciálnym autorom mohol byť svätý Lukáš. Nič zato veriacim 
nebráni mať v úcte ikony Božej Matky, aj keď ich nemaľoval 
priamo svätý Lukáš. Veď viaceré z nich sú pokladané za 
zázračné a ctitelia Božej Matky k nim radi putujú a pred nimi 
Bohorodičku vzývajú: Preslávna vždy Panna, Matka Krista 
Boha, prednes naše modlitby Synovi tvojmu a Bohu nášmu, 
nech skrze teba spasí naše duše!

-bmr-

Sv. Lukáš maľuje ikonu Božej Matky. Kresba: B. M. Radovanovič
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

KRSTOM SA STÁVAME BOŽÍMI DEŤMI

Pán Ježiš chce, aby sme sa aj my dostali do neba a boli s ním 
večne blažení. Do neba však nemôže nik vojsť, ak nemá v sebe 
Boží život. Keď sa človek narodí, má živé telo a dušu, ale nemôže 
vojsť do neba, lebo nemá v sebe Boží život. Adam a Eva ho dostali 
hneď pri stvorení. Naši prví rodičia však zhrešili a tento život stra
tili. Odvtedy brána do neba bola zavretá pre každého človeka. Iba 
Pán Ježiš ju mohol otvoriť. Ako sa to stalo?

Kristus Pán to vysvetlil Nikodémovi, múdremu mužovi, ktorý pri
šiel k nemu v noci. Cez deň sa bál prísť, lebo by ho za to boli pre
nasledovali. Chcel sa priučiť, ako sa môže spasiť. Pán Ježiš mu 
povedal:

„Ak sa niekto nenarodí z vody a z  Ducha, nemôže vojsť do 
Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5).

Teda Kristus Pán ustanovil sviatosť krstu, aby sme sa znova 
narodili pre Boží život. V krste sme dostali posväcujúcu milosť, 
stali sme sa Božími dietkami a členmi svätej cirkvi.

Pán Ježiš rozkázal apoštolom:
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca

i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19).
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16, 16).

Krst nám teda dáva nový život, odpúšťa dedičný hriech a 
osobné hriechy a vlieva nám Boží život, ktorý voláme posväcujú
cou milosťou. Každý človek, ktorý chce ísť ku Kristovi a s ním byť 
slávne vzkriesený, musí sa dať pokrstiť.

Ďakuj Pánu Ježišovi za svoj krst a povedz:
„Oslavujme všemohúceho Otca i jeho Syna, Ježiša Krista i Svä

tého Ducha, ktorý je  v našich srdciach. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Čo je krst?
Krst je prvá sviatosť, ktorou dostávame Boží život a stá

vame sc členmi svätej cirkvi.

Ako účinkuje krst?
Krst nám odpúšťa hriechy a dáva nám posväcujúcu milosť.
Ako sa udeľuje krst?
Krst sa udeľuje tak, že lejeme krstencovi vodu na hlavu a 

hovoríme: „Krstím služobníka Božieho (služobnicu 
Božiu). . .  v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ — 
„Kreščajeťsja rab Božij (raba Božija). . .  vo imja Otca i Syna
i Svjataho Ducha. Amiň.“

Kto môže krstiť?
Krstiť môže obyčajne každý kňaz, ale v prípade potreby 

každý človek.

BOH OTEC A BOH SYN NÁM POSIELAJÚ SVÄTÉHO DUCHA
Pán Boh je s nami vždy a všade. Osobitne však chcel byť s nami 

po našom vykúpení na kríži.
Pán Ježiš sľúbil pred svojím nanebovstúpením:
„Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás 

všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 
26).

„Keďzostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu“ (Skutky apoš
to lov i, 8).

Svätý Duch prišiel takto:
„Keď prišiel deň Turíc (50. deň po Veľkej noci), boli všetci ved

no . . .  Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký 
vietor, a naplnil celý dom, ľ  ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé 
jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všet
kých naplnil Svätý Duch . . . "  (Skutky apoštolov, 2, 1—4).

Kto je Svätý Duch? Svätý Duch je tretia Božská osoba. On je 
Boh ako Otec a Syn. V Bohu sú teda tri Božské osoby: Otec, Syn 
a Svätý Duch. To nazývame tajomstvom najsvätejšej Trojice.

Svätý Duch neostal však len s apoštolmi, ale aj s celou svätou 
cirkvou. Prichádza i k nám vo svätom krste a najmä pri birmovaní 
(vo východnom obrade sa udeľuje pri svätom krste). Posväcuje 
našu dušu. Vnuká nám dobré myšlienky a posilňuje nás v dobrom. 
Svätý Duch ostane s celou svätou cirkvou až do konca sveta.

Ďakujme Pánu Bohu za taký krásny dar a počúvajme vnuknutie 
Svätého Ducha: Modli sa často:

„Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky 
vekov. Amen. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Kto je Svätý Duch?
Svätý Duch je tretia Božská osoba.
Koľko osôb je v jednom Bohu?
V jednom Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Svätý 

Duch.
Ako menujeme jedným menom tri Božské osoby?
Tri Božské osoby menujeme jedným menom najsvätejšia 

Trojica.
Kedy zostúpil Svätý Duch na svätú cirkev?
Svätý Duch zostúpil na Turíce, päťdesiaty deň po vzkrie

sení Krista Pána.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zmysel kňazskej služby 
Erfurtský biskup Hugo Aufderbeck, už 

ťažko chorý, keď naposledy svätil svojich 
novokňazov, povedal: „Štatistika nepodá 
správu o úspechu či neúspechu vašej 
pastierskej služby, ale vaša láska, s akou 
budete obetovať svoj život za svojich bra
tov.“ A nabádal ich k nádeji, že i v tom hmo
társkom a nepriateľskom svete má ich kňaz
ská služba zmysel.
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Vojtech B i a č k o ,  nar. 4. júna 1968 v 
Kráľovskom Chlmci, bytom Bodrog 73, 
076 35 Somotor — farnosť Pribeník

Pavol N i ž n í k , nar. 29. novembra 
1964 v Košiciach, bytom Park mládeže 2, 
040 01 Košice — farnosť Košice

Jozef Ku n d r á t ,  bazilián, nar. 19. 
septembra 1957 v Rešove, bytom Rešov 
61, 086 21 Lukavica — farnosť Rešov

Štefan J a c o š , bazilián, nar. 21. októ
bra 1961 v Snine, bytom Čukalovce 16, 
067 35 Pčolinné — farnosť Pčolinné

Mirón K e r u ľ - K m e c ,  nar. 9. júla 
1966 v Sečovciach, bytom Zdoba 14, 
044 41 Sady nad Torysou — farnosť 
Zdoba

„Choďte do  celého sveta  a h lásajte 
evanjelium  všetkém u stvoren iu  . . . “  

% (M k 16, 15).

Marek P e t r o ,  nar. 22. apríla 1967 v 
Sečovciach, bytom Kysucká 19, 080 05 
Prešov 5 — farnosť Prešov H C 3C3C1E3C3C3Í 3

Igor Z i m o v č á k ,  nar. 14. apríla 1967 
v Prešove, bytom Drienica 142, 083 01 
Sabinov — farnosť Drienica
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V W  Z KRESŤANSKÉHO SVETA

•  Vatikánsky štátny sekretariát oznámil 30. juna t. r., 
že vymenoval do Prahy apoštolského nuncia (veľvyslan
ca). Stal sa ním titulárny arcibiskup Giovanni COPPA, nar. 
9. novembra 1925 v meste Alba v Taliansku. Kňazskú 
vysviacku prijal r. 1949 a 6. januára 1980 bol konsekro- 
vaný na biskupa vo svätopeterskej bazilike. V Štátnom 
sekretariáte zaujímal doteraz významné miesto delegáta, 
reprezentujúceho Apoštolský stolec.

•  Svätý Otec Ján Pavol II. navštívi v dňoch 16. — 20. 
augusta 1991 Maďarsko. Jeho pobyt bude o dva dni dlhší, 
než sa pôvodne plánovalo. Počas svojej návštevy o. i. sa 
stretne aj s predstaviteľmi vedy á kultúry, s mládežou a 
predstaviteľmi iných kresťanských cirkví. V Debrecíne sa 
stretne s členmi Zboru kalvínov.

•  Pápež Ján Pavol II. zamýšľa navštíviť roku 1992 
alebo 1993 Rumunsko. Oznámil to začiatkom mája v Bu- 
kurešti námestník ministra zahraničných vecí Romulus 
Neagu.

•  „Ak chceš pokoj, váž si svedomie každého človeka.“ 
Je to heslo na Svetový Deň pokoja — 1. január 1991, ktoré 
vybral Svätý Otec Ján Pavol II.

•  Modlitbu k tohtoročným majstrovstvám sveta vo 
futbale v Taliansku napísal jezuita P. Paride di Luca, 
bývalý útočník prvoligového klubu Atalanta Bergamo. 
Modlitba bola vytlačená v 2,5 mil. exemplároch a bola 
súčasťou programu zápasov.

•  Katolícki biskupi štátu Washington v USA odsúdili^ 
predlohu zákona tohoto štátu, umožňujúcu prevadzanie 
eutanázie (umelé skrátenie ťažkého smrteľného zápasu).

•  Biskup Michal Hrinčišin, CSsR, tajomník Synody 
biskupov ukrajinskej katolíckej cirkvi v zahraničí, ordinár 
diecézy Saskatoon v Kanade a apoštolský exarcha vo 
Francúzsku i apoštolský administrátor Veľkej Británie, 
navštívil 26. júla t. r. Poľsko. Na medzinárodnom letisku vo 
Varšave ho privítali predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi v 
Poľsku.

•  Arcibiskup Maxim Hermaňuk vo Winnipegu (Kana
da) oznámil, že v najblížšich rokoch možno očakávať 
návštevu Svätého Otca Jána Pavla II. na Ukrajine; pravde
podobne počas Eucharistického kongresu, ktorý bude vo 
Ľvove.

•  V nemeckom Kiefersfeldene vychádza v nemčine 
ako dvojtýždenník informačný bulletin, ktorý pohotové 
vydáva správy zo života cirkví vo východnej Európe, oso
bitne zo života gréckokatolíckej cirkvi. Šéfredaktorom 
tohto bulletinu je Igor Zawerucha, Mag. teol. Na túto ukra
jinskú tlačovú agentúru je napojená aj naša redakcia.

•  Podľa najnovšieho sociologického prieskumu v 
Sovietskom zväze, ktorý vykonalo Všezväzové centrum 
pre výskum verejnej mienky, na otázku, čo prichádza opý
taným na um, ak počujú o náboženstve, iba 19. percent 
odpovedalo, že Boha niet (Slowo povszechne).

•  Hlava anglikánskej cirkvi vo Veľkej Británii arcibis
kup dr. Róbert Runcie sa vzdal svojej funkcie k 31. januáru 
1991, ku dňu svojej sedemdesiatky.

•  V talianskom meste Bari bolo v dňoch 25. — 28.

septembra t. r. štvrté medzinárodné stretnutie v modlitbách 
za mier vo svete. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia kres
ťanských a náboženských spoločností z vyše 50 krajín.
mmmqnqnnnnngnnnmmnnnnnnDnnnnnm
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Mariánska púť v Ľutine
Takmer sto tisíc pútnikov sa zišlo v dňoch 25. a 26. augusta na 

mariánskej púti v Ľutine v okrese Prešov pri príležitosti 
sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Tradície tohto naj
väčšieho mariánskeho odpustu prešovskej gréckokatolíckej 
eparchie siahajú do roku 1851, ktorého podnetom bolo zjave
nie sa sv. Mikuláša, ako to vo veršoch dojemne zaznamenal 
kantor — učiteľ Mikuláš Dzurinda (1. vydanie r. 1946, 2. vyda
nie r. 1990).

Tohtoročná púť sa začala svätením vody pri kaplnke na 
hore — slúžil o. Eugen K o č i š , po ktorom nasledovala veľká 
večiereň — slúžil o. Milan M o j ž i š .  Súčasne v malej bazilike 
sa púť začala úvodnou akadémiou mládežnických zborov z 
východného Slovenska. A potom celý večer, noc až do rána 
sv. liturgie, sv. ruženec, krížová cesta, moleben, adorácia 
pred Najsv. Eucharistiou, ktoré boli doplňované mariánskymi 
piesňami v slovenskom a rusínsko-ukrajinskom jazyku.

Púť vyvrcholila slávnostnou staroslovienskou sv. liturgiou 
pri novom pôsobivo riešenom oltári na hore, nad ktorým 
dominoval nápis: Aby sme uverili, že Boh ¡e láska. Sv. liturgiu 
slúžil slúžil J. E. Mons. Ján H i r k a ,  prešovský biskup, pri 
ktorej koncelebrovali o. Marián P o t á š ,  provinciál baziliá- 
nov, o. Milan Chautur, provinciál redemptoristov a novokňazi. 
Božie slovo pri tejto príležitosti povedal o. Milan Ch a u t ur ,  
CSsR. Pri sv. liturgii spieval prešovský katedrálny zbor pod 
vedením p. Gabriela M i r o š š a y a ,  doplňovaný ľudovým 
spevom pod vedením o. Petra K r e n i c k é h o ,  CSsR zo Sta
rej Ľubovne. Prítomných bolo vyše 70 kňazov, štyridsať 
bohoslovcov a rehoľných sestier z rádu sv. Bažila Veľkého a 
kongregácie Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Na záver sa milými slovami prihovoril otec biskup, ktorý pri
vítal množstvo veriacich na tohtoročnej púti, medzi ktorými 
osobitne pozdravil prítomného ministra poľnohospodárstva 
a výživy p. Michala D ž a t k a . Tiež ocenil starostlivosť miest
neho duchovného o. Cyrila J a n č i š i n a a  horlivosť veriacich 
Ľutine a z okolia, ktorí v krátkom čase pripravili pekný areál 
na mariánskej hore s novým oltárom. Pravda, v úprave oltára 
a okolia sa bude naďalej pokračovať.

Tohtoročná mariánska púť v Ľutine — to boli naozaj krásne 
prežité chvíle s Pannou Máriou, našou nebeskou Matkou, 
ktorá prebiehala skutočne dôstojne (a tohto roku nerušene) a 
predovšetkým hlboko duchovným spôsobom a v čisto cirkev
nom duchu. Všetko to bolo umocnené nádhernou atmosférou 
a pekným počasím. A tak duchovne posilnení modlitbami, 
piesňami, bohoslužbami, slovami otca kazateľa a otca bisku
pa, tiež nemenej pekným prostredím a službami, sa veriaci 
len ťažko lúčili s mariánskou horou — že prichádzalo nám len 
zvolať slovami Písma: ’’Pane, dobre je nám tu” (Mt 17,4).

- fd-

Úmysel Apoštolátu modlitby na október

Za misionárov a za všetkých, čo jednotlivo alebo v združe
niach a hnutiach spolupracujú na zveľadení misijnej činnosti.

Srdce Ježišovo, posilňuj misionárov a požehnávaj ich apoš
tolát.
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Naši jubilanti

V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripo
mínajú títo duchovní otcovia:

Michal Stanko ml., správca farnosti v Radvani nad 
Laborcom — 50 rokov od narodenia (3. 10. 1940);

M  r í  ¿ i w / t r n n  n  r. n  » » .  . »  Vasil Prokipčák, správca farnosti v Chmeľovej — 50 VQT3 RCH1§  rokov od ordinácie (6. 10. 1940);
Michal Drahňovský, správca farnosti v Ortuťovej — 50 

rokov od narodenia (30. 10. 1940).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo

jich modlitbách.

Kronika otca biskupa

Dňa 1. júla 1990 J. E. Mons. Ján H i r k a ,  prešovský 
biskup, sa zúčastnil na odpuste sv. ap. Petra a Pavla 
v Bardejove. V ten istý deň sa zúčastnil aj na odpuste sv. 
ap. Cyrila a Metoda v Stropkove. — Dňa 3. júla 1990 bol 
na Biskupskej konferencii v Banskej Bystrici. — Dňa 5. 
júla 1990 — na sviatok sv. ap. Cyrila a Metoda — slúžil sv. 
liturgiu na Velehrade. V ten istý deň na Velehrade koncele
broval pri sv. liturgii, ktorú slúžil J. E. Mons. František 
Vaňak, arcibiskup z Olomouca. Popoludní sa zúčastnil na 
bohoslužbách k úcte sv. Cyrila a Metoda v Nitre. — Dňa 8. 
júla 1990 na odpuste v Levoči viedol slávnostné bohosluž
by. O 10. h na Mariánskej hore v Levoči koncelebroval pri 
sv. liturgii, ktorú slúžil J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický bis
kup. — Dňa 9. júla 1990 bol na rokovaní na predsedníctve 
vlády SR v Bratislave. — dňa 13. júla 1990 v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove udelil nižšie svätenie 
siedmim kandidátom — Dňa 14. júla 1990 udelil diakonát 
a dňa 15. júla 1990 sviatosť kňazstva piatim kandidátom. 
— Dňa 22. júla 1990 sa zúčastnil na odpuste v Orlove, kde 
pri sv. liturgii pozdravil miestneho duchovného, o. Jozefa 
Ôoltýsa, pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky. — 
Dňa 23. júla 1990 bol na prijatí u p. prezidenta ČSFR Vác
lava Havla. — Dňa 27. júla 1990 na ONV y Prešove sa 
zúčastnil na rokovaní, ktoré bolo za účasti zástupcov vlády 
SR a SNR. — Dňa 29. júla 1990 posvätil základný kameň 
■na stavbu nového gr. kat. chrámu v Dargove a v Kyste 
(okr. Trebišov)

M. M.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Odpust na Bukovej hôrke
V dňoch 4. — 5. augusta 1990 sa konal — po prvý raz od roku 

1968 — odpust na Bukovej hôrke (farnosť Bukovce, okr. Svid
ník).

Buková hôrka je starobylý baziliánsky monastier, ktorý bol obý
vaný do r. 1943. Pri prechode frontu r. 1945 boli obytné budovy 
zničené a ostal len chrám a kaplnka. Chrám je zasvätený Povýše
niu svätého kríža a odpusty sa tu konajú niekoľkokrát do roka (Zo
slanie Svätého Ducha, Premenenie Pána, Povýšenie svätého krí
ža).

Tohtoročná odpustová slávnosť sa začala už v sobotu 4. 
augusta veľkou večierňou, po ktorej nasledovala sv. liturgia a 
pobožnosť Krížovej cesty.

V nedeľu 5. augusta pokračovali bohoslužby od skorého rána, 
po ktorých bola slávnostná sv. liturgia o 10. h. Sv. liturgiu slúžil 
J. E. Mons. Ján H i r k a ,  biskup prešovskej diecézy, pri ktorej kon
celebrovali o. Marián Potáš, OSBM, provinciál bazilánov, o. Andrej 
Dujčák, okr. dekán, o. Bohumil Čelustka, CSsR, miestny duchovný 
a mnoho duchovných. Po slávnostnej sv. liturgii, na ktorej sa 
zúčastnilo tisíce ľudí, nasledovalo mirovanie a obchádzka okolo 
chrámu. Veriaci sa rozchádzali z tohto odpustu nielen duchovne 
posilnení, ale tešili sa aj z pekného počasia a krásneho prostredia.

o. J. G.

Budova býv. eparchiálneho sirotinca, ktorú od r. 1950 vlastnila pravo
slávna cirkev. Teraz bola vrátená gréckokatolíckej cirkvi. Bude v nej 
umiestnená bohoslovecká fakulta a seminár

Odišiel kňaz, novinár, priateľ. . .

Z Katolíckych novín (1990, č. 29) sme sa dozvedeli, že dňa 29. 
júna 1990 vo veku 62 rokov umrel

o. František M a r k o ,  správca rím. kat. farnosti Bratislava- 
Oúbravka, býv. redaktor Katolíckych novín a Duchovného 
pastiera.

Zosnulého sme poznali nielen zo stránok Katolíckych novín, 
Duchovného pastiera, ale aj nášho Slova a našich kalendárov, kde 
dlhé roky prispieval aj pod zn. OF, OM, šek, ant. Ukázal sa ako 
rodený novinár a nebál sa nijakej témy. Bol autorom stovák člán
kov, úvodníkov, homílií úvah i aktuálnych myšlienok. Bol vedúcim 
vydavateľského oddelenia SSV v Trnave, šéfredaktorom Katolíc
kych novín a Duchovného pastiera, naposledy ako zástupca 
šéfredaktora KN. Bol to kňaz až priveľmi skromný, ale veľkodušný, 
dobrácky a priateľsky, vždy obetavý a ochotný pomôcť a poradiť, 
ale prísny voči sebe.

Po dovŕšení šesťdesiatky odišiel z redakcie a venoval sa pasto
rácii, ktorá ho strávila úplne.

Otec František! Odišiel si tak ticho, ako si žil. Tvoju pamiatku si 
uchováme v srdci.

Večná ti pamiatka a blažený pokoj!
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Ani dospelý človek neoplýva v chorobe trpezlivosťou, nieto ešte 
malé dieťa. Poldruharočný človiečik nevie navyše ani povedať, čo 
mu chýba. Ako spoznáme prvé príznaky choroby? Dieťa je nesvo- 
je, „bez príčiny“ narieka, nechutí mu jesť, nemôže zaspať. Často 
už vtedy má vysokú teplotu, keď ešte živo pobehuje hore-dole po 
izbe. Udržať malého pacienta v posteli je hotové umenie. Dieťa 
potrebuje útechu, prihováranie sa, zamestnanie, utíšenie, ale 
všetko v primeranej miere, lebo práve teraz musí dlhšie odpočí
vať.

Chorému dieťaťu nenanucujeme „výživnú“ stravu; napadnutý 
organizmus vie, čo potrebuje. Čo teraz nemá, po chorobe si určite 
vynahradí.

Zvýšenú pozornosť venujme meraniu teploty. Malé' dieťa sotva 
udržíme v pokoji. Hádže sa napravo naľavo, keď sa mu krehký 
teplomer zavádza do konečníka. Predovšetkým nevzbudzujeme v 
dieťati hrôzu. Nikdy ho nestrašme lekárom alebo injekciou. Dieťa 
ľahko stratí dôveru ba naženie mu strach osoba v bielom plášti, 
najmä keď je návšteva u lekára spojená s nepríjemným zážitkom. 
Strach pred injekciou, pred obväzom alebo podaným liekom nie je 
náhodný. Možno sme k nemu aj my prispeli. O čo ľahšie prebehne 
celé vyšetrenie, keď dieťa vezmeme do lona, tíšime ho a pochvá
lime jeho „hrdinské“ správanie.

Deti budú odolnejšie voči chorobám, keď sa dostatočne dlho 
hrávajú na čerstvom vzduchu. V lete ich chráňme pred úpalom a 
len postupne ich privykajme na silné slnko.

*  % *

Mnohí otcovia len vtedy považujú dieťa za skutočného partnera, 
keď začne behať. Keď dieťa chodí, beží za otcom, chytí ho za 
ruku a všade chce ísť s ním.

V tomto období otec a dieťa zrazu objavia, že sú vlastne najlep
šími priateľmi. Priateľstvo však prichádza málokedy samo od 
seba. Pridlho bol otec pre dieťa nevýraznou bytosťou, objavoval sa 
len zriedka, ak vôbec. Teraz musí všetko šikovne dohnať. Drahými 
darčekmi a príležitostnou jazdou autom sa mu to ťažko podarí.

Dieťa potrebuje otca celého, najmä jeho drahocenný čas. 
Štvrťhodinka denne na začiatok postačí. Ak to nie je možné, náj
dime si viac času koncom týždňa. Dieťa musí cítiť, že sa mu otec 
plne venuje, potom sa teší z jeho prítomnosti. To nevyžaduje 
nijaké zázraky. Postačí, keď otec vezme dieťa na lono, šantí s 
ním, alebo sa s ním vážne zhovára. Čo všetko pritom spolu zažijú! 
Hľadajú palice a kamene, alebo sa naháňajú za loptou. Sú to malé 
zážitky, ale otca s dieťaťom mocne pripútajú k sebe.

Rodičia, keď porovnáte čas, ktorý venujete dieťaťu, s chvíľami 
pre seba, iste hneď zbadáte výrazný rozdiel. Zdá sa, že s prícho
dom dieťaťa sa od základu zmenil váš manželský život. Dieťa vás 
vyžaduje celých, často vás oberie i o to málo, čo zostáva pre vás 
dvoch a celkom oprávnene sa pýtate: sme ešte manželia? Áno, 
náš manželský život sa akosi vytratil, hoci nepotrebuje toľko času 
ako úloha matky a otca. Potrebuje čosi celkom iné: vnútornú silu, 
silu lásky.

*  *  *

Poldruharočné dieťa už nie je bábätko. V mnohých veciach je už 
samostatné. Nejedna matka sa v duchu pýta: mám ísť opäť praco
vať? Na to je len jedna odpoveď: ak nemusíte bezpodmienečne 
zarábať peniaze, ostaňte pri svojom dieťati. Poznáte jeho priania, 
jeho slabosti, jeho zvyky. Máte určitú predstavu o tom, ako ho 
treba vychovávať. Ani najlepšia pestúnka sa nemôže oň postarať 
tak dobre, ako vy, sama. Ale najvážnejší dôvod je, že vaša neprí
tomnosť môže vážne narušiť vzťah matky a dieťaťa.

Azda sa pokúsite kúpiť si jeho priazeň ďrahými hračkami; pozor, 
aby na tom nestroskotali vaše výchovné zásady! Až od troch rokov 
je dieťa dostatočne zrelé pre materskú školu.

Ak sa z finančných dôvodov nijako nemôžete zamestnaniu 
vyhnúť, o to väčšmi sa musíte dieťaťu venovať po večeroch a cez 
víkend. Vynaložte všetko na to, aby ste dieťaťu boli plnohodnotnou 
matkou — trpezlivou, láskavou, plnou porozumenia. .

Zamestnané matky potrebujú kus organizačného talentu a naj- ■ 
mä pomoc manžela. Lebo zladiť starostlivosť o dieťa a domácnosť ^  
s povinnosťami v zamestnaní je skutočne namáhavé.

5Í* Sjí S|C
Milí rodičia, neobávate sa niekedy, že z vášho dieťaťa vyrastie 

rozmaznaný uličník? S obľubou sa zafŕka a zašpiní blatom a čľap- r 
ká v nečistej vode, alebo natiera steny krémom na topánky. Do 
každej mláky musí stúpiť. Vôbec sa neriadi vašim dobrým príkla- ; 
dom. Nič nepomáha, ani prísne napomenutia. Niekedy ste celkom ‘ 
zúfalí, keď vidíte kopu špinavej bielizne, a plienok sa nemôžete *i 
zbaviť.

Dieťa u susedov už dávno nepotrebuje plienky. Zdá sa, že svo
jím vývinom predbehlo vaše dieťa. Spôsobne si vykračuje v sne
hobielych pančuškových nohavičkách, drží matku za ruku a na 
kamienky, vetvičky pozerá len zvysoka. Pravdaže, váš malý tulák 
si ich pchá do vrecka. Pýtate sa, v čom ste schybili. Porovnávate, 
a možno sa rozhodnete zmeniť výchovnú metódu. Prečo? Azda 
kvôli iným?

Na konci druhého roku dosiahne dieťa určitý pokrok v rozvoji 
telesných a duševných schopnosti, takže rodičia si často pomy
slia, že už môžu od neho niečo vyžadovať. Chcete preň to najlep
šie, aby dosiahlo určitú kariéru a malo v živote úspech. Uve
domme si však, že ešte stále ide o kariéru v detskom kočíku.
V tomto veku je bežné, že jednotlivé vývojové stupne sa navzájom 
prekrývajú. Niektoré dieťa sa naučí prv hovoriť, iné behať a ďalšie 
ukladať stavebnicu, pripadne vyliezť na stoličku či na pohovku. 
Táto rozmanitosť v schopnostiach nás nemusí znepokojiť. Ani 
dospelí nie sú rovnakí. Prečo by sme chceli, aby malé dieťa bolo 
iné? Čím sú rodičia ctižiadostivejší, tým väčšie nebezpečenstvo 
hrozí dieťaťu. Preťaženie môže vážne narušiť jeho ďalší život.

Práve na začiatku potrebuje človek dostatočnú slobodu, aby 
mohol správne a pokojne vykročiť svojou cestou. Presne to robí 
vaše dieťa. Záľuba v špine ešte neznamená zaostalosť alebo 
pomýlenú výchovu. Prečo? To si povieme nabudúce.

(Listy rodičom)

Cena jednej duše

„Nič sa nemôže porovnať s (cenou) duše, ani celý svet. 
Hoci by si rozdal chudobným veľké majetky, neurobil by si 
toľko, ako ten, kto obrátil jednu dušu.“

(sv. Ján Zlatoústy (347— 407), Beseda 3, na 1 Kor 1, 10).
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