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dr. Jozef V o s k á r

0 nič nebuďte ustarostení
(F lp 4, 6)

Súčasná etapa premien našej spoločnosti po eufo
rických začiatkoch je už výrazne poznačená sociálny
mi dôsledkami síce nepopulárnych, ale zároveň ne
vyhnutných ekonomických premien, ktoré každého z
nás stavajú pred dotieravé otázky — čo bude s nami,
ako to bude ďalej, kedy už bude konečne lepšie, bude
me mať čo jesť, nepôjdeme azda po žobraní a pod. Ako
pudové reakcie na tieto otázky nám dáva denná prax,
ktorú vidíme pri nákupných panikách v obchodoch,
alebo pri benzínových čerpadlách, kde v základných
postojoch, k týmto otázkam takmer nevidno rozdielu
medzi ľuďmi veriacimi a neveriacimi.
Ak prichádzajú prvé skúšky na „priťahovanie opas
kov“, prvé otrasy bášt našich doterajších sociálnych
istôt, prvé zásahy do dobitých pozícií životnej úrovne
v úzkom chápaní dostatku iba materiálnych potrieb,
strácame dôveru v pozitívny vývoj do budúcnosti, za
čína nás ovládať strach, nervozita a chuť šomrať a
nadávať aj na tých, ktorí si to najmenej zaslúžia. Tragé
diou týchto ľudí, je, že svoj život koncipujú len v jeho
horizontálnom rozmere a jeho vertikálny vývoj je
hriešne zanedbaný. Aj zo života veriacich sa za tie up
lynulé desaťročia vytratila reálna prax tohoto vertikál
neho vývoja, dôvera v Božiu pomoc, dobrotu a Božie
vedenie nášho života ako obranný štít aj v takýchto
skúškach našich ekonomických problémov.
Vyhladovaný Ježiš po štyridsaťdennom pôste na
púšti odmietol diablovi urobiť ekonomický zázrak —
premeniť kamene na chleby s odôvodnením, že nielen
samým chlebom sa živí človek, ale každým slovom,
ktoré vychádza z Božích úst (Mt 4, 3—4). Tu nám vlast
ne Ježiš naznačil proporcionalitu vertikálnej i horizon
tálnej dimenzie nášho života a pokračuje ďalej, ako
tento vzťah uskutočňovať v praxi každodenného živo
ta, keď hovorí: „Nebuďte teda ustarostení a nehovor
te: ,Čo budeme jesť?’ alebo: ,Čo budeme piť?’ alebo:
,Čo si oblečieme?’! Veď po tomto všetkom sa zháňajú
pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko
potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň
sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trá
penia“ (Mt 6, 31—34).
Ak sa dobre zamyslíme nad pravdou týchto Ježišo
vých slov, tak sa musíme naozaj iba červenať od
hanby pred našimi neveriacimi bratmi, s ktorými vy-

Zaplesaj, celá zem pred Pánom. Ospevuj jeho meno a vzdaj slávu
jeho chvále (Antifón)

stojíme celé hodiny v radoch nákupnej horúčky a pani
ky. Neveriaci nepoznajú Božie slovo a preto konajú pu
dovo, aby si chránili to v čo oni uverili — v hmotu, a
preto sa im nečudujéme. Ale ak sa im my v tomto kona
ní podobáme, potom patríme do tej skupiny ľudí, ktorú
Ježiš pri vysvetľovaní podobenstva o rozsievačovi pri
podobnil tŕniu, do ktorého zrno padne, ale je postupne
udusené starosťami tohoto sveta — bohatstvo, rozko
še, konzumný život a toto zrno neprinesie úrodu (Lk 8,
14n). Ako zlatá niť sa vinie aj na iných miestach evan
jelia Ježišovo zdôrazňovanie dávať prednosť záujmu o
Boha o Božie veci pred hmotnými starosťami keď aj v
rodinnom prostredí priateľa Lazára vytýka Marte, že sa
stará a znepokojuje pre mnohé veci a predsa iba jedno
je potrebné (Lk 10, 41—42). Čo by tak povedal Ježiš
(Pokračovanie na 2 str.)
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Občiansky nový rok
Pomenovanie Pána — Sv. Bažil Veľký
Silvester, pápež
P r í p r a v a na sviatok Zjavenia Pána
Malachiáš, prorok
Zbor sedemdesiatich apoštolov
Prvý piatok
Teotempt a Teóna, mučeníci
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Z ja v e n ie Pána
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12.
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Zbor sv. Jána Krstiteľa
Juraj Chozevita, prepodobný. Emilián, vyznávač
Polyeukt, mučeník
Gregor Nisský, biskup
Teodoz Veľký, prepodobný
Tatiana, mučenica

13. N.

Nedeľa po Zjavení Pána. — Hermil a Stratonik,
mučeníci

14. P

Sinajskí mučeníci
Zakončenie sviatku Zjavenia Pána
Pavol a Ján, prepodobní
Peter, apoštol; úcta k okovám
Anton Veľký, prepodobný
Atanáz a Cyril, arcibiskupi
Makar Egyptský a Makar Alexandrijský,
prepodobní

15. U
16. s
17. Š
18. p
19. s
20. N

Nedeľa mýtnika a farizeja. — Eutým Veľký,
prepodobný

21. P
22. U
23. s
24. s
25. p
26. s

Maxim, vyznávač
Timotej, apoštol
Klement, biskup a mučeník
Xénia, prepodobná
Gregor Bohoslov, arcibiskup
Xenofón a spoločníci, prepodobní

27. N

Nedeľa márnotratného syna. — Prenesenie
ostatkov sv. Jána Zlatoústeho

28. P
29. U
30. S

Efrém Sýrsky, prepodobný
Prenesenie ostatkov sv. Ignáca Bohonosca
Troch svätiteľov — Bažila Veľkého, Gregora
Bohoslova a Jána Zlatoústeho
Kyr a Ján, nezištní pomocníci

31.

s

(Pokračovanie z 1 str.) '

dnešným Martám, ktoré často celú svoju bytosť zaan
gažujú len do zháňania, varenia, pečenia, užívania do
bier pre telo a nenájde sa už čas na tichý rozhovor s
Bohom v modlitbe, v meditácii. Ba často v zhone a v
hluku okolo nás nenájde sa ani jediný zbožný po
vzdych za celý deň. To je už neklamný^dôkaz toho,-že
vertikálna dimenzia života slabne, živorí, až sa postup
ne úplne stráca a človek sa dostáva do područia momony. Lenže dvom pánom sa slúžiť nedá ako hovorí
Ježiš: „Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“ (Mt 6,24).
A na inom mieste nás zase vyzýva: „Nezhromažďuj
te si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde
sa zlodeji dobývajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte
poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam.sa zlo
deji nedobývajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad,
tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6 ,1 9 —21).
A tak nám nakoniec v tejto krátkej úvahe o aktuál
nych ťažkostiach, s ktorými musíme denne zápasiť os
táva povzbudenie sv. Pavla, ktorý veriacim vo Filipách
poradil jeho životom overenú pravdu evanjelia, keď im
napísal: „Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem
žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa
už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu
trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,
11— 13). A potom dodáva: „O nič nebuďte ustarostení.
Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním
vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj,
ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia
a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 6—7). A preto
„na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás
stará“ (1 Pt 5, 7).

-
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Svätenie vody na rieke — perokresba

O Bohu a Božích veciach nehovorme nikdy žartovne, ale
vždy s pokornou úctou a rešpektom (Sv. František Saleský).

Biahoslovená duša, ktorá počúva v sebe hovoriť Pána a
z jeho úst prijím a slová útechy! (Nasl. Krista, III., I. 2).

2

Ak si máme voliť z dvoch možností, buďme radšej slabí ako
silní, radšej ponižovaní ako vážení, radšej odvrhnutí ako vy
hľadávaní, aby sme boli podobnejší Ježišovi (Charles do
Foucauld).

Vyhlásenie biskupa gréckokatolíckej cirkvi msgre. Jána Hirku

K súčasným problémom týchto dní
V minulých dňoch dostali niektoré redakcie list, v ktorom
je vyjadrené stanovisko gréckokatolíckeho biskupa Mons.
Jána Hirku k súčasnému stavu vzťahov medzi gréckokato
líckou a pravoslávnou cirkvou. Pretože tento problém od
novembrovej revolúcie až po dnešok patrí k najdiskutova
nejším témam na východnom Slovensku, list uverejňuje
me v plnom znení.
V posledných dňoch a týždňoch sa čoraz častejšie
stretávam s prejavmi záujmu o moje stanovisko k sú
časnému stavu vzťahov medzi našou gréckokatolíc
kou a pravoslávnou cirkvou. Touto problematikou sa
často zaoberajú aj naše masovokomunikačné pro
striedky, avšak tieto sa nezriedka uspokojujú s po
vrchným pohľadom na jednotlivé udalosti a skutoč
nosť ešte viac zahmlievajú.
Rôzne rozporuplné správy môžu vyvolávať falošný
dojem, že cirkvám nejde o nič iné iba o majetok, v záuj
me ktorého sú schopné ignorovať aj príkazy evanjelia
a potierať sa navzájom. Takto podávané informácie
potom u mnohých ľudí, veriacich i neveriacich, ne
zriedka vzbudzujú pocity pohoršenia, smútku i rozča
rovania. Iní sa zasa škodoradostne pýtajú, čo sú to za
cirkvi, ktoré sa „nevedia dohodnúť“.
V čom spočívajú korene súčasných problémov?
Do roku 1950 nemala pravoslávna cirkev na území
Slovenska viac ako 20 chrámov a tomu zodpovedajúci
počet veriacich.
Gréckokatolícka cirkev mala postavených 434 chrá
mov, 72 kaplniek, 239 farských budov a približne 300
tisíc veriacich. V tom čase medzi nami neexistovali
ž i a d n e rozpory.
Tie sa začali v období po komunistickom prevrate,
keď štátna moc ovládaná komunistickou stranou,
zneužila niektorých predstaviteľov pravoslávnej cirkvi
na to, aby oddelila gréckokatolícku cirkev od Ríma a
zlomila ju. Pre štátne orgány prestala existovať, jej ve
riaci začali byť automaticky pokladaní za pravosláv
nych a všetky jej objekty prešli v roku 1952 protiprávne
a protiústavné do vlastníctva pravoslávnej cirkvi.
Totalitná moc sa dopustila ťažkej krivdy. Zneužila
predstaviteľov jednej kresťanskej cirkvi na likvidáciu
druhej, čím nesmierne poškodila obe. Zasiala medzi
ne semeno nesváru, ktoré rastie ako divá burina, po
škodzuje naše vzťahy a zastiera radostnú zvesť evan
jelia, ktorú sú obe cirkvi povolené ohlasovať tomuto
svetu.
Na tom nič nezmenila ani rok Í968, v ktorom bola iba
znovu povolená činnosť gréckokatolíckej cirkvi, ale
spravodlivosť nebola obnovená.
Bol to teda štát, ktorý nám zobral naše chrámy. Je
poľutovaniahodné, že štátne orgány nezriedka zaují
majú alibistický postoj a od riešenia tohoto pálčivého
problému sa odťahujú, obmedzujú sa na „otcovské“
napomínania, aby sme sa my medzi sebou nejako do
hodli. V dôsledku toho medzi veriacimi rastie nervozita
a napätie, čo je niektorým silám v tomto štáte veľmi
vhod.

Niet pochýb o tom, že naše chrámy si musíme žiadať
späť. Tak si to žiada spravodlivosť, ktorá však nie je v
protiklade s láskou, ale je jej nositeľkou. Žiadať ich
však môžeme iba od toho, kto nám ich vzal, teda od
štátu. Ten nás však v tejto veci núti vyjednávať s pra
voslávnou cirkvou, pričom si zrejme neuvedomuje, že
prijíma pravidlá hry vnútené stalinským režimom, kto
rého cieľom bolo skompromitovať a neskôr likvidovať
obe cirkvi.
V dôsledku toho nás necháva vyčerpávať sa v mo
mentálne neriešiteľných sporoch s predstaviteľmi cir
kvi, ktorú komunistipký systém poškodil azda ešte
viac, lebo v očiach verejnosti je často spájaná s pred
chádzajúcim režimom.
Chcel by som ďalej poukázať na rozporuplnosť Zá
konného opatrenia Predsedníctva SNR zo dňa 29. 5.
1990, ktoré v § 1 síce stanovuje, že majetok, ktorý bol
pred 28. aprílom 1950 vo vlastníctve gréckokatolíckej
cirkvi je opäť jej majiteľom, avšak následne tieto vlast
nícke práva obmedzuje § 2. Podľa neho, ak sa obe cir
kvi nedohodnú na spôsobe užívania, rozhodne o ňom
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky. Je jasné,
že splnomocnenec vlády, ani pri najlepšej vôli, nie je
povolaný rozhodovať o cudzom majetku.
Vzhľadom na to, že pravoslávna cirkev je nám zo
všetkých odlúčených kresťanských cirkví najbližšia,
nie je nám jej osud vôbec ľahostajný a ani to, že jej štá
tom poškodená povesť znižuje hodnovernosť evanje
lia.
V prvom rade jej musí pomôcť štát, ktorý ju dostal
do súčasnej nezávideniahodnej situácie. Ani my, a
som presvedčený, že ani veriaci ostatných cirkví sa
neuzatvárame pred poskytovaním pomoci pri výstav
be sakrálnych objektov a v odôvodnených prípadoch
sme ochotní aj ponúknuť spoločné užívanie našich
chrámov, ale z vlasntého presvedčenia a nie z rozhod
nutia štátnej moci.
Mne, ako biskupovi gréckokatolíckej cirkvi je jasné,
že to, čo nás spája, ďaleko prevyšuje všetky rozdele
nia. Preto si prajem obnovu vzájomných vzťahov, tak
neblaho poznamenaných totalitnou mocou, ktoré by
sa nezakladali iba na púhom rešpektovaní sa našich
cirkví, ale by prerástli v živý a plodný dialóg a spoloč
ne s ostatnými cirkvami by vydávali presvedčivé sve
dectvo vzájomnej úcty a lásky.

Mons. Ján H i rk a
biskup

Sestra Jozafáta Michajlina Hordaševská
(1869 - 19 19 )
Roku 1992 sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny
Márie (Kongregácia čisto byzantského obradu) oslávia 100
rokov od svojho založenia.
Zakladateľkou tejto kongregácie je sestra Jozafáta M.
Hordaševská. Kongregáciu založila za pomoci otcov baziliánov a otca K. Seleckého.
Priblížme si aspoň niektoré hlavné údaje z jej života:
Narodila sa 26. novembra 1869 v Ľvove (Západná Ukra
jina). S povolením svojho duchovného vodcu o. Jeremiáša
Lomnického, OSBM (baziliána), 24. júna 1889 zložila súk
romný sľub čistoty na jeden rok. Obnovila ho i na nasledu
júci rok. Roku 1891 zložila tento sľub na tri roky.

zafáta zriekla svojej funkcie hlavnej predstavenej všetkých
sestier. 9. mája 1909 v neprítomnosti sestry Jozafáty, ju
kapitula sestier vyvolila za zástupkyňu hlavnej.predstavenej. Pred nástupom do tejto funkcie, jej metropolita Andrej
Šeptický, OSBM, dovolil zložiť večné sľuby.
Od roku 1914 začaia chorľavieť. Cítila veľkú bolesť
v stehne. Diagnóza znela: tuberkulóza kostí. Bolesti sa jej
neustále zosilňovali. Prekonala niekoľko operácií, avšak
všetko bez úspechu a bez žiadnej úľavy.
7. apríla 1919 na sviatok Zvestovania Panny Márie zom
rela. Bol to jej najobľúbenejší mariánsky sviatok. Už tri týž
dne pred svojou smrťou presne predpovedala deň svojej
smrti. Počas choroby ukázala svoju dokonalosť v duchov
nom živote a veľkú trpezlivosť, čakajúc na posledné hodiny
svojej Golgoty. Zomrela ako 50-ročná.
Jej telesné pozostatky sa dnes nachádzajú v hlavnom
(generálnom) dome Sestier Služobníc v Ríme. Proces jej
beatifikácie sa začal v Ríme 12. novembra 1983.
Hlavnou charizmou Kongregácie byzantského obradu,
ktorú založila sestra Jozafáta M. Hordaševská ešte dnes
je: „Slúžiť ľudu tam, kde je to najviac potrebné“ (Má aktív
ny charakter).
Už po desiatich rokoch svojej existencie (r. 1902) v tejto
kongregácií bolo už viac ako sto sestier, vo všetkých eparchiách Haličiny (časť Západnej Ukrajiny). Dnes táto kon
gregácia má okolo tisíc sestier, ktoré pracujú v 12 kraji
nách sveta.
Krátky historický prierez ich rozšírenia sa po svete:
1892 —
1902 —
1906 —
1911 —
1928 —
1932 —
1935 —
1946 —
1947 —
1947 —
19,57 —
1963 —
1965 —

Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka kongregácie Sestier slu
žobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

17.
júna 1891 nastúpila do noviciátu latinských sestier
feliciátok v Žovkve. Cieľom bolo naučiť sa, ako viesť aktív
ny apoštolský život v kongregácii. Bola tam 14 mesiacov.
24. augusta 1892 v cerkvi sv. Onufria v Ľvove prijala
habit Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a pri
jala mníšske meno podľa svätého mučeníka Jozafáta: Jozafáta. V ten istý deň odcestovala do Žužeľa, aby začala
novú kongregáciu, ktorá mala pôsobiť medzi gréckokato
líkmi. Tam ju už čakali kandidátky. 27. augusta 1892 boli
oficiálne prijaté na kandidatúru pod vedením Jozafáty Hordaševskej, ktorá zastávala úlohu učiteľky i predstavenej.
20. novembra 1892 Jozafáta zložila dočasné sľuby na tri
roky. Kandidátky v tento deň dostali habit. Od roku 1892 do
roku 1902 zastávala funkciu hlavnej predstavenej kongre
gácie. 26. septembra 1902 na prvej kapitule sestier, ju vy
brali za hlavnú predstavenú.
22. októbra 1902 Ľvovský metropolita Andrej Septický,
OSBM, oficiálne potvrdil jej výber. 20. februára 1904 sa Jo-

založenie v Žuželi (Západná Ukrajina)
do Kanady
do Juhoslávie
do Brazílie
do Česko-Siovenska
do Ríma (Taliansko — Kolégium sv. Jozafáta)
do USA (z Kanady)
Hlavný dom bol prenesený z Ľvova do Ríma
do Poľska
do Francúzska
do Anglicka
do Nemecka
do Argentíny (z Brazílie).

Všade v týchto krajinách sestry Služobnice pracujú
medzi tam žijúcimi početnými gréckokatolíkmi — bývalými
vysťahovalcami, či pôvodným gréckokatolíckym obyvateľ
stvom.

Sestry Služobnice v M níchove (SRN)

K rs t — k r íz ( k r e s t )
Ježiš Kristus bol ukrižovaný na dreve kríža. Aj my
sme ukrižovali starého človeka a starý spôsob života
svojím krstom. Apoštol Pavol potvrdzuje, že krst je
vlastne krížom, na ktorom zomiera starý človek, staré
JA a vstáva zmŕtvych nové stvorenie, nový človek.
Započúvajme sa, čo o tom hovorí sv. Pavol ďalej, v
liste Rimanom: „Alebo neviete, že všetci, čo sme po
krstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme pokrste
ní?.“ (6, 3). A ďalej dodáva: „Veď vieme, že náš starý
človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zni
čené, aby sme už neotročili hriechu“ (6, 6). Aby sme sa
nebáli počúvať tieto myšlienky o smrti, apoštol zdôraz
ňuje, že krst je krížom, na ktorom zomiera náš hriech,
nie my; kríž je smrťou hriechu.
Sám Ježiš Kristus tiež mnohokát volal krst krížom
(ukrižovaním), a často vzájomne zamieňal výrazy krst
a kríž. Náš krst nazýval krížom a svoj kríž, na ktorom
mal umrieť, zase označoval ako krst. Pri jednej príleži
tosti povedal apoštolom: „Krstom mám byť pokrstený
a ako mi je úzko, kým sa to nestane!“ (Lk 12, 50). Podľa
čoho môžeme usúdiť, že tu hovoril o svojom kríži,
ktorý ho očakával? Evanjelium nám odpovedá i na túto
otázku. Sv. Matúš hovorí o udalosti, ako sa k Ježišovi
priblížili Zebedejovi synovia, lepšie povedané, ich
matka a povedala: „Povedz, aby títo moji dvaja syno
via sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a
druhý po ľavici“ (Mt 20, 21). Ježiš jej odpovedal: „Ne
viete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“
(Mt 20, 22). U Marka je toto doplnené: „Alebo môžete
byť p o k r s t e n í k r s t o m , ktorým som ja krstený?“
(Mk 10, 38). Sv. Ján Zlatoústy túto stať vysvetľuje tak,
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že Ježiš nazýval kalichom svoje utrpenie na kríži a
smrť, a dával ich do súvislosti s krstom, lebo zasa na
inom mieste sa pred svojím utrpením modlil k Otcovi
takto: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento ka „Žasli anjelské mocnosti, keď videli ako služobník krstí Spasiteľa a
lich. No nie ako ja chcem, ale ako ty“ (Mt 26, 39).
počuli svedectvo Ducha Svätého i hlas Otcov prichádzajúci z nebies:
Sv. Ján Zlatoústy vo svojich krstných katechézach
Ten, ktorého Predchodca krstí, je m ôj Syn milovaný. V ňom máme
hovorí ďalej toto: „Teraz je jasné, že Ježiš volal svoj svoje zaľúbenie“ (Z veľkej večierne na Bohozjavenie)
kríž a utrpenie (kalich utrpenia) krstom, ale nie preto,
žeby potreboval svoje vlastné očistenie od hriechu,
lebo „On sa nedopustil hriechu, ani lož sa nenachá
dzala v jeho ústach“ (1 Pt 2, 22), ale preto, že krv, ktorá
pramenila z jeho súženia a z kríža mohla očistiť celý
Dieťa, na ôsmy deň po svojom narodení, bolo prine
svet.“
sené pred chrámové dvere (nebolo ešte kresťanom,
Preto tiež sv. Pavol hovorí: „Lebo ak sme s ním zrás preto nemohlo vstúpiť do.cerkvi), kde mu bolo udelené
tli a stali sa mu podobnými v smr t i . . — nehovorí meno a prvýkrát v svojom živote dostalo od kňaza
„rovnakými v smrti“ ale „podobnými v smrti“ (porov. z n a m e n i e k r í ž a na čelo, ústa a prsia, pričom sa
Rim 6,5). Totiž podobnosť spočíva v tom, že jeho smrť kňaz modlil modlitbu, ktorá sa v neporušenom stave
bola smrťou tela, naša ktorou sa mu podobáme je užíva až dodnes: „Hospodi, Bože naš, Tebi molimsja, i
smrťou hriešneho života, smrťou hriechu. Len ten, kto Tebe prosím, da znamenajetsja svit lica Tvojho na rabi
umrie svojim hriechom, je podobný Ježišovi Kristovi a Tvojem sem (imja rek) i da znamenajetsja krest jedinobude s ním i vzkriesený.
rodnaho Syna Tvojeho v serdci i v pomyšlenijich jeho
Vo východnej byzantskej cirkvi sa táto prastará (ili jeja), vo ježe bihati sujety mira, ot vsjakaho lukavamyšlienka, totožnosti s krížom, ukrižovaním hriešne ho navita vražija, poslidovati že povelinijem Tvojim“ —
ho života a starého človeká odráža v našich nádher „Pane, Bože náš, modlime sa k tebe a úpenlivo ťa proných krstných obradoch. Z objavených starých rukopi ''síme, nech sa svetlo tvojej tváre zaznačí (zaznamená)
sov vieme, že už v 9. storočí, teda v časoch našich vý na tvojom služobníkovi (meno) a nech sa zaznačí
chodných slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda, k r í ž jednorodeného Tvojho Syna v jeho srdci a jeho
v Konštantinoli boli krstné obrady, aké naša východná vedomí, aby sa vyhol márnostiam sveta, každej podlej
cirkev užíva prakticky dodnes.
zrade zlého a aby nasledoval tvoje prikázania.“

i

Potom kňaz zoberie dieťa na ruky a robí s ním veľké
znamenie kríža. Tento, pre našu východnú cirkev — ty
pický obrad „udeľovania znamenia sv. kríža“, ktorý za
čínal na 8. deň po narodení dieťaťa, sa nazýval „kreščenije“ (od slova krest — kríž). Pokračoval ešte na 40.
deň po narodení, keď sa dieťa prinášalo po druhýkrát
pred chrámové dvere a kňaz robil tzv. „vocerkovljenije“, t. j. prvé slávnostné uvedenie do cerkvi na pamiat
ku obetovania malého Ježiška v jeruzalemskom chrá
me. Tým začínal tzv. prvý katechumenát a od toho
času sa dieťa pokladalo za katechumena.
Pri tomto obrade kňaz berie dieťatkona ruky, ako to
urobil kedysi staručký Simeón a znova robí ním veľké
znamenie kríža. Ak je dieťatko mužského pohlavia
(chlapček), odnáša ho na svojich rukách cárskymi
dverami i do svätyne svätých, za ikonostas, k oltáru.
Je veľmi dojímavý obraz, keď kňaz obchádza s dieťat
kom trikrát okolo prestola a postaviac sa pred oltárom
vysoko dvíha na svojich rukách novonarodené dieťat
ko a obetuje ho Bohu. Vtedy nielen v očiach jeho mat
ky, ale i mnohých prítomných sa neraz zaleskne slza
dojatia a vzrušenia. Kňaz sa pritom modlí túto modli
tbu (známu už v 9. storočí v Konštantinoli):
„Hospodi, Bože náš . . . “ — „Pane, Bože náš, ktorý
bol na 40. deň, ako maličký chlapček svojou nepoš
kvrnenou a svätou Matkou prinesený podľa zákona do
chrámu, a ktorý si bol na ramenách spravodlivého Si
meona nosený, sám Vládca všemocný, dobroreč to
muto dieťaťu. Daj, aby rástlo v každom dobrom a tebe
príjemnom diele. Oddiaľ od neho z n a m e n í m o b 
r a z u t v o j h o k r í ž a všetky nepriateľské sily, preto
že ty si ochrancom malých deti, Pane. Nech skrze
svätý krst, ktorého sa stalo hodným, dostane diel vy
volených tvojho zákona a nech je chránený spolu s
nami milosťou svätej, jednopodstatnej a nerozdielnej
Trojice. Lebo tebe patrí všetka sláva, vďaka, a poklona
s večným tvojím Otcom i presvätým, dobrým a životodárnym tvojím Duchom, teraz i vždycky i na veky ve
kov.”
Týmto „vocerkovljením“ na 40. deň po narodení
vrcholí obrad „kreščenija“ — udelenia znamenia sv.
kríža novorodencovi. Dieťa od tohto dňa sa stáva katechumenom (tzv. prvý katechumenát) a môže vstupo
vať do cerkvi — Božieho domu. Tento prvý katechume
nát trval niekoľko rokov (najmenej tri), kým dieťa nepodrástlo natoľko, že začalo užívať aspoň čiastočne
svoj rozum.
Samotnému krstu a myropomazaniu predchádzal
tzv. druhý katechumenát, ktorý trval štyri týždne a za
čínal jeden mesiac pred Paschou; v nedeľu, ktorá sa
dnes nazýva „krestopoklonná“ (krížupoklonná). Ňou
sa končilo prakticky obdobie prvého katechumenátu,
obdobie „kreščenija“.
Vlastné obrady krstu a myropomazania sa udeľovali
katechumenom na večierni vo Veľkú Sobotu, v predve
čer Paschy. Krstilo sa v baptistériu, kde krstenec oble
čený iba do bielej dlhej tuniky stal po krk vo vode. Pre
tože sa krstili deti i dospelí, v baptistériu boli schodí
ky, na ktoré sa každý postavil podľa veľkosti, tak, aby
mu voda siahala po krk. Krst trojnásobným ponorením
do vody udeľoval sám patriarcha. Po krste sa novokrstenci prezliekli do suchých bielych tunik a v sláv
nostnom sprievode za spevu odchádzali na iné miesto,
kde prijali sviatosť myropomazania (birmovania — v

6

lat. obrade). Novokrstenci potom vchádzali, všetci v
bielych dlhých tunikách, v slávnostnom sprievode do
cerkvi, kde začínala Služba Božia. Ľud počas tohto
slávnostného vstupu spieval: „Jelicy vo Christa krestitesja, vo Christa oblekostesja. Alliluja“ — „Ktorí ste sa
v Krista pokrstili, v Krista sté sa obliekli. Aleluja.“
Krst sa po grécky označuje slovom „baptisma“, čo
znamená „ponorenie“ — staroslovanský ekvivalent je
„pohruženije“ (do vody). V neskoršom období východ
ná cirkev v slovanskom cyrilometodskom prostredí
začala výrazom „kreščenije“ označoval’ nielen obrady
„udeľovania znamenia sv. kríža“, ale i samotný obrad
„pohruženija“ — ponárania do vody, ktorý sa v nov
ších časoch začal udeľovať v ten istý deň ako i udeľo
vanie sv. kríža a „vocerkovljenije“. Tak vznikol dnešný
výraz krst (zo staroslovanského „krest“ — kríž), krste
nie („kreščenije“).
Tento typický východný pojem začala užívať aj rím
skokatolícka cirkev na slovanských územiach, pretože
postupným latinizovaním v pocyrilometodskom obdo
bí, značná časť Slovanov stratila svoj východný, by
zantský obrad a prešla na latinský. Pritom si však po
nechala v mnohých prípadoch mnohé východné zvyky
(napr. orientáciu kostolov na východ, svätenie „pá
sok“ na Veľkú noc a pod.) a východnú terminológiu, o
čom svedčí aj vyššie uvedený termín „krst“, „krste
nie“.
Mário est

A kad. maliar M ikuláš K lim ták: S v. B ažil Veľký, ohnivý stĺp .cirkvi
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Svedectvo dokumentov

Hrdinstvo veriacich
V Ruskej Novej Vsi je gréckokatolícky chrám z konca
18. storočia. Miestni veriaci sa oň starali ako sa patrí. Po
máhali aj krajania z Ameriky. Roku 1948 tu žilo 582 obyva
teľov. Samotná obec vznikla na prelome 14.— 15. storočia.
Je sídlom farského úradu, dokumentárne podchytenom od
polovice 18. storočia.
V smutnom roku 1950 veriaci z Ruskej Novej Vsi so svo
jím duchovným otcom Michalom Sekeľom (Székely), ktorý
tu pôsobil od roku 1934, hrdinsky bránili svoju gréckokato, lieku cyrilometodskú vieru. Za ňu aj trpeli, čím vydávali ne
ohrozené svedectvo, že sú s ňou bytostne spätí. Doku
mentuje to aj záznam z 24. októbra 1950, ktorý sa zacho
val v prešovskom archíve. (Pri tejto príležitosti ďakujem
riaditeľovi archívu PhDr. Ferdinandovi Uličnému ml. a ce
lému kolektívu archívu za nezištnú pomoc a ochotu pri bá
daní).
Bolo to už po akcii „M “ , michalovskom „toržestve svjatogo pravoslavija“ , ktorým strana a vláda, súčinne so štátnou
pravoslávnou cirkvou sa usilovali definitívne zlomiť odpor
veriacich, aby tak horlivo a navždy „napravili historickú
300-ročnú krivdu“ , avšak a — vlastne vybudovali pri hrani
ciach so ZSSR, na východnom Slovensku vazalský „sanit
ný kordón“ , kde už nebolo miesta pre gréckokatolícku cir
kev, pretože „táto je namierená za navrátenie buržoáznej
vlády a proti robotníckej triede“ , ako sa uvádza v jednom
vyhlásení.
Prešovský záznam vyhotovil cirkevný tajomník Ján
Novák s predsedom MO KSS v Ruskej Novej Vsi. Opisujú
v ňom verejnú schôdzu veriacich v obci. Jedovatými slova
mi hodnotia vystúpenie Eugena Kozáka, bývalého riaditeľa
národnej školy, ktorý v mene veriacich žiadal prepustenie
a návrat duchovného M. Sekeľa, čím, vraj „odpudil aj tých,
ktorí boli doteraz ochotní pracovať na poli pravoslávia“ .
Súdruhov sa najviac dotklo, že E. Kozák vyhlásil, že „kantorovať nebude, a nikoho nezacvičí do kantorstva“ . Neoh
rozene vystupoval aj kostolník Ján Choma, lebo „poburu' júcim spôsobom sa vyjadroval o pravoslávii, že „nám nik
nerozkáže, aby sme boli pravoslávni a my ostaneme aj
naďalej gréckokatolíci a báťuškov nepotrebujeme“ . „Od
mena“ prišla ihneď — nasledujúci deň J. Choma bol pre
pustený zo zamestnania v Hostiteľskom komunálnom pod
niku v Prešove.
Aj Michal Palenčár tiež „poburujúcim spôsobom zmaril
našu snahu pripraviť pôdu pre pravoslávie“ . Autor zázna
mu uvádza: „(M. Palenčár) vytýkal, že z vyučovacej sieni
r je odstránený kríž a že sa propaguje neznabožstvo. Kaza
teľským spôsobom hovoril k prítomným, že „Srdce Ježišo
vo plače nad nami, a že toto musí zvíťaziť, a čo máme
v srdciach a v dušiach, to nám nik nezoberie. My nie sme
žiadni Rusíni, my sme gréckokatolíci a takí aj zostaneme.
Nám idú brať kostol, ktorý nám vystavila Amerika.“ Pred
seda MO KSS v zápise uviedol, že M. Palenčár ho vyzval,
aby sa neozýval, lebo „sa ničomu nerozumiem“ . Okrem
toho M. Palenčár uviedol, že „sa v Amerike mal veľmi
dobre a tu idú brať majetok".
Zapisovateľ J. Novák v závere napísal ako principiálny
súdruh: „Poznamenávam, že Palenčár je považovaný za
r dedinského boháča, má asi 20 k. j. pozemkov (vyše 11 ha)
a je protiľudovodemokratického zmýšľania.“

Vďaka neohrozenému hrdinstvu veriacich podarený cir
kevný tajomník v zápise nostalgicky musel konštatovať:
„Podnikol som všetko možné, aby som pripravil pôdu pre
pravoslávie v obci Ruská Nová Ves, avšak moja snaha
vyšla nazmar.“
Veriaci z Ruskej Novej Vsi v okrese Prešov vydali sve
dectvo aj dejinám gréckokatolíckej cirkvi a nedali sa zma
nipulovať. Cirkev, viera boli pre nich všetkým; viac ako —
národnosť. To by si mali uvedomiť aj teraz, po 40 rokoch,
tí, čo v roku 1950 a nasledujúcich rokoch zradili svoju cir
kev a razili heslo: „Čo Rusín, to pravoslávny“ a „Naša vira,
vira davňa, svjata vira pravoslavna.“ Tí, čo teraz ronia kro
kodílie slzy, že u nás zaniká rusínska — ukrajinská národ
nosť.
Mali by si uvedomiť, že v prvom rade sú na vine oni, re
žiséri a aktéri 28. apríla 1950, ktorý pre nich bol po dlhé
roky odrazovým mostíkom na ceste k veľkej kariére a ego
izmu.
Gréckokatolícka cirkev bola však pre väčšinu veriacich
pokladnicou ich stáročnej viery a pravoslávna cirkev to im
nikdy nenahradila, hoci mala všestrannú podporu. Grécko
katolícka cirkev bola pre tisíce veriacich symbolom národ
nosti a štátnosti, symbolom odvekej a samobytnej kultúry,
rešpektujúcej zemepisné stredoeurópske reality a stáva sa
spojovníkom aj dnes na cestách do spoločného európske
ho domu.
Naopak, pravoslávna cirkev, hociako sa o to usilovala,
funkčne sklamala. Aj kultúrnohistorický, aj politicky, a hlav
ne — pastoračné. Rôzne pseudoargumenty, úskoky a
útoky iba urýchľujú jej pád, ktorý si zavinila len a len —
sama.
Svedectvo z Ruskej Novej Vsi nie je ojedinelé. Existujú
desiatky podobných písomností aj z mnohých iných obcí
z našej eparchie — zápisnice, správy, hlásenia, oznáme
nia, udania, smernice, aj tajného charakteru, a predovšet
kým — trestné spisy.
-AK-

Styk s ľudmi my boi potešením
Keď sa pýtali pápeža Jána XXIII. — keď ešte nebol na Petro
vom Stolci — v čom je tajomstvo, že vie tak milo zaobchádzať
s ľuďmi, že sa usiluje každému ukázať svoju usmiatu a jasnú
tvár, odpovedal: „Netrpím na pečeň, ani na nervy, preto mi
robí potešenie stýkať sa s ľuďmi.“
Tento vznešený pápež hľadel cez okno svojej usmievavej a
pokojnej tváre na všetkých ľudí dobrej vôle a nazýval ich
bratmi a sestram i. . .

Ten, kto pozná svoje hriechy, vie ovládať i svoj jazyk; a ten, kto
veľa hovorí, ešte nespoznal sám seba tak, ako by m al (prepodobný
Ján Listvičnik, Beseda X I ., 4).
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V Prešove otvorená Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta
Po 40-ročnej nútenej prestávke bola v Prešove otvo
rená dňa 3. novembra 1990 Gréckokatolícka bohoslo
vecká fakulta v novom začlenení do Univerzity P. J. Ša
fárika v Košiciach. Zároveň začal svoju činnosť aj
Kňazský seminár.

svätej katolíckej cirkvi do posledného dychu svojho života,
hoci budete bez reverendy aj v monterkách, len zostaňte
verní“ .
A to sa stalo! Pred 40 rokmi naša diecéza bola likvidova
ná, veľké množstvo kňazov bolo väznených, mnohí v ťaž
kých podmienkach zomreli. Takmer všetci boli postihnutí
rôznými spôsobmi, dlhé roky a tvrdo trpeli a predsa zostali
verní až na malé výnimky. Zostali verní Svätému Otcovi,
svätej Cirkvi. To bolo veľké postgraduálne štúdium našich
kňazov, to bolo veľké životné rigorózum, kde akademické
tituly udeľuje sám Boh.
A naši bohoslovci?
Ako skončil posledný školský rok pred 40-timi rokmi v
roku 1950? Po tvrdom zásahu stalinského režimu takmer
prvá obeť na poli cirkevnom bola zrušená gr. kat. prešovská
eparchia a hneď došlo k obsadeniu seminára a bohoslo
veckej akadémie. Násilne odvliekli a uväznili rektora, deka
na a ostatných fukncionárov a za 10 dní presvedčovali a
zastrašovali bohoslovcov, aby odpadli od viery a cirkvi, aby
zrušili svoje spojenie so Svätým Otcom. Nepomohlo to.
Naši bohoslovci zostali verní. Nastúpili do praxe, ale nie na
fary a na školy, ale do väzenia a koncentračných táborov,
kde boli všetci priamo prevezení z bohosloveckej akadé-

Budova Seminára a G réckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ
v Košiciach — so sídlom v Prešove, Sládkovičova 23

Otvoreniu predchádzala slávnostná pontifikálna sv.
liturgia v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorú
slúžil prešovský diecézny biskup Mons. Ján H i r k a .
Na historickej udalosti našich dní sa zúčastnil pápež
ský nuncius v ČSFR arcibiskup Mons. Giovanni C o p p a, košický diecézny biskup Mons. Alojz T k á č , rektor
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ru
dolf K o r e c , DrSc., dekani, prodekani a profesori pre
šovských vysokých škôl, rektor Gr. kat. kňazského se
minára z Maďarska ThDr. Štefan P r e g u n , noví gr.
kat. profesori, kňazi oboch katolíckych obradov, boho
slovci, rehoľné sestry, zástupcovia štátnych orgánov
a mnoho veriacich.
V
dal:

Homílií, ktorú predniesol otec biskup, o. i. pove

„Prežívame historickú udalosť.
Po 40-tich rokoch prerušenia opäť otvárame bohoslo
vecké štúdium v Prešove.
Dlhé desaťročia slúžila tu Vysoká škola bohoslovecká —
akadémia. Slúžila dobre a vychovala generácie kňazov,
ktorí sa stali duchovnými vodcami východoslovenského
dobrého a zbožného gr. kat. ľudu. Vychovala verných kňa
zov v tradičnom cyrilometodskom staroslovienskom obra
de, v ktorom prezentujeme i dnešnú sv. liturgiu.
Otec biskup P. Gojdič svätej pamäti svojim bohoslovcom
pri pravidelných návštevách akadémie prorocky zdôrazňo
val za posledné dva roky: „Blížia sa ťažké časy, doba pre
nasledovania. Slúžte Pánovi za každých okolností — importune, opportune. Ale hlavne vás prosím, zostaňte verní
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J. E. msgre Ján Hirka, prešovský biskup počas homílie pri slávnost
nom otvorení

Začiatok štúdia na Gr. kat. bohosloveckej fakulte v Prešove otvoril
J. E. msgre Ján Hirka, prešovský biskup. Na slávnosti sa zúčastnil
aj apošt. nuncius v ČSFR arcibiskup msgre Giovanni Coppa (vpra
vo) a košický biskup msgre A lojz Tkáč (vľavo)

Obnovená teologická fakulta a kňazský seminár
pripravujú kňazov pre gréckokatolícku cirkev v Česko
slovensku. V súčasnosti tam bude študovať 43 boho
slovcov. Okrem týchto 5 bohoslovci študujú v Ríme, 7
v Poľsku a 4 v Maďarsku. Dekanom fakulty sa stal o.
Vladimír P o l á č e k , rektorom seminára o. Vasil K o r 
ma n í k.
Budova fakulty a kňazského seminára je na Sládko
vičovej ulici č. 23. Budova bola postavená v rokoch
1932—33 za biskupa P. Gojdiča ako útočište pre opus
tené siroty z Masarykovej nadácie. Objekt 40 rokov
vlastnila pravoslávna cirkev až do 10. augusta 1990.
Nový školský rok sa nemohol včas začať, pretože bolo
potrebné vykonať komplikované rekonštrukčné práce.
Pod vedením o. rektora Vaši la Kormaníka a za značnej
brigádnickej pomoci bohoslovcov a veriacich boli vynané komplexné úpravy, aby sa takto celý objekt za
skvel v novej kráse.
Text a snímky: o. F. D.

mie. Zostali tam dlho, ale všetci vydali dobré svedectvo
svojim učiteľom a duchovným vodcom. Bola to naozaj
veľká kvalifikačná previerka nielen študentov, ale všet
kých, ktorí v seminári a akadémii pôsobili.
Nastáva nová epocha — bohoslovecká akadémia je nie
len obnoyená, ale i povýšená začlenením do zväzku Uni
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Je to fakulta počtom malá, ale svojím významom veľká,
lebo bude vychovávať duchovných vodcov veriaceho ľudu.
Každý kňaz našej diecézy pôsobí na veľkom obvode a
stáva sa tak skutočným, duchovným otcom ľudu.

N o v í gr. kat. profesori

Zvláštna úloha gréckokatolíkov

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj dekani, prodekani, profe
sori vysokých škôl na čele s rektorom UPJŠ v Košiciach pr'of.
MUDr. Rudolfom Korcom, DrSc (uprostred)

Druhý vatikánsky koncil v svojom Dekréte o katolíckych východ
ných cirkvách (vyhlásenom dňa 21.11.1964) v odstavci 24 hovorí
o tejto úlohe doslovne toto:
„Východné cirkvi, ktoré sú v spoločenstve s rímskym apoštol
ským stolcom, majú ZVLÁŠTNU ÚLOHU PODPOROVAŤ JED
NOTU VŠETKÝCH KRESŤANOV, predovšetkým VÝCHOD
NÝCH, podľa zásad Dekrétu o ekumenizme tohto posvätného
snemu, a to predovšetkým MODLITBAMI, PRÍKLADOM ŽIVOTA,
ÚZKOSTLIVOU VERNOSŤOU K STAROBILÝM VÝCHODNÝM
TRADÍCIÁM, lepším vzájomným poznávaním, spoluprácou a
bratskou úctou k veciam i k ľuďom.

Ako máme čítať?
Tým sa znásobuje účinnosť každého absolventa fakulty.
Naši kňazi nikdy neboli pánmi a ani nebudú. Budú služob
níkmi, účinnými pomocníkmi každej šľachetnej snahy a
tak duchovne budú doplňovať veľké dielo, ktoré konajú os
tatné väčšie fakulty vo zväzku Univerzity pre dobro ľudu.
Lebo nestačí len povzniesť úroveň vzdelania, ale rovnako
ba ešte dôležitejšie je povznesenie mravné, aby sme žili
vzájomne v pokoji, v istote a v láskyplných vzťahoch . . .“

Sv. Bažil Veľký (329—379), hovorí, že pri čítaní máme byť ako
včely: „Oni neletia na každý kvet, ani sa nesnažia z kvetov vybrať
všetko, čo sa len dá odniesť. (Ale) Iba to, čo sa im hodí do ich prá
ce, to berú, a ostatné ponechávajú. Mý tiež, keď chceme byť mú
drymi, tak berme z toho písaného to, čo je vhodné, čo je pravdou,
a nič iné si nevšímajme.“
(O význarne pohanských náuk pre kresťanskú výchovu, B; I. —
vybral: V. M.)
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S P O L O K S V . C Y R IL A A M E T O D A
Vzdajm e úctu našim dvom učiteľom. Oni nám preložili Sväté písm o a odkryli pramene poznania Boha. H ojne z neho dnes čerpáme a vás,
svätý Cyril a Metod, velebíme. Vrúcne orodujte za naše duše, lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

(Kondák sv. Cyrilovi a Metodovi)

V roku 1941 bola založená Jednota sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Spolok vznikol z túžob a obetí grécko
katolíckych veriacich s jediným cieľom — zveľaďovať dedičstvo slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
Činnosť spolku bola v roku 1950 násilne prerušená. Teraz sa opäť hlási k životu a volá do práce nás všetkých.
Ak chcete podporiť naše úsilie, staňte sa členmi SPOLKU SV. CYRILA A METODA.

ZO STANOV SPOLKU SV. CYRILA A METODA
— Spolok sv. Cyrila a Metoda je nábožensko-kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov v Česko-Slovensku.
— Rozvíja svoju náboženskú, kultúrnu, výchovnú a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku, v Če
chách i v zahraničí v úsilí zachovať a zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy a upevňovať
náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov.
— Spolok napomáha formovať profil a náboženské presvedčenie veriacich byzantsko-slovanského obradu v duchu cyrilometodskej tradície. Posilňuje a upevňuje ich príslušnosť k všeobecnej Cirkvi, k Svätému Otcovi. Rozvíja ich'vzťah
k vlasti a národu.
— Vytvára podmienky pre rozvoj náboženskej, kultúrnej výchovnej a záujmovej aktivity gréckokatolíkov. Buduje členskú
základňu.
— Najvyšším orgánom spolkovej základne je valné zhromaždenie, výkonným orgánom je predsedníctvo na čele s pred
sedom.

• Spolok sv. Cyrila a Metoda má štyri druhy členov:
zakladujúcich, individuálnych (riadnych), skupinových a čestných.
— Zakladajúcim členom spolku sa stane, kto raz navždy zaplatí 5000 Kčs.
— Člen — jednotlivec, veriaci nad 16 rokov, ktorý prejavuje záujem o povznesenie dedičstva sv. Cyrila a Metoda bez
ohľadu na národnú a náboženskú príslušnosť a zaplatí raz navždy poplatok 100 Kčs a potom každoročne 50 Kčs.
— Skupinový člen — môže ním byť farnosť, rehoľný dom, náboženská obec alebo spoločenstvo, ktoré súhlasí s posla
ním spolku a bude ho spoločensky a hmotne podporovať. Vstupný poplatok predstavuje 300 Kčs a potom každoročne
50 Kčs. Skupinové členstvo trvá 10 rokov a môže byť obnovené po zaplatení nového skupinového príspevku.
— Čestným členom môže byť osoba, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj a povznesenie dedičstva sv. Cyrila
a Metoda a náboženského života. Udelenie čestného členstva navrhuje výbor spolku vyhlasuje ho valné zhromažde
nie.
— Základnou organizačnou jednotkou členskej základne je miestna odbočka, na jej čele je dôverník.
— Miestna odbočka vyvíja činnosť, ktorá vyplýva zo stanov spolku, z rozhodnutia jej orgánov s prihliadnutím na miestne
podmienky a potreby. V súlade s tým môže vytvárať záujmové a iné organizačné zložky.

Z PLÁNOV NAJBLIŽŠEJ PRÄCE
— Budovať členskú základňu ako pružný, akcieschopný aktív a jeho prostredníctvom podporovať ciele a zámery bisku
pa a kňazov v-pastoračnej činnosti a pomáhať ich uvádzať do života.
— V miestnych odbočkách organizovať ohniská duchovného života, ktoré sa stanú základom duchovnej aktivity.
— Rozvíjať tradíciu cyrilometodských slávností.
— Vypracovať koncepciu publikačnej činnosti, zameranú na prehlbovanie náboženského života našich veriacich.
— Rozvíjať spoluprácu s veriacimi v zahraničí.
Spolok sv. Cyrila a Metoda vykonáva činnosť s povolením Gréckokatolíckeho úradu v Prešove, rozhodnutím
otca biskupa msgre. Jána Hirku č. 1684/90 z dňa 13. 8.1990.
Vyplnené prihlášky a členské príspevky odovzdajte svojim správcom farností alebo dôverníkom. Môžete ich
zaslať aj priamo do ústredia na adresu:
č. účtu: 124 240— 559
Slov. štát. sporiteľná
Michalovce

SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Hollého ul. 2
071 01 Michalovce

r . d rv a m .
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Vzácne jubileum zakladateľa pražskej farnosti
Dr. Ivan P á r k á n y i , rytier — komtúr pápežského Radu sv.
Silvestra sa na Nový rok 1991 dožíva patriarchálneho veku —
95 rokov.
Jubilant sa narodil 1. januára 1896 v dedine Teresova, okres
Ťačevo v Podkarpatskej Rusi, ako syn riaditeľa školy v rodine
s ôsmimi deťmi. Po ukončení štúdia svetského i cirkevného
práva na budapeštianskej univerzite pracuje ako úradník štát
nej správy v Chuste, Mukačeve a Dolhe.
Od roku 1921 žije v Prahe, ale na svoju príslušnosť tak ku
gréckokatolíckej cirkvi i k svojmu rusínskemu národu nikdy
v celom svojom živote, neraz i za veľmi ťažkých podmienok,
nezabudol a mnohokrát to presvedčivo dokázal.
Šľachetné úsilie nášho vzácneho jubilanta, dlhoročného
pracovníka Kancelárie prezidenta Česko-Slovenskej republi
ky, istý čas aj ministra a guvernéra Podkarpatskej Rusi oceni
la Svätá Stolica udelením vysokého vyznamenania pre laikov.
Dr. Párkányi bol poctený titulom rytier — komtúr sv. Silvestra
(veliteľ).
Výnimočnú poctu mu udelil Svätý Otec Pius XI. Latinsky pí
saný menovací dekrét si dovolíme zacitovať podľa článku J.
Káštanka v „Nedele s LD“ č. 4 zo dňa 26. 1. 1990 v českom
preklade.
Milý synu,
pozdrav a apoštolské požehnáni. Jsi hodný bratr. Pavel Gojdič,
biskup administrátor prešovské diecéze Rusinnu, nám oznámil, že
Ty, muž vynikajicích náboženských cnosti, pln kresťanské lásky
k blížním, zvlášté strádajícím, jsi se skvéle zasloužil jako záfný
príklad pre Rusíny a jejich potreby v Čechách. Ty jsi totiž jako
vrchní rada Kanceláŕe prezidenta republiky užil veškerého svého
vlivu, abys rusmskému národu morálné i materiálné pomohl ku
prosperite a abys usnadnil zŕízení ŕeckokatolické farnosti rusinské. Nepretržité ses staral o nezbytné potreby téhož ritu a nikdy,
ani nyni, si je neprestal podporovat.
Protože tomu tak jest a že i náš apoštolský legát se prihlásil
svou prímluvou, vyhovujíce prosbé nejvyššího ordináfe Rusinu,
chceme vyznamenáním odménit tyto Tvé pŕeslavné a tak mnohé
zásluhy, abychom tím osvédčili naši pŕízné a dobrou vúli k Tobé.

Proto tímto našim listem volíme a verejné ustanovujeme rytíŕem
— komtúrem pápežského ňadu sv. Silvestra a Tebe do fad a poč
tu rytím prohlašujeme. Rovnež Tobé, milovaný synu, dovolujeme,
abys oblékl uniformu určenou rytiŕúm tohoto ňadu a stupné a zá
roveň vlastnil vyznamenaní vétšího formátu Svätý kríž osmihraný
s bilym podkladem majíci uprostred podobiznu papeže sv. Silve
stra na hedvábne stuze červené, který se nosí kolen krku jako pŕívesek. Aby nedošlo k nejakému omylu, pri vystrojení uniformy,
jakož i k nošení kríže, naŕizujeme, aby Ti byl pfedán prílohou prí
slušný model.
Dané v Castel Gandolfo pod pečetním prstenem
Rybáŕe dne 4. července 1938 v 17 roce našeho pontifikátu.
Podepsán Pacelli, štátni sekretár.
K slovám Svätého Otca Pia XI. v liste, ktorý podpísal ne
skorší pápež Pius XII. nie je čo dodávať, snáď len na zdôraz
nenie podotýkame, že odvolávanie sa na nášho blahej pamäti
biskupa Pavla Gojdiča len potvrzuje aký rešpekt a autoritu
mal náš, toho času už veľký kadidát na blahorečenie v najvyš
ších cirkevných kruhoch v Ríme.
Dr. Ivan Párkányi má veľkú zásluhu aj na tom, že prezident
republiky T. G. Masaryk prispel nemalou čiastkou na výstav
bu sirotinca v Prešove (terajšia gréckokatolícka bohoslovec
ká fakulta). Ako dlhoročný kurátor pražskej farnosti, skúsený
diplomat, sa veľkou mierou zaslúžil aj o prinávratenie prek
rásneho barokového chrámu sv. Klementa v centre historic
kého Starého Mésta pražského našim gréckokatolíkom v roku
1968. Tento chrám daroval pražskej gréckokatolíckej farnosti
pražský arcibiskup František Kordač v roku 1934.
Vzácnemu jubilantovi, zapísanému zlatými písmenami do
histórie Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku, ktorému
sa Pán odvďačil a doprial sa mu dožiť takého krásneho veku,
prajeme do ďalších rokov hojnosť Božích milostí, veľa sily a
zdravia „na mnohaja i blahaja ľita“.
(vm)

PRIHLÁŠKA
Prihlasujem (e) sa za riadneho (zakladajúceho) skupinového* člena Spolku sv. Cyrila a Metoda, Hollého 2, 071 01 Michalovce
Titul, priezvisko, m eno.........................................................................................................................................................................................
narodený..........................................................povolanie...................................................................................................................................
adresa (PSČ)..................................... .................................................................................................................................................................
Poznámky — môžem byť nápomocný pre spolok v činnosti (organizačnej, hospodárskej, publikačnej, inej)

*Nehodiace sa prečiarknite!

C esta k Bohu

Dva príbehy
zo života prepodobného otca nášho Efréma Sýrskeho
(Z o m r e l r. 378. Jeho p a m ia tk u slá v im e 28. januára)

(Pokračovanie)
SVIATOSŤOU POKÁNIA NÁM PÁN BOH ODPÚŠŤA HRIECHY
Pán Ježiš prišiel na svet, aby nám pomáhal v našej slabosti.
Dobre vedel, že prídu na nás pokušenia, ktoré nás budú zvádzať
k zlému. Niekedy sa dáme zviesť a urobíme niečo zlého, proti vôli
Pána Boha. Tak spáchame hriech. Pán Ježiš vedel, že niekedy
neposlúchneme Pána Boha aj vo veľkých veciach. Tak stratíme
Boží život, ktorý sme dostali pri krste a zaslúžime si pekelné tresty.
Pán Ježíš však nechce, aby sme išli do pekla. Preto ustanovil svia
tosť pokánia, svätú spoveď, v ktorej nám Pán Boh odpustí hriechy,
spáchané po krste. Sviatosť pokánia ustanovil Pán Ježiš takto:
, Po svojom vzkriesení povedal apoštolom: «Pokoj vám! Ako mňa
poslal Otec, aj ja posielam vás . .. Prijmite Ducha Svätého. Komu
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú
zadržané» (Jn 20, 21— 23).
Pán Ježiš nám teda chce odpustiť hriechy, ale určuje, ako sa to
má stať. Vyberá si apoštolov a ich nástupcov, kňazov a im zveruje
túto zázračnú moc.
Aby sa nám odpustili ťažké hriechy, treba nám najprv ľutovať, že
sme urazili dobrého Pána Boha. Treba nám ďalej sľúbiť, že sa po
lepšíme a potom vyznať svoje hriechy kňazovi. Keď to úprimne
urobíme, kňaz nám dá rozhrešenie, Pán Boh zmyje naše hriechy
a prijme nás znova za svoje deti.
Kňaz nám uloží pokutu, aby sme aspoň trocha zadosťučinili za
svoje hriechy. Vo svätej spovedi máme byť úprimní a vyznať všet
ky smrteľné hriechy, na ktoré sa pamätáme. Smrteľný hriech pá
chame vtedy, keď neposlúchneme Pána Boha vo vážnej veci, a to
vedome a dobrovoľne.
Naša neposlušnosť v malých veciach je tiež hriechom a uráža
Pána Boha. Avšak pre tieto malé, všedné hriechy nás Pán Boh ne
pošle do pekla, ani nám nevezme Boží život. Potresce nás iným
spôsobom, ak sa nepolepšíme. Preto je dobre vyspovedal sa
a oľutovať aj tieto hriechy.
Vezmi si pred seba, že budeš chodiť na svätú spoveď, aby si
mohol byť vždy lepším Božím dieťaťom.
Ďakuj Pánu Ježišovi, že ti chce odpustiť a že sa tak stará o teba,
hoci si aj zlý:
„Nekonečne dobrotivý Bože, z celého srdca ti ďakujem, že si mi
prostredníctvom svojho kňaza odpustil hriechy. Sľubujem ti, že sa
ich v budúcnosti budem rozhodne chrániť. Daj mi milosť, aby som
nikdy nezneužíval túto veľkú sviatosť tvojho milosrdenstva
(Modlitby a piesne, str. 159).
Zapamätaj s i :
Čo je spoveď?
Spoveď je sviatosť, v ktorej sa nám odpúšťajú hriechy spá
chané po krste.
Ako sa spovedáme?
Spovedáme sa takto:
1. Rozpamätáme sa na svoje hriechy v spytovaní svedomia,
2. oľutujeme ich,
3. sľúbime sa polepšiť,
4. úprimne sa vyznáme zo svojich hriechov kňazovi,
5. vykonáme uloženú pokutu.
Ktorá je najpotrebnejšia čiastka svätej spovedi?
Najpotrebnejšia čiastka svätej spovedi je ľútosť, lebo bez
ne[ Pán Boh nám neodpusti naše hriechy.
Spovedať sa máme vždy, keď sme spáchali ťažký hriech. Avšak
aspoň raz do roka sme povinní toto urobiť, najlepšie vo veľkonoč
nom období.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Veľká schopnosť sebaovládan ia
E frém ž il na pú šti, m ilo va l samotu.M neu stály r o zh o v o r
(m o d litb u ) s B o h o m . P reto n ech o d il d o sv o jh o m onastiera.
Jeden z m n ích o v m u k a ž d ý deň p rin á ša l v p re sn e sta n o ve
n o m čase je d lo z m on astiera. R a z p ri to m s p a d o l a ro zb il
n á d o b u s je d lo m . C elý p restra šen ý p rišiel k E fré m o vi — m y 
slel, že sa starec r o z z ú r i a za čn e h o preklínať (p re to že v ten
deň n eb u d e jesť).
A v š a k E frém sa ve d e l ovládať. K eď sa d o zv e d e l o nešťast
n o m sp a d n u tí m n ích a, p re h o v o r il lá sk a v ým i slo va m i k m n í
ch ovi: „Nesmúť, b ra t m ô j! A k k n ám nechcelo p rísť jed lo ,
m y m u sím e ísť k nem u. “
A sk u to čn e išiel na m iesto, k d e sa ro zb ila n á d o b a a za ča l
zbierať je d lo . . .

Stretnutie prepodobného Efrém a Sýrskeho so
svätým B a zilo m Veľkým (329 379)
—

R a z p r i m o d litb e v n o ci m a l E frém videnie: u vid e l o h ň o vý
stĺp, k to rý siah al o d ze m e a ž d o n eba — a p rito m p o č u l hlas:
„E frém ! E frém ! T a k ým je B a ž il Veľký!“
E frém sa ro zh o d o l, ž e m u sí n avštíviť B a žila , p re to sa
v y d a l na cestu d o k a p a d ó c k e j C esarie. K eď p rišiel d o Cesarie (M alá Á z ia ), B a ž il p rá v e k á z a l v cerkvi. C erk o v bola
p rep ln en á . E frém p rep ch a jú c sa d o vnútra, n a jp rv dlh o hľa
d el na B a žila . . . A p o to m z r a z u za č a l vykrikovať: „Sku
to čn e veľkým je B a žil! S k u to čn e je o h ň o v ým stĺp o m ! Sku
to čn e ú stam i B a žila h o v o r í S vä tý D u c h !“
Ľ u d ia sto ja ci n a o k o lo ho za č a li obviňovať, ž e to vy k rik u 
je p re to , a b y sa d o sta l d o p ria z n e a rcib isk u p a Cesarie — B a
žila . T a k í sú ľudia. Podľa seba sú d ia iných . . .
P o sk o n č e n í liturgie B a ž il p o z v a l k sebe E frém a a p ýta l
sa h o: „P rečo si m a v ce rk v i a u p ro stred ľudu za č a l vych va 
ľovať a vyk rik o va ť ? !“
A E frém m u h o vo rí: „M usel so m , leb o so m u vid el na tv o 
jo m p r a v o m p le c i sedieť bieleh o h o lu b a , k to rý ti še p k a l do
ucha a tie ž so m vid el šľahajúci o h eň z tvojich úst, keď si ho
voril; n em o h o l so m sa zdržať, m u sel so m . . . “
P o d lh o m r o z h o v o r e B a žil s p o z n a l h lb o k ú svätosť Efré
m a a p re to sa r o z h o d o l vysvätiť h o na kň aza. E frém to s p o 
čiatku o d m ieta l, ale p o to m — p o d poslušnosťou p rija l. A le i
tak sa n ik d y n e p o k la d a l z a h o d n é h o p o celý s v o j ž iv o t o d 
slú žiť an i je d n u sv. liturgiu. A le z a to b o l v ý b o rn ý m k a za te
ľom a d u ch o vn ým v o d c o m všetk ých , k to r í k nem u p rich á 
d za li . . .
Sv. B a ž il Veľký (jeh o sv ia to k slá v im e 1. a 30. januára) sa
často zn á zo rň u je na ikon ách s h olu bicou , k to rá na neho
zo stu p u je z neba (sy m b o l S vä téh o D ucha, p o z r i M t 3, 16) a
s o h n iv ým stĺp o m v rohu ik o n y („ stĺp “ — o p o rn ý stĺp cirkvi
a „ o h n iv ý“ — s y m b o l S vätého D ucha, p o z r i Sk 2, 3 — 4).
O h n iv ý stĺp sa sta l súčasťou erbu R á d u sv. B ažila Veľkého
—
b a ziliá n o v.

V ladim ír Mariánsky

. Jednota a láska spája národy
Zmeny v našej spoločnosti spôsobi
li, že sa tempo spoločenského života
veľmi zrýchlilo. Vzťahuje sa to i na
život našej cirkvi. Jedna významná
udalosť stíha druhú.
Vďaka týmto zmenám prichádzajú
k nám ľudia, ktorí sa tu narodili, ale
žijú ďaleko za hranicami našej vlasti.
Niektorí z nich sá stali uznávanými
odborníkmi na celom svete, dosiahli
významné miesto v cirkevnej hierar
chii. Medzi také vzácne osobnosti
patrí aj dr. msgre. Daniel Faltin. '
Zúčastnil sa na septembrovej vy
sviacke našich kňazov v Stropkove
(15. 9. 1990) a Prešove (16. 9. 1990).
Náš časopis si nemohol nechať ujsť
túto jedinečnú príležitosť, a preto sme
vzácneho hosťa požiadali o nasledu
júci rozhovor:
Redakcia: Prosím, predstavte sa
naším čitateľom.
Msgre. D. Faltin: Predovšetkým
som katolík. Zo Slovenska som odi
šiel pred 40 rokmi. Študoval som teo
lógiu na Pápežskej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme. Urobil som doktorát z
teológie, tiež z civilného a gréckeho
práva, a napokon z cirkevného práva
pre východné cirkvi. Dostal som titul
advokáta Rímskej roty. Bol som riad
nym profesorom na Lateránskej uni
verzite. Odtiaľ som sa dostal ako
advokát Rímskej roty a teraz som
sudcom Najvyššieho rímskeho súdu.
To je /najvyššia inštancia nielen pre
veci manželské, ale i celocirkevné.
Red.. Vaša životná dráha je nao
zaj úctyhodná a obdivuhodná. Po
vedzte, čo vás priviedlo k nám?
Aké poslanie má vaša cesta?

Nás otMIqÄ kf

D. F.: Splniť svoj sľub. Sľúbil som
otcovi biskupovi, že prídem na jeho
vysviacku. Nepodarilo sa mi to vtedy a
tak som to urobil teraz. Tiež pozrieť si
krásy rodného Slovenska, aj zúčastniť
sa na určitej zodpovednej práci, o kto
rej by som musel veľmi zo široká ho
voriť.
- Red.: Predsa však by ste mohli
naznačiť niečo bližšieho.
D. F.: Problémov je veľa. Sú tu
tajne vysvätení biskupi a kňazi. Na to
je vytvorená ústredná komisia, ktorú
ustanovil Svätý Otec. Predsedom
tejto komisie je kardinál Ratzinger.
Pre dobro cirkvi tieto veci treba dať do
poriadku, aby nenastali nedorozume
nia a nepokoje. Tie by neosožili niko
mu, pretože len jednota a láska môže
spájať národy a menšie národnosti tak
na východnom ako aj na južndm Slo
vensku a kdekoľvek inde v celej Čes
kej a Slovenskej federatívnej republi
ke.
Red.: Žijete v Ríme, máte dosta
tok informácií a určite i prehľad o
cirkevnom živote vo svete. Ak by
ste sa zamýšľali nad jeho kladnými
i zápornými stránkami, čo z toho by
ste nám odporúčali a čomu naopak
by sme sa mali vyhnúť?
D. F.: Mali by ste sa vyhnúť egoiz
mu, konzumizmu, megalománii v urči
tých veciach.
Zdôrazňujem však, že na Západe
niet formy, ktorá by mohla vyhovovať

Prvý Slovák apoštolským nunciom
Radostný hlahol zvonov vynovenej baziliky Panny Márie Sedembolestnej, Patrónky Slovenska, v Šaštíne, zvolával v sobotu
20. októbra 1990 početných veriacich, kňazov, rehoľníkov a rehoľnice k nevšednej slávnosti — prvej pontifikálnej sv. liturgii novovysväteného biskupa msgre. Jána Bukovského, SVD, vymenova
ného titulárneho arcibiskupa tabalského a apoštolského nuncia v
Rumunsku.
Msgre. Ján B u k o v s k ý s a narodil v r. 1924 v Cerovej (okr.
Senica). Na kňaza bol vysvätený v r. 1950 v zahraničí. Vyše 15
rokov pracoval v diplomatických slúžbách Svätej Stolice a to i pri
rokovaniach s bývalým česko-slovenským režimom. Biskupskú
vysviacku prijal v Ríme v bazilike sv. Petra 13. októbra 1990. Je

/ •
požiaaavkam vášho života. Musíte
začať od začiatku, skoro od nuly a jed
noducho vytrvať v dobrom. Najväčšie
nebezpečenstvo u vás je znechutenie
dobrých. Je málo čo preberať zo Zá
padu, ktorý by dnes chcel poučovať
Východnú a Strednú Európu.
Red.: Čím by sme teda mohli
Západ inšpirovať, čo by sa mohol u
nás učiť?
D. F.: Predovšetkým skromnosti,
pokore a nájsť skutočnú dôstojnosť
ľudskej bytosti v dnešnom zmaterializovanom svete, ktorý je tam ešte viac
vycibrený, ale i viac nebezpečný.
Red.: Denne sledujeme zmeny v
Sovietskom zväze. Aj život pravo
slávnej cirkvi sa tam v súčasnosti
mení. Myslíte si, že je niekedy mož
né, aby sa pravoslávna cirkev vráti
la ku koreňom cirkvi a niekedy v
budúcnosti sa zjednotila s Rímom?
Môžeme v to dúfať?
D. F.: Cyrilometodské tradície sú aj
tam. Už svi Ján Bosko to povedal a
páter sv. Maximilián Kolbe roku 1933:
„Rusko sa vráti k jednote a k láske cir
kvi, s ktorou možno počítať.“ Nako
niec Svätý Otec menoval nuncia, a
zdá sa, že je tam dobrá vôľa uznávať
právo, pretože neexistuje pravda bez
spravodlivosti.
Red.: To pociťujeme i my grécko
katolíci a tej spravodlivosti sa nám
nedostáva a veľmi nám chýba. Čo
by ste nám odporúčali?
D. F.: Milujte sa navzájom.
(Rozhovor pripravila
dr. Mária Pešeková)

prvým spoštolským nunciom — Slovákom v dejinách. Svätý Otec
Ján Pavol II. ocenil takto jeho zásluhy, i prejavil svoju priazeň
nášmu národu.
Obyvatelia Rumunska, kde bude nový nuncius (diplomatický zá
stupca Svätej Stolice na úrovni veľvyslanca) pôsobiť, sú prevažne
pravoslávni, ale žije tam i veľké spoločenstvo gréckeho a rímske
ho obradu, ako aj národnostná menšina Slovákov.
Na slávnosti v Šaštíne sa zúčastnili štyria arcibiskupi: msgre.
Robu z Bukurešti (Rumunsko), msgre. Giovanni Coppa, apoštol
ský nuncius v Česko-Slovensku, msgre. Ján Sokól, metropolita,
prímas slovenský, msgre. František Vaňak, metropolita Moravy a
desať biskupov, medzi nimi náš otec biskup msgre. Ján Hirka z
Prešova.
Ľ. B.
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Reprezentovali našu cirkev

• Svätý Otec Ján Pavol II. odletel v nedeľu 14. októbra
1990 na pastoráčnu návštevu do Janova. Niesla sa v zna
mení 500. výročia zjavenia Panny Márie v tomto meste. Na
mieste zjavenia stojí dnes chrám zasvätený Panne Márii.
• Celosvetová biskupská synoda, ktorá od 30. sep
tembra 1990 zasadala v Ríme, schválila 27. októbra 1990
záverečný dokument o formácii kňazov v súčasných pod
mienkach.
• Synodálnym otcom bol slávnostne predstavený
nový Kódex kánonov východných katolíckych cirkví.
Pápež v príležitostnom prejave o. i. povedal, že od 1. októ
bra 1991 sa ním bude spravovať 21 východných katolíc
kych cirkví.
• Dňa 24. októbra 1990 prišiel do Prahy krakovský ar
cibiskup kardinál František Macharski, podpredseda poľ
skej biskupskej konferencie. Cieľom jeho návštevy bola
príprava európskeho teologického sympózia, ktoré bude
v Lubline.
• V utorok 6. novembra 1990 Svätý Otec Ján Pavol II.
pri oltári sv, Petra vo vatikánskej bazilike slúžil zádušnú sv.
liturgiu za kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v uplynulom
roku.
• Na 10. výročie atentátu, ktoré sa stalo 13. mája 1981
na námestí sv. Petra v Ríme, navštívi Svätý Otec Ján
Pavol II. Fatimu, aby v mariánskej svätyni sa poďakoval
Panne Márii za záchranu svojho života.
• Na sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky sa futbalový
štadión v rumunskom meste Reghin stal miestom kňazskej
vysviacky gr. kat. kňaza z Blaju. Gr. kat. veriaci v Rumun
sku, po 42 rokoch zákazu, môžu znovu verejne pôsobiť.
Keďže im ešte stále neboli vrátené chrámy, bohoslužby sa
vykonávajú v súkromných domoch alebo pod holým ne
bom.
• Zástupca Svätej Stolice a mimoriadny nuncius pre
východnú Európu arcibiskup Francesco Colasuonno vy
hlásil, že niekdajšie gr. kat. chrámy na Ukrajine sa musia
vrátiť ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Zdôraznil, že gr.
kat. cirkev má právo na zriadenie patriarchatu. Táto žia
dosť sa doteraz pre ekumenické dôvody obchádzala.
• Ježiš Kristus, apoštoli, pápež Ján Pavol II. a Michail
a Raisa Gorbačovci — to sú postavy, ktoré sa pozerajú
z klenby kupoly na návštevníkov chrámu v Terni neďaleko
Ríma. Autor obrovskej mozaiky na pokrytie plochy 600
štvorcových metrov spotreboval 22 ton keramických došti
čiek.

Rev leva tak nenúti k úteku divoké zvieratá, ako modlitba spravo
dlivého odháňa diablov. Povedal iba slovo, a oni zm izli (sv. Ján
Zlatoústy, Beseda 53)
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Príležitosť reprezentovať našu cirkev dostal náš grécko
katolícky zbor pri katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove na liturgickom ekumenickom stretnutí cirkev
ných zborov, ktoré sa uskutočnilo pod názvom DONA
NOBIS PACEM v blízkom maďarskom Satoraljaujhely v
dňoch 28.—30, septembra 1990.
Na otváracom ceremoniále, ktorý v priamom prenose vy
sielala aj maďarská televízia sa zúčastnil aj J. E. msgre.
Szilárd Keresztes, gréckokatolícky diecézny biskup z Nyiregyházya. Podujatie za účasti deviatich zborov piatich zú
častnených cirkví — rímskokatolíckej, gréckokatolíckej,
pravoslávnej, reformovanej ä evanjelickej malo za cieľ vzá
jomné poznávanie zborovej činnosti, jej umeleckej a inter
pretačnej úrovne a prispieť k hľadaniu ciest teologického
zbližovania a foriem dialógu medzi jednotlivými cirkvami.
V rámci programu podujatia vystúpil zbor v takmer hodi
novom samostatnom koncerte v miestnom gréckokatolíc
kom chráme sv. Mikuláša, kde sa predstavil aj pravoslávny
zbor z Užhorodu.
O úspešnom účinkovaní zboru na tomto podujatí sved
čia aj slová uznania zo strany organizátorov stretnutia na
záverečnom galakoncerte, a skutočnosť, že organizátori
podujatia už vopred pozvali tento náš spevokol na ďalší
ročník, ktorý sa uskutoční opäť v septembri v roku 1991.
dr. Peter K r a j ň á k

V októbri 1990 navštívil vedúci redaktor našich časopisov o. Franti
šek Dancák redakciu časopisu Christijanskij holoSiV Mníchove
(SRN), ktorý u ž 43 rokov vychádza ako rýždenník pre ukrajin
ských gréckokatolíkov žijúcich v diaspóre.

Nemali by sme sa nikdy nenávidieť. Veď máme tak málo
času na to, aby sme sa milovali (Van der Meersch).

Spevy staroslovienskej byzantskej liturgie
zneli Vatikánom . . .

—

—■
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Kronika otca biskupa
Dňa 1. októbra 1990 J. E. msgre. J á n H i r k a , prešov
ský biskup, v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove slúžil sv. liturgiu, po ktorej mal rozhovor s novokňazmi. — Dňa 6. októbra 1990 navštívil farnosť Chmeľová
(okr. Bardejov), kde slúžil sv. liturgiu, pri ktorej pozdravil
miestneho duchovného o. Vasila Prokipčáka pri príležitosti
50. výročia ordinácie. — Dňa 7. októbra 1990 v Michalov
ciach slúžil sv. liturgiu pri príležitosti otvorenia kláštora redemptoristov. — Dňa 10. októbra 1990 sa zúčastnil na
Biskupskej konferencii v Trnave. — Dňa 13. októbra 1990
v chráme sv. Mikuláša v Prešove predniesol homíliu na
tému: O výchove kresťanských pedagógov. — Dňa 14. ok
tóbra 1990 v Svidníku posvätil novú farskú budovu. —
Dňa 16. októbra 1990 sa v Prahe zúčastnil na slávnosti
začatia činnosti apoštolského nuncia v ČSFR arcibiskupa
msgre. Giovanni Coppu. — Dňa 17. októbra 1990 bol
v Prahe na prijatí u apoštolského nuncia. — Dňa 20. októ
bra 1990 sa v Šaštíne zúčastnil na primíciách arcibiskupa
msgre. Jána Bukovského, apošt. nuncia v Rumunsku. —
Dňa 28. októbra 1990 posvätil obnovený chrám v Ruskej
Novej Vsi (okr. Pešov). — Dňa 30. októbra 1990 bol na
prijatí u predsedu vlády SR p. Vladimíra Mečiara.

Dňa 27. októbra 1990 v aule Pavla VI. vo Vatikáne, sa uskutoč
nil symfonický koncert na počesť Jeho Svätosti pápeža Jána Pavla
II. a účastníkov biskupského synodu.
Koncert sa mal začať o 18.00 h, ale sa začal o 18,25 h. Trval
jednu hodinu. Uskutočnil sa z iniaciatívy talianskej rádiotelevíznej
spoločnosti RAI. Bol vysielaný v priamom prenose na celé územie
Talianska a do niektorých krajín Európy.
Bol predvedený koncert Hlaholskej liturgie (omše), českého
skladateľa Leoša Janáčka. Predvádzateľmi koncertu boli: Symfo
nický orchester a Chór televíznej spoločnosti RAI a Chór Národnej
filharmónie z Varšavy (z Poľska). Dirigentom bol Vladimír Fedosejev.

Svätý Otec vstúpiac do auly bol privítaný nadšeným potleskom
všetkých prítomných. Podobne, ako je to u neho obyčajom, pre
chádzajúc úzkou uličkou medzi ľuďmi, začal podávať okolotlačiacim sa ľuďom ruky a žehnať deti. Po tichom upozornení sekretára
(že televízny program je presne časovo určený), zrýchlil krok . ..
Všetci blízko stojaci pochopili jeho dobrú vôľu, stretnúť sa s prí
tomnými v priamom kontakte, ale aj jej nemožnosť prevedenia . . .
Vyvolalo to vlnu úprimných sympatií na tvárach, čo to spozorova
li ___
Počas koncertu sedel uprostred divákov na svojom tradičnom
bielom kresle. Napravo od neho, avšak úplne vpredu, v ôsmych
radoch sedeli kardináli a biskupi — účastníci synodu.
Sálou sa niesli prekrásne tóny a slová staroslovienskej grécko
katolíckej liturgie: „Hospodi pom iluj.. ., Stava vo vyšnych Bo
hu .. ., Viruju vo jedinaho Boha . . ., Svjat, Svjat, S vjat. . . "
' Všetci prítomní s pritajeným dychom počúvali slová liturgie,
ktorú preložili z gréčtiny do staroslovienčiny sv. Cyril a Metod, by
zantskí vierozvestovia medzi slovanskými národm i. . . Mnohí ne
rozumeli tomu, čo počuli (lebo boli z celého sveta), ale tento ne
dostatok si vynahradili vnímaním prekrásnych tónov rôznych hu
dobných nástrojov symfonického orchestra. Okrem toho, každý
z prítomných dostal programovú brožúrku, v ktorej mohol sledovať
spievané texty ako v staroslovienčine, tak aj v taliančine.
Po skončení koncertu, sa pápež Ján Pavol II. poďakoval tele
víznej spoločnosti RAI i orchestru a chóru za aktivitu i predvedený
výkon na vysokej prpfesionálnej úrovni. V svojom príhovore zdô
raznil prekrásnu myšlienku, splynutia náboženskej a kultúrnoumeleckej idei v koncerte, vzdajúc i slová pochvaly veľkému čes
kému skladateľovi Leošovi Janáčkovi.
Účastník

Traja svätitelia: sv. Ján Zlatoústy, sv. Bažil Veľký, a sv. Gregor Bohoslov — ich pamiatku si pripom ínam e 30. januára
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Boh js prístupný tomu, kto ho chce milovať, je skrytý pre
toho, kto ho chce iba pochopiť (Carrel).

Vedzte, že nikto nem ôže sám od seba ovládať svoje myšlienky.
A k ti teda prídu na m yseľ nečisté myšlienky, často vzývaj Ježišove
meno a m yseľ sa ti utíši (sv. Gregor Sinajský)

Iže Cheruvimy tajno obrazujušče,
i i i v o t v o r j a i d e j T ro jic i trtsw jatu jú p is ň p rip iv a ju ä č e , v s ja K o je nyni ž it e js k o je o tlo žim p o p e č e n i j e
Od pamätného roku 863, kedy k našim predkom prišli
učení a vo viere pevní mužovia — bratia sv. Cyril a Metod
prešlo viac ako 1100 rokov. Nech bol vývoj našich národov
akokoľvek kľukatý a dejiny k nám nie vždy najprajnejšie
naklonené, semeno zasiate solúnskymi bratmi pretrvalo a
je živé i dnes.
Tieto myšlienky mi prelietali hlavou, keď som v sobotu 3.
novembra 1990 sedela v divadelnej sále Domu kultúry
VSŽ v Košiciach a následne v katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove v nedeľu. Z podnetu ministra kultúry SR p. Ladi
slava Snopku vznikla myšlienka vytvoriť tradíciu festivalov
gréckokatolíckych speváckych zborov práve tu na východ
nom Slovensku. Láskavé porozumenie našla myšlienka u
otca biskupa msgre. Jána Hirku a novozaloženej sloven
skej umeleckej agentúry Cassovia v Košiciach u riaditeľky
dr. Niny Rašiovej. Sponzorom sa stali Východoslovenské
železiarne Košice. Patronátne úlohy prevzali Slovenská
hudobná únia a Kresťanskodemokratické hnutie.
Plnému hľadisku sa predstavili štyri telesá. Mládežnícke
skupiny zastupovali mládežnícke zbory z Prešova (dirigent
Anton Mesároš) a Košíc (o. Vojtech Boháč). Gréckokato
lícky katedrálny zbor z Prešova s dirigentom Gabrielom
Mirozsaym a Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Cyrila a
Metoda z Košíc s dirigentom o. Vojtechom Boháčom. Sko
da, že svoju účasť odriekol gréckokatolícky spevácky zbor
z Bratislavy. Košický spevácky zbor učiteľov, ktorý mal byť
inšpirujúcim momentom pre prácu ostatných chrámových
zborov, bol oslovený neskoro. .
Gréckokatolícka cirkev po 40-ročnej nútenej „neexisten
cii“ začína sa prihovárať dnešnému vnútorne nespokojné
mu a materiálne silno spútanému človeku. Hoci v roku
1968 nastáva akési oteplenie v postoji štátnych orgánov
k tejto cirkvi, predsa sa nádeje'nesplnili. Až v posledných
dvoch — štyroch rokoch sa aj v našej cirkvi začala aktivizácia hudobných telies. Pr.e gréckokatolícku cirkev je charak
teristický viachlasý a icapella spev. V poslednom období
sme svedkami priberania aj ďalších hudobných nástrojov.
Poslanie cirkevnej hudby je nezastupiteľné. Pomáha
človeku dvíhať myseľ k Bohu, plnšie vyjadriť náš vzťah
k nemu, ale aj prispieva k estetickému formovaniu širokej
masy ľudí rôznych vekom a povolaním. Musí obsah a
forma byť v jednote. Nemôže byť ľahostajné, aký kvalitatív
ny poskytne teleso prednes, pretože toho koho máme radi,
snažíme sa obdariť hodnotným darom. To znamená, že
zbory vznikajúce v jednotlivých farnostiach budú potrebo
vať pomoc kvalifikovaných odborníkov na spev, vedenie
zborov — a tých sme našťastie v uplynulých rokoch neza
budli vychovávať. Bolo by nesprávne, keby správcovia fár
túto pomoc odmietli, pretože oni im môžu pomôcť v liturgic
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kej oblasti a oni po stránke hudobnej, na čo sú dobre pri
pravení. Myslím tu aj na skupiny mladých, kde treba aj
touto formou zanietenie a obetavosť všestranne podporiť.
Novootvorený seminár v Prešove bude zaiste vhodnou
pôdou pre profesionalizáciu výuky našej liturgickej hudby.
Nultý ročník festivalu už zatvoril svoje stránky, v nás re
zonujú prednesené skladby. Pamiatkou ostáva bulletin, do
ktorého sa vlúdilo viacero nepresností. Do budúcnosti po
čítajú organizátori pozvať aj telesá zo zahraničia. Mohli by
sa k nemu pridružiť semináre o byzantskej hudbe, o ktorej
do 2. čísla periodika Velehrad autor napísal, že sa venovali
doteraz iba laickí profesionálni bádatelia i interpréti. Po
zvané zbory by mohli v nasledujúcich dňoch vystúpiť v
zaujímavých sakrálnych objektoch byzantského štýlu
v rámci kraja. A možno aj preniesť celý festival do chrámu,
ale v teplotne vhodnejšom období.
Vyvrcholením festivalu sa stala sv. liturgia slúžená
otcom biskupom v prešovskej katedrále za prítomnosti
apoštolského nuncia arcibiskupa msgre. Giovanni Coppu,
ďalších vzácnych hostí a hojného počtu veriacich z celej
prešovskej eparchie.
Nech Božie požehnanie v hojnej miere zostúpi na toto
podujatie.
Silvia F e c s k o v á
muzikologická
Poznámka: Česko-Slovenské hudobné vydavateľstvo OPUS z
tohto festivalu robilo záznam a vydá gramoplatňu.
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Ďalšie svedectvo
Slovenský denník dňa 20. októbra 1990 uverejnil z pera
Branislava Borovského svedeckú výpoveď, ktorú získal od
niekdajšieho riaditeľa Poštového úradu v Sabinove dnes už
nebohého Karola Vrábela. Štátny súd v Bratislave ho v roku
1950 nezákonne odsúdil na 15 rokov väzenia a na ďalšie ved
ľajšie tresty. Z tohto strhujúceho svedectvá vyberáme úryvok,
v ktorom Karol Vrábel spomína na nášho Božieho sluhu bis
kupa Pavla' G o j d i č a:
„Z Jáchymova ma neskôr previezli do Leopoldova, kde som
sa osobne stretol s gréckokatolíckym biskupom Gojdičom.
Povedal mi, že by bol veľmi šťastný, keby ešte raz mohol pre
hovoriť k svojim veriacim, ktorých denne nosil vo svojom srdci.
Cítil, ako keby im bol niečo dlžný počas svojho nespravodlivé
ho väzenia. Modlil sa za nich, aby ostali verní v cirkvi a nedali
sa oklamať. Pán biskup prežil vo väznení mnoho trápení.
V noci ho vyberali z cely a kruto bili. Bol pridelený k vyprašovaniu vriec od múky. Múka mu spôsobovala alergiu na krku.
Pri každom dotyku košele s krkom cítil bolesť, preto si naň
prikladal handričky. Keď to zbadal dozorca, nemilosrdne mu
ich strhol zo živej rany. Pán biskup bol veľký duch, vo väzení
mal autoritu. Modlil sa aj za svojich prenasledovateľov.“
Sám Karol Vrábel, ako uvádza Branislav Borovský, pri jed
nej príležitosti takto vyznal svoju vieru: „Som veriaci katolík,
ktorý čerpá svoje životné postoje z Evanjelia. Krajšie cesty
som v mojom živote nenašiel.“
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