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Ježiš Kristus
J E H O

Ž I V O T

Zakladateľom kresťanského náboženstva je Ježiš
Kristus z Nazareta v Palestíne. Jeho matka Mária bola
zasnúbená mužovi, menom Jozef, tesárovi, ale pôvo
dom z kráľovského rodu kráľa Dávida. Ježiš bol jedi
ným synom Márie (tzv. „bratia“ Ježišovi: Jakub, Jozef;
Šimon a Júda, boli synmi Márie Kleofášovej, príbuznej
Panny Márie, teda pokrvní druhého stupňa — porov.
Mt 27, 56 atd’.). Keď cisár Augustus (30 — 14 po Kr.)
nariadil súpis ľudu, obaja odchádzali do Betlehema,
odkiaľ pochádzal Dávid, aby sa tam zapísali. Zápis sa
totiž prevádzal podľa rodov. Tam, v Betleheme sa
narodil Ježiš Kristus (asi 748—49 roku od založenia
Ríma).
„I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho
do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci“ (Lk 2, 7).
Pastierom, ktorí na betlehemských poliach strážili
svoje stáda, anjeli jeho narodenie zvestovali slovami:
„Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všet
kým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 10— 11). Pastieri a traja
mudrci boli prví, čo mu prišli vzdať hold. Keď ho
židovský kráľ Herodes Veľký (37— 4 po Kr.) hľadal, aby
ho zmárnil, jeho pestún Jozef, zachraňuje ho i s mat
kou Máriou útekom do Egypta. Po tyranovej smrti vra
cajú sa a usadzujú v Nazarete. Keď mal Ježiš 12 rokov,
udivuje v jeruzalemskom chráme židovských učiteľov
Zákona svojimi múdrymi otázkami a odpoveďami. Vo
veku asi 30 rokov vystupuje na verejnosť. Prijíma krst
v rieke Jordán od Jána, Zachariášovho syna. Po tomto
začal učiť . . .
Vznešenosťou svojej náuky, mnohými znameniami,
divmi a zázrakmi, obrátil na seba pozornosť celej
Palestíny a získal mnohých prívržencov. Nezodpove
dal však predstavám a túžbam predstaviteľov židov
ského národa — tí očakávali Mesiáša ako silného
pozemského kráľa, ktorý zvrhne potupné jarmo nad
vlády Rímu nad Jeruzalemom, ba podrobí im celý svet.
Preto sa rozhodli, že ho usmrtia. Podvodom, Isťou a
hrozbami (veľkňaz Kajfáš) dosiahli na miestodržite
ľovi rímskeho cisára Tibéria, Pontskom Pilátovi
potvrdenie rozsudku smrti, vyneseného židovskou
veľradou. Takto na hore Kalvárii, za hradbami Jeruza
lema, pribitý na kríž medzi dvoma lotrami, zomiera 14.
nisana (t. j. 3. apríla) dňa Venery roku 33 alebo 37.

Tretieho dňa však vstal z mŕtvych, zjavil sa svätým
ženám a apoštolom. Rímski legionári, čo strážili jeho
hrob, boli prvými zvestovateľmi svetu jeho zmŕtvych
vstania, keď prestrašení nechali prázdny hrob, zbrane,
službu, utekali do Jeruzalema, a volali: Vstal z
mŕtvych!
Kristus sa potom ešte po 40 dní zjavoval svojim,
doplňoval svoje učenie. A potom z Olivovej hory vstú
pil do neba.

JEHO CHARAKTER, JEHO BOŽSKOSŤ
Ježiš Kristus, tak pre svojich súčasníkov, ako aj pre
ľudí všetkých čias, bol obdivovaný pre svoj majestát,
múdrosť a svätosť. V ľudských dejinách, pred ním, ani
po ňom, niet mu podobného.
Jeho majestát. — Keď ho jeho rodáci z Nazareta roz
hnevaní chceli zhodiť z vrchu do hlbokej priepastí,
sám pomedzi nich prešiel, keď ich svojou postavou,
pohľadom akoby fascinoval (Lk 4, 30). Rímsky mies
todržiteľ Pontský Pilát ho obdivoval (Mk 15, 5). Z jeho
protivníkov po určitom čase sa ho nikto neodvážil na
niečo spýtať (Mt 22, 46).
Jeho múdrosť. — Už ako 12-ročný svojimi odpove
ďami udivuje v Jeruzaleme učiteľov Zákona (Lk 2, 43).
(Pokračovanie na 2. str.)

Ježiš Kristus
^ S l e n DÁR N A M E s Íä (T ^
Február
1. P Trifón, mučeník
Prvý piatok
2. S Stretnutie Pána
3. N Mäsopôstna nedeľa. — Hl. 2. Utr. ev. 2. Simeon
a Anna, proroci
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Izidor, prepodobný
Agáta, mučenica
Bukol, biskup; prepodobný
Partén, biskup; prepodobný
Teodor Stratilat, mučeník
Nikefor, mučeník
Zakončenie obdobia sviatku

Stretnutia

Pána

10. N Syropôstna nedeľa. — Hl. 3. Utr. ev. 3. Charalamp, mučeník
11. P Blažej, biskup; mučeník.
Začiatok Veľkého pôstu
12. U Melét, arcibiskup
13. S Martinián, prepodobný
14. Š Cyril, biskup; apoštol Slovanov
15. P Onisim, apoštol
16 S Pamfil a i., mučeníci
17. N Prvá pôstna nedeľa. — Hl. 4. Utr. ev. 4. Teodor
Tyrón, mučeník
18.
19.
20.
21.
22.
23.

P
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Lev, pápež
Archip, apoštol
Lev, biskup
Timotej, prepodobný
Nájdenie ostatkov mučeníkov v Eugénii
Polykarp, biskup; mučeník

24. N Druhá pôstna nedeľa. — H k 5. Utr. ev. 5. Náj
denie hlavy sv. Jána Krstiteľa
25.
26.
27.
28.

P
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Taras, arcibiskup
Porfýr, arcibiskup
Prokop Dekapolita, vyznávač
Bažil, vyznávač

Úcta k Božiemu milosrdenstvu
Jednou z mnohých apoštoliek dôvery v Božie milosrden
stvo je Božia služobnica Faustína Kowalská ( f 1938 v Krako
ve), ktorej sa zjavil Spasiteľ a povedal jej: „Ľudstvo sa
nedočká pokoja, dokiaľ sa neobráti k žriedlu môjho milosr
denstva.“
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad
nami a nad celým svetom.
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(Pokračovanie z 1. str.)

Vznešenosťou morálky, vyloženej na hore (Mt 5, 1—
11), neskoršie v reči na mori (Mt 13), udivuje podnes
celý svet. Učil totiž ako ten, čo má moc, a nie ako
židovskí učitelia Zákona (Mt 7, 29). Odpovedá na otáz
ky, ako napr., či s má platiť daň cisárovi (Mt 22, 15),
alebo v prípade so ženou prichytenou pri cudzoložstve
(Jn 8 ,1 — 12), či na záludnú otázku saducejov, popiera
júcich zmŕtvychvstanie pri Poslednom súde, čiou
bude ženou pri vzkriesení, keď mala postupne sedem
mužov (Lk 20, 27—40), — tak rozumne odpovedá, že
protivníci akoby onem eli. . .
Jeho svätosť. — Mnohí filozofi nie zriedka veľmi
pekne píšu o čnostiach, samí však žijú ako chcú. Píšu
pre iných. Kristus však nielen učil čnostiam, ale ich aj
v najvyššom stupni sám praktizoval. Horel láskou k
Bohu Otcovi. „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho,
ktorý ma posl al . . . “ (Jn 4, 34), tak hovoril a podľa
toho aj konal. Podobnou láskou bol naplnený aj voči
ľuďom, predovšetkým voči chudobným, opusteným,
chorým, že očitý svedok mohol o ňom povedať: „Cho
dil, dobre robil“ (Sk 10, 38). Avšak to, čo sa v dejinách
nikomu neprihodilo — úplná bezhriešnosť — Ježišovi
bolo vlastné. S najväčším pokojom duše sa mohol
opýtať svojich úhlavných nepriateľov: „Kto z vás ma
usvedčí z hriechu?“ (Jn 8, 46).
V
Kristovi niet omylu, ani chyby, ani slabosti, kreh
kosti . ; . , čo má každý človek.
Prečo teda v Ježišovi nie?
Pretože Kristus je nielen človek, ale súčasne aj jednorodený Boží Syn, Boh!
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H O S P O D I POM ILUJ,
slová, ktoré tak často počujem e a opakujem e v cerkvi nie
len počas bohoslužieb , ale i sami počas našich súkromných
modlitieb ráno a večer, a tiež pri m nohých iných príležitos
tiach.
Je to prvá modlitba každého z nás, pretože je veľmi
krátka a zapamätá si ju každé dieťa. A je i poslednou m odli
tbou, ktorú prednáša v poslednom vzdychu umierajúci na
smrteľnom lôžku . . . A týmito slovami si otvára cestu do
druhého života . . .
Sú to iba dve slová, ale obsahujú v sebe veľmi mnoho: sú
výrazom našej duševnej choroby, našej prosby o pom oc . . .
i viery v uzdravenie . . .
Treba ich však vždy sa m odliť s otvoreným srdcom . . .
Keď opakujem e H ospodi pom iluj (Pane, zm iluj sa) —
trikrát, je to v česť Presvätej Trojici a tiež na zvýraznenie
našej prosby (viď jekténie).
K eď ho opakujem e 1 2 -k rá t. . . — podľa cirkevného pra
vidla, noc má 12 hodín a deň takisto. Preto sa i táto m odli
tba na povečerí a polunošnici opakuje 12- krát . . . A na
všetkých denných časoch (sú štyri) takisto . . .
K eď sa H ospodi pom iluj opakuje 40-krát, podľa Simeona
Solúnskeho ff 1429) je to sym bol toho, že Bohu posväcu
jem e celý náš život . . . Lebo číslo 40 je sym bolom úplnosti.
V ladim ír M ariánsky, OSBM

Radosť a nádej
..........—

....................

J
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„Zaplesaj celá zem pred Pánom, ospevuj jeho a vzdaj
slávu jeho menu“ — znela modlitba žalmistu z úst tisícov
veriacich pred rokom — 17. februára 1990 v prešovskej
mestskej hale. Dôvod radosti bol jasný: prešovské biskup
stvo dostalo biskupa a jeho vysviacka sa má uskutočniť v
spomínaný deň. Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za
diecézneho biskupa dovtedajšieho apoštolského admini
strátora eparchie Mons. Jána H i r k u.

Zvládnuť úlohy, spojené so službou biskupa nie je ľahká
úloha. Najmä v čase, keď mnohé problémy sa nakopili pre
nemožnosť riešenia v predchádzajúcich rokoch. S tým je
spojený i nedostatok kňazov. Riešenie právnych, kulto
vých i organizačných otázok spojených s obnovením a
otvorením seminára, obnovou biskupskej rezidencie, prá
cou v biskupskej konferencii, vyžadujú rozhľad, ale aj
vypätie od nášho vladyku.

Ä

Posledným diecéznym biskupom prešovského biskup
stva bol biskup Pavol Gojdič. Zomrel vo väzení r. 1960.
Jeho pomocný biskup ThDr. Vasil Hopko zomrel r. 1976.
Po jurisdikčnej stránke chod eparchie je zabezpečený
menovaním Mons. Jána Hirku za apoštolského admini
strátora prešovského biskupstva 2. apríla 1969.
Absenciu biskupa — nositeľa plnosti kňazstva — preží
vajú a pociťujú veriaci najmä pri kňazských vysviackach.
Svätiť kňazov prichádza biskup z Juhoslávie. Svoju službu
konajú s láskou, ale predsa celé spoločenstvo eparchie
intenzívne prežíva skutočnosť, že našich kňazov nesvätí
náš biskup. Túžba v srdci Božieho ľudu, ale aj duchoven
stva narastá. Božia prozreteľnosť však nechá narastať
túžbu v srdciach veriacich 15 rokov. Ako hovorí evanje
lium: „V pätnástom roku vlády cisára Tibéria . . . , zaznel
na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša . . . “ (Lk
3, 1—2).
Dlhé obdobie čakania prináša naplnenie. Okrem čaka
nia, je to obdobie posvätené modlitbami, obetami i postami
na tento úmysel zo strany Božieho ľudu. Preto každý — či
už ten, čo prišiel na vysviacku, alebo čo sedel doma pred
televíznou obrazovkou (slávnosť vysviacky vysielala tele
vízia), prežíval njelen radosť, ale aj naplnenie modlitby,
obety a odriekania. Radosť v srdci, na tvárach, vyjadrená
slovami žalmistu počas sv. liturgie, je naozaj úprimná. Je
umocnená i prítomnosťou hlavného svätiteľa J. E. kardi
nála Jozefa Tomku a niekoľkých dálších kardinálov, arci
biskupov a biskupov z Európy i zo Zámoria, hostí z rozlič
ných častí sveta.
Radosť má tú obdivuhodnú vlastnosť, že podelená
narastá. Z úst prítomných preto radostne a presvedčivo
znelo zvolanie po výstižných slovách svätenia: „Axiós“ (Je
hodný!). V tej chvíli si celé zhromaždenie uvedomuje, že
na čelo biskupstva sa dostáva nástupca apoštolov — s
plnosťou kňazskej i jurisdikčnej moci. Eparchia dostáva
pastiera, učiteľa, veľkňaza. Eparchia dostáva otca. Otec
biskup Mons. Ján Hirka vyjadruje svoju otcovskú líniu
heslom: „Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Panny
Márie.“
Nástupca apoštolov — biskup — vo'svojej diecéze vyko
náva učiteľské poslanie ohlasovaním evanjelia. Pre nášho
otca biskupa sú to púte, odpusty, posviacky chrámov, oltá
rov, vysviacky, prípadne pohreby kňazov.
Biskup vykonáva poslanie veľkňaza. Modlí sa, obetuje
najsvätejšiu obetu, vysluhuje aj ostatné sviatosti.
Úlohu pastiera vykonáva biskup tým, že dbá o to, aby
zverené spoločenstvo Božieho ľudu správne zmýšľalo a
sa aj prejavovalo po stránke náuky, bohoslužieb a cirkev
nej disciplíny.

Pri každom vydarenom kroku však úprimne má znieť v
našej duši žalm zo sv. liturgie: „ Zaplesaj celá zem pred
Pánom . . . “ — veď sa uskutočnilo dobré dielo. Božie dielo
— na Božiu slávu a dobro Cirkvi.
Spomíname na ulynulý rok i deň — nezabudnuteľný deň
— naplnenia nádeje našich sŕdc, mať vlastného biskupa.
Božou prozreteľnosťou a starostlivosťou Svätého Otca
Jána Pavla II. sme ho dostali. Nezabúdajme na modlitby
za nášho otca biskupa Jána.
Spomínajúc na prekrásny deň vysviacky pred rokom,
ale aj na rok (i predchádzajúcich dvadsať rokov) práce,
želáme otcovi biskupovi Jánovi, aby zverené spoločenstvo
Božieho ľudu spolu s kňazmi na ceste posvätenia a spásy
viedol múdro, perspektívne a koncepčne. Pán nech mu k
tomu udelí v zdraví a požehnaní „mnoho a šťastných
rokov“ .
o. prof. Vojtech B o h á č
gngp qp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp
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Ježiš má teraz mnoho priateľov svojho nebeského kráľov
stva, ale medzi nimi je málo takých, čo by radi niesli jeho kríž
(Tomáš Kempenský).
Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všet
kých síl. Možno že Bohu lepšie ako my poslúžia iní (sv. Fran
tišek Saleský).
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Ako ďalef?
„Národ, k to rý n e p o zn á svoju
m inulosť, riskuje stratu
vlastnej identity!"
J. T.

„História je svedkom časov, svetlom pravdy, život pokra
čujúci v pamäti potomstva, učiteľom života a hlásateľom
minulosti.“ Tieto slová napísal najväčší rímsky rečník a
autor nespočetných zachovaných rečí, spisov o rečníctve
a mnoho filozofických spisov a listov — Marcus Tullius
Cicero (106—43) pr. Kr.
Národ, ktorý svoju históriu nemá alebo na ňu zabúda je
národom úbohým. A Slovenský národ túto históriu má.
Svoju históriu začal príchodom vierozvestov sv. Cyrila a
Metoda do našej vlasti. I keď títo zaviedli slovanskú reč a
písmo, predsa však svoje učenie opierali o starých filozo
fov.
Vo svojej úvahe aj ja sa opriem o výrok, ktorý vyslovil
Seneca mladší (asi 4. r. po Kr. — 65 po Kr.): „Kde niet
mravnosti, ani úcty pred zákonom, bezúhonnosti, úcty k
vrchnosti a spoľahlivosti, tam kráľovstvo nemá stálosti.“
Po novembrovej nežnej revolúcii sme sa stali slobodným
národom; aspoň tak nám to hovoria v masmédiách. Mali
sme slobodné voľby, slobody užívame plným priehrštím.
Lenže slobodný je iba ten jednotlivec národa, ktorý si sám
sebe vie a i môže rozkázať. Slobodný je iba národ čistých
neskazených mravov, vnútornej disciplíny, pevnej vôle,
čistého charakteru, šľachetného srdca, nezlomnej energie,
jasného rozumu. Sú to jednotlivci národa, ktorí všetkých
týchto vlastností a darov ducha a srdca neupotrebujú ego
istický iba pre vlastné dobro, ale najprv vytrvale pre dobro
celého národa a štátu, pre dobro všetkých, pre pravdu.
Ten, kto myslí len na svoj prospech, stáva sa otrokom
svojich vášní, zajatcom svojej túžby po amone, otrokom
svojej samoľúbosti a človekom túžiacim po moci. Myslí iba
na seba a národ použije iba na to, aby za ním skrýval svoje
osobné ciele a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku, ako to
píše sv. Pavol v Prvom liste Timotejovi. Ak sú na vedúcich
miestach národa a štátu iba jednotlivci egoistických cieľov,
hrozí národu i štátu nebezpečenstvo — novej totality,
nového otroctva. V ich živote a vykonanom diele niet prav
dy!
Úlohou rodiny, školy a ostatných spoločenských ustano
vizní, ktoré sa na výchove podieľajú je vychovať ľudí mrav
ných a statočných, ktorým blaho a dobro národa je najvyš
ším zákonom. Vychovať národ hľadajúci pravdu a spravo
dlivosť, lebo iba takýto národ udrží spravovanie svojich
vecí vo svojich rukách. Vládnuť znamená: dobre, správne
myslieť, rozumieť, odvážne chcieť a spravodlivo konať pre
dobro a slobodu všetkých. To je najväčšia, najkrajšia, ale i
najťažšia úloha rodiny a školy a aby ich mohli splniť, potre
bujeme vzory a takým bol, je a bude — Ježiš Kristus.
Zvlášť dnes po vyše 40-ročnom náboženskom útlaku musí
byť znova hybnou silou Kristus, magnetizmom jeho láska
a svietiacou elektrinou jeho žiarivá osobnosť.
Dnešná doba je dobou techniky, automatizácie, počíta
čov, revolučných zmien, dobou nadmerného sexu a
náväznej pornografie. Do tejto doby treba stoj čo stoj
umiestniť dušu. Dušu ľudskú, nesmrteľnú. Treba do zmaterializovaného sveta a konzumného života vrátiť pulz nor
málny, prelievaný do našej duše z osobnosti Kristovej.
Inými slovami, svet treba naplniť Kristovým svetlom.
k

A keďže v súčasnosti tou chudokrvnosťou a nábožen
skou podvýživou trpí najviac mládež, je načase, aby práve
ona sa najprv priviedla späť k živému, nelegendárnemu
Kristovi. Musíme jej dať do rúk Sväté písmo — Bibliu, lebo
tam nájde celého Krista, nefalšovaného ľudskými názormi
a sklonmi. Tam nájde skutočného Krista v najdokonalejšej
božskej a ľudskej podobe. Toto dať mládeži je mystické
poslanie Svätého písma. Mládež svojou dušou hľadá
vyššie hodnoty. Chodí síce po svete očami upretými na
nebesá podobne ako apoštoli po nanebovstúpení bož
ského Majstra, ale žiaľ prichádzajú falošní proroci a podvratníci a usilujú sa oči mládeže odtrhnúť od nebeských
sfér. Chcú zakaliť pohľad na Boha, zahmliť belasé výšky
spokojného svedomia sexuálnych zvrátenosti dróg, alko
holu a nebývalej pornografie. Uvedenými prekážkami sťa
žujú príchod do otcovského domu. Tomuto zabrániť nesta
čia i sebalepšie organizované rôzne kresťanské akcie.
Treba dať urýchlene mládeži prostredníctvom Svätého
písma Krista, ktorý by ju všade sprevádzal, ktorý by bol
radcom, priateľom, sudcom i dozorcom.
Hlad po vyššom dokonalejšom živote a jeho darcovi je v
mladých dušiah veľký. Treba ho ešte vhodnými prostried
kami zväčšiť a múdro usmerňovať. Neslobodno tento
duševný hlad po apokalyptických krásach neba zabiť.
Dajte Bohu, čo je Božie, a duše mládeže sú Božie. Dajte
ich Bohu a keď sa odklonili, treba ich znova získať.
Mládež rada číta Sväté písmo, len ju treba na to naučiť.
Poukázať na vážnosť poslania tejto božskej knihy, ktorá
ostane vždy nová, vždy moderná, vždy časová. Môžu sa
zrútiť veky, môžu sa ľudia svetadielov vymeniť, môžu prísť
krkolomné progresy v technike, ale — slová moje nepomi
nú.
Apoštolská práca sa dnes hodne zmenila a my musíme
kráčať s dobou. Nesmieme zabudnúť, že i v dnešnej
modernej dobe dá sa zapáliť svieca opravdivého života vie
ry, len treba vedieť kedy a ako sa to má urobiť. Mládež hľa
dala, hľadá a bude hľadať svoje ideály. Vyberá si ich z ľudí
a nasleduje ich vo všetkom, až do krajnosti, až k hrdinstvu.
Ideály — vzory, sú iste potrebné pri výchove. Ale či Kristus
nie je žiarivejším príkladom nad všetkých ostatných?
Vidieť Krista medzi biednymi, ako im pomáha, uzdravuje
bez úplatkov, priúčať sa milosrdenstvu a súcitu s biedou a
chudobou nie je veľkolepé? Vidieť Krista, ako napomína
hriešnikov, ako chváli dobro a odsudzuje zlo, vidieť ho pri
rozdávaní svojej lásky, pri ponížení sa až na smrť kríža,
počúť jeho podobenstvá a poučenia pre život a večné
platné slová: Vezmite ad me omnes! Takého Krista nájde
mládež jedine vo Svätom písme. Dajme jej ho a budeme
mať z nej radosť. A to je aj odpoveď — ako ďalej.
Ing. Štefan H r i v n á k , CSc.

Smrti tela sa bojí každý človek, smrti duše len málokto. O smrť
tela, ktorá určite raz príde sa starajú všetci a snažia sa, aby nepriš
la. Človek, ktorý raz musí umrieť, sa stará, aby nezomrel a človek,
ktorý má žiť večne sa stará, aby nezhrešil. A keď sa namáha,
aby nezomrel, namáha sa zbytočne, lebo docieli len odklad smrti,
ale nevyhne sa jej. Keď sa však vyhýba hriechu, nebude mať
žiadnu starosť a bude žiť večne.
Sv. Augustín

Svätá Š t y r l d s i a t n i c a
z historického hradiska
Kresťania v apoštolských časoch sa najprv postili
ako židia. Postupne sa začali od nich diferencovať.
V 3. stor. predpaschálny pôst v niektorých cirkvách
už trvá celý týždeň. Išlo v podstate o ten týždeň, ktorý
dnes nazývame Strastným týždňom. Na konci 3. stor.
sa pôst postupne predlžuje.
Už od 4. storočia máme prvé jasné správy o tom, že
40-dňový pôst už existoval. Prvé jasné svedectvo nám
podáva Nrcejský koncil, ktorý hovorí, že počas roku sa
uskutočnili dva miestne sobory (synody): „Jeden na
Štyridsiatnicu, aby po odstránení rôzneho neporiadku
sa prinášal Bohu čistý dar, a druhý v čase jesene.“
Hoci tento pôst už existuje v 4. storočí, nie je ešte
všeobecný ani pevne stanovený. Napr. na Západe v
tom čase sa používal 20-dňový pôst. Štyridsiatnica na
Západ prišla až neskôr ( z Východu).
O
rôznej dĺžke pôstov v tom období píše historik
Sokrates (5. stor.): „Pôst pred Paschou na rôznych
miestach zachovávajú rôzne, v samotnom Ríme sa
pred Paschou postia bez prestávky 3 týždne, okrem
soboty a nedele. V llírii, po celom Grécku a Alexandrii
držia pôst 6 týždňov do Paschy a volajú ho Štyridsiatnicou. Iní zasa začínajú svoj pôst sedem týždňov pred
sviatkom Paschy.“
Už od starodávnej tradície východnej cirkvi, soboty
a nedele sa nepočítali za pôstne dni. Preto, aby sa zís
kalo číslo 40 (Ježiš sa postil 40 dni na púšti), pôst zo
šiestich týždňov predĺžili na sedem. Na konci 4. stor.
Veľký pôst zvaný Štyridsiatnica, je už praktikou tak u
východnej ako aj západnej cirkvi.
Hoci hovoríme o 40-dňovom pôste, vo východnej
cirkvi trvá vlastne 36 a pol dňa. Sedem týždňov pôstu
bez sobôt a nedieľ dáva 35 dni. K týmto dňom ešte
treba dodať Veľkú sobotu a polovicu dňa (noc) pred
sviatkom Paschy. A vtedy naša Štyridsiatnica bude
mať 36 a pol dňa, čo tvorí jednu desatinu roka1).
Západná cirkev má 6 týždňový pôst, pretože aj
sobotu počíta za pôstny deň, to znamená, že v praktike
Západu Štyridsiatnica má 36 dní. Aby bol presný počet
40-tich dní, západná cirkev v 7. stor. dodala ešte štyri
dni na počiatok pôstu. Preto Západ teraz začína svoj
Veľký pôst na tzv. „popolcovú stredu“, to znamená v
stredu nášho prvého týždňa pôstu.
Číslo 40 má aj symbolický význam. V Starom i
Novom zákone viackrát čítame o čísle 40 a to pri rôz
nych príležitostiach.
Svätá Cirkev už od prvých storočí posvätila číslo 40.
Napr. v prvých storočiach boli v praktike štyridsať
dňové pokuty. V našom obrade na 40-ty deň prinášajú
dieťa do cerkvi, aby ho „ucerkvili“, a taktiež 40-tého
dňa spomíname mŕtvych.

1) Prečo 36,5 dňa má naša Štyridsiatnica? Odpoveď
nám dáva abba Teon (Egypt — 4. stor.): „V Mojžišovom
zákone bolo pravidlo, že desatinu úrody treba posvätiť
Bohu. A keď máme posväcovať jednu desatinu z.našej
úrody, o čo viac Mu musíme posvätiť jednu desatinu
nášho života. A tú desatinu predstavuje Štyridsiatnica.
Desatina celého roka predstavuje 36,5 dňa. A sedem

P ozri, z b o ž n ý kresťan, na presväté drevo: na ň o m telo Krista za nás
v m u k á c h p n elo . V zá cn y nám je presvä tý kríž, lebo na ň o m zom rel
J e žiš (M o d litb y a piesne, 50)
Ž ivo to d á rn y k ríž: Juvenelij M o kry ck y j, U krajinská univerzita, R ím

týždňov bez nedieľ a sobôt predstavuje 35 dní. Ak k
nim pridáme Veľkú sobotu, cez ktorú sa pôst predlžuje
až do spevu kohútov a polovicu noci až do svitu nasle
dujúceho Svetlého Voskresného dňa, tak skutočne
dostaneme 36,5 pôstnych dní“ (Viď Patrológia, prep.
Kassian; zomrel okolo r. 440; Rozprávanie 21, hl. 25)
Pripravil V. Mariánsky, OSBM

Viacej získa ten, kto dá, ako tí, čo prijím ajú (sv. Bažil
Veľký).
A k chceš dostať p om oc od Boha, nezanedbávaj nič, čo
závisí od teba samotného. A j Jób dostal pom oc, pretože
sám pevne stál a bojoval (sv. Ján Zlatoústy).
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Verejne vyznali Krista!
Obráťte sa celým srdcom

V roku 1946 som bol deportovaný do koncentračného tábora v
Ľvove, ktorý sa volal „peresilka“. V tomto tábore sa vymenilo vyše
20 miliónov občanov deportovaných z rôznych štátov, kde tiež
prišli „naši osloboditelia“ a najmä KGB. Boí to vojenský útvar,
V Starom zákone čítame, že za čias proroka Joela, postihia
ktorý zbieral všetkých a všetko, čo im chýbalo do počtu.
izraelskú krajinu strašná katastrofa, v podobe veľkého množ
V Ľvove som stretol mnoho rímskokatolíckych, ale najmä gréc
stva kobyliek. Vinice a figové plantáže boli zničené. Hynuli
kokatolíckych duchovných. Medzi stovkami kňazov, rehoľníkov a
ľudia i zvieratá. Prorok Joel vyzýva ľud k pokániu a sľubuje v
rehoľníc, tiež seminaristov, našli sa aj baptisti. Medzi nami bol člo
Božom mene, že nešťastie pominie.
vek, ktorý nám všetkým bol veľkým vzorom. Nenadával, bol
K výzve k pokániu používa výrok samého Boha: „Obráťte
skromný a v tichosti sa modlil sv. ruženec. Bol to otec biskup Josif
sa ku mne celým svojim srdcom . . . “ (2,12). Toto sú najdôle
Slipyj, neskorší kardinál.
žitejšie slová jeho výzvy. Boh sa neodvrátil od svojho ľudu a
Raz sa stalo, keď sme sa prechádzali po dvore a v tichosti odrie
dáva mu ešte príležitosť; žiada ale vnútorné obrátenie. Von
kali sv. ruženec, k otcovi J. Slipému priskočili dozorcovia, vytrhli
kajšie skutky a zmierne obete nestačia. Človek sa musí
mu z ruky ruženec, roztrhali ho a jeho dokopali s poznámkou: „Ty
vzchopiť k láske a k úplnej odovzdannosti k Bohu a to pre
agent Vatikánu.“ Potom sme mu pomohli dostať sa do izby, lebo
dovšetkým vo svojom srdci. Preto Joel ďalej vyzýva: „Roz
vlastnou silou nebol schopný. Keď sme už boli v izbe pohromade a
trhnite si srdcia, a nie rúcho a obráťte sa k Pánovi, Bohu svoj
ležali na holej podlahe, otec J. Slipyj nás poprosil, aby sme urobili
mu, veď je dobrotivý a milosrdný . . . “ (2,13).
guličky z chleba, čo sa aj stalo. Potom sme ich natiahli na niť a tak
sme znova mali ruženec. Otec biskup ich posvätil a všetci sme sa
modlili za trpiacu cirkev a za našich bratov katov.
Stal insko-Berijovská genocída nemala medze, lebo „veľký Sta
lin — vodca — náš názor“ sa vyžíval, že môže likvidovať veriacich.
Za jeho éry každý koncentračný tábor sa stal druhým koloseom. V
tomto tábore som stretol chlapcov a dievčatá (15 ročných) odsú
dených na 15 rokov len preto, že verejne nechceli sa zriecť svojej
gréckokatolíckej viery. Nechceli sa zriecť Svätého Otca a verejne
vyznali nášho dobrého Spasiteľa, Ježiša Krista.
Otca biskupa navštívili predstavitelia Moskovského patriarchátu
pravoslávnej cirkvi a žiadali ho, aby sa verejne zriekol Svätého
Otca a že prestupuje na pravoslávnu cirkev. Sľúbili mu aj to, že
„veľký Stalin“ ho omilostí a hneď sa stane patriarchom. On však
pre svojich mučiteľov mal len jednu odpoveď: „Mám jednu dušu a
tú čertovi nikdy nezapredám.“
Na zákiade tohto vyhlásenia otec biskup, ostatné duchovenstvo,
P rijm i, Pane, m o ju p rosbu, a k o si p rijal m á rnotratného syna. H rešil
veriaci a deti putovali do koncentračných táborov ďalekého Ruska,
som p red tvojim i očam i. P rem árnil so m b ohatstvo tvojich darov.
kde v-neľudských podmienkach mnohí dokonali svoju pozemskú
Prijmi, B ože, m oje kajúce sa slzy a spas m a
púť. Otec biskup J. Slipyj s podlomeným zdravím na prosbu Svä
tého Otca bol omilostený a prepustený za N. S. Chruščova.
Odcestoval do Ríma, kde aj zomrel (Zomrel 7. 9.1985 a je pocho
Roztrhnuté rúcho bolo u Izraelitov a je dodnes znakom
vaný v chráme sv. Sofie (Božej múdrosti) v Ríme — pozn. red.).
smútku. Spomeňme si len na najvyššieho kňaza, ako pri
Gréckokatolícka cirkev pó 45-ročnom utrpení vychádza z katasúdení Ježiša Krista u Kajfáša roztrhol svoje rúcho (Mt 26,
komb a lesov, kde sa tajne schádzala na bohoslužby. Tam krstili
65). Lenže tieto vonkajšie znaky nemali ceny bez vnútronej
svoje deti, sobášili sa. Petrova lodička nestroskotala za Stalinskonáplne. A keďže Izrael si zakladal práve na týchto vonkajších
Berijovskej genocídy a ich agentov. Nepodarilo sa im ju zničiť,
znakoch — skláňali svoje hlavy, sypali popol na hlavu, oblie
lebo má pevný základ a tak žije spolu so svojimi kňazmi, biskupmi
kali si drsné šaty a spali na holej zemi — Joel ich vyzýva k
a veriacimi. KGB bolo bezmocné a na to im nestačilo 45 rokov.
obráteniu. Taký pôst bez vnútorného obrátenia nemá cenu v
Ladislav E r b a n, Košice
Božích očiach. A preto sa dozvedáme ďalej, že až sa izraelský
ľud obrátil, Boh odvrátil pohromu a poslal svoje požehnanie.
To je dôvod, prečo i nám hovorí svätá cirkev i v tomto
pôste, aby sme si nezakladali iba na vonkajších znakoch,
napr. zdržať sa niektorých jedál, ale dať im vnútorný obsah.
Tieto treba konať s čistým úmyslom a z lásky k Bohu. Odsu
Keď teraz vstupujeme do tajomných dní, posvätených liekom
dzuje nábožnosť, ktorá sa vyžíva iba vo vonkajších preja pôstu, dbajme na to, aby sme počúvali príkaz apoštola: „Očisťme
voch . . . A potom, musí to byť vidieť na našom živote: doma,
sa od každej poškvrny tela i ducha
(2 Kor 7,1), aby sme zvlá
v práci, v spoločnosti. . .
dli zápas, ktorý sa odohráva v každej podstate, aby duch, ktorý
Preto výzva proroka Joela je veľmi aktuálna aj dnes:
podľa Božieho riadenia bol ustanovený za vládcu tela, dosiahol
Obráťte sa, roztrhnite si svoje srdce, nie rúcho. Všetci potre
svojej vladárskej dôstojnosti, aby sme nikomu neubližovali a
bujeme pokánie. Všetci sme sa nejako odvrátili od Boha.
nezavinili tak, že budeme ohováraní a potupovaní. Právom nás
Preto v tejto pôstnej dobe vzchopme sa k novej dôvere a
totiž neveriaci ohovárajú a potupujú a budú posilňovať svoju
oddanosti k Bohu. Aby sme hlbšie poznali tajomstvo Kris
nenávisť k náboženstvu chybami nášho nešľachetného jazyka, keď
tovho vykúpenia a usilovali sa o jeho ovocie správnym živo
nebude správanie tých, ktorí sa postia, v súlade s rýdzosťou doko
tom. Aby sme spolu s apoštolom Filipom mohli povedať slo
nalej zdržanlivosti. Podstatou nášho pôstu nie je zdržanlivosť od
vá, zapísané v evanjeliu sv. Jána: „Našli sme toho, o ktorom
pokrmov. Keď neodvádzame svoju dušu od neprávostí a keď
písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša . . . ” (1, 45).
nedržíme svoj jazyk na uzde pred znevažovaním svojich blížnych,

potom odopierame svojmu telu pokrm bez úžitku.
o. František D a n c á k
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Sv. L ev Veľký

a úľavu, a sviatostné zaopatrenie, čiže viatikum zasa,
je prípravou na stretnutie sa s Kristom vo večnosti. Z
toho vychodí, že sviatosť pomazania chorých môžu a
Hh
í® *- PUZHHS BUOI U U I E H H Ï majú prijať aj chorí, čo nie sú v bezprostrednom
nebezpečenstve smrti, a teda nepotrebujú viatikum.
- ^
j
a s i Naopak, viatikum sa udeľuje ako duševná posila tým,
lia
. ■ iiíl:
čo sa nachádzajú pred odchodom do večnosti, a to aj
vtedy, keď nie sú nijako chorí. Napríklad odsúdeným
Sviatosť pomazania chorých
na smrť pred popravou. Tým sa nijako nevylučuje
dobrý zvyk, že pri prijatí pomazania chorý, ktorý nie je
Sviatosť pomazania chorých ustanovil, podobne v bezprostrednom nebezpečenstve smrti, prijme Najako ostatné sviatosti, Pán Ježiš. Výslovne sa to vo sv. Eucharistiu. Ale to nie je viatikum. Sviatosť poma
Svätom písme nespomína, ale sv. apoštol Jakub vo zania chorých je zameraná na chorého a jeho chorobu
svojom liste hovorí o nej, ako o sviatosti, ktorá sa v a nie na umieranie. Najlepšie nás o tom môže presved
prvotnej cirkvi bežne vysluhovala.
čiť samotná formula vysluhovania tejto sviatosti:
Matériou sviatosti pomazania chorých je olivový „Svätý Otče . . . uzdrav týmto pomazaním . . . “
'
olej, ktorý posvätil kňaz predpísaným spôsobom. V
Pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých platia
súrnych prípadoch, keď kňaz nemá poruke olivový tieto zásady:
olej, môže použiť aj iný olej než olivový, len aby bol
1. Sviatosť pomazania chorých možno udeliť aj
rastlinného pôvodu.
takému chorému, ktorý stratil vedomie, ak možno
Formou sviatosti pomazania chorých je modlitba: predpokladať, žeby si to pomazanie žiadal, keby
„Svätý Ot č e . . . “, v ktorej podstatné sú slová: mohol. Preto veriaci kresťan-katolík veľmi pomôže
„ . . . uzdrav týmto pomazaním svojho služobníka takému človeku, keď mu čím skôr zavolá kňaza.
(svoju služobnicu). . . od každej duševnej i telesnej
2. V pochybnosti, či chorý ešte žije, možno mu dať
choroby.“
sviatostné pomazanie podmienečne: Ak žije, uzdrav
Staré pravidlo hovorí o pomazaní očí, nosa, úst, uší, týmto pomazaním . . .
rúk a tiež ešte hrude a nôh. V dnešnej dobe platí pravi
3. Človekovi, ktorý je už mŕtvy, kňaz nemá udeliť
dlo, že stačí pomazať chorého na čele a tiež na rukách.
sviatostné pomazanie chorých, ale ho má odporúčať
Kto môže prijať sviatosť pomazania chorých?
Božiemu milosrdenstvu a prosiť, aby mu Boh odpustil
Z dejín vieme, že v najstarších časoch sa pomazanie hriechy a prijal ho do slávy.
chorých udeľovalo pri každom druhu ochorenia a
Teda pre kresťana-katolíka, laika, platí: ak v tvojej
neobmedzovalo sa na smrteľné prípady. Až neskôr v blízkosti, či^ okolí niekto náhle stratí vedomie, alebo
stredoveku sa táto sviatosť zaradila medzi takzvané možno aj zomrel, alebo je pri vedomí, ale je chorý (po
predsmrtné pokánie.
zri vyššie, akých chorôb sa to týka), čím skôr zavolaj k
Druhý vatikánsky koncil zavŕšil úsilie novších teoló nemu kňaza. On zváži, čo môže najlepšie urobiť pre
gov v tom smere, že sa sviatosť pomazania chorých dobro toho človeka.
chápe väčšmi ako záležitosť chorých a nie už zomiera
Sviatosť pomazania chorých možno aj opakovane
júcich, a to podľa príkladu prvotnej cirkvi. Dal tomu prijať v tej istej chorobe, ak chorý zbadá, že sa jeho
výraz aj tým, že v článku 73 konštitúcii O posvätnej Zdravotný stav zhoršil. Odporúča sa, aby sa vo farnos
liturgii odporúča, aby sa táto sviatosť nenazývala „po tiach udeľovalo pomazanie chorých chorým a prestarsledným pomazaním“, ale radšej „pomazaním cho lým spoločne v chráme raz za určitý čas — spravidla
rých“ (vo východnom obrade sa táto sviatosť oddávna raz za rok.
. nazýva „jeleopomazanije“, čiže pomazanie olejom na
V
dnešnej dobe sa totiž zdôrazňuje spojenie svia
uzdravenie duše a tela — pozn. red.).
tosti pomazania chorých s cirkevným spoločenstvom
Sviatosť pomazania chorých teda môže prijať každý a jej zameranie na verejnosť. Pri vysluhovaní tejto
vážne chorý alebo starobou zoslabnutý kresťan-kato- sviatosti nemá zostať v izbe kňaz z chorým sám. Keď
; lík. Za starobu sa považuje dôchodkový vek nad šesť v Kristovom tele trpí jeden úd, všetky ostatné údy trpia
desiat rokov. Ako platí choroba za dostatočný dôvod s ním, hovorí sv. Pavol (1 Kor 12,16). V každom stret
na prijatie sviatosti pomazania chorých, takisto má sa nutí Krista s chorým má byť teda posilou pre neho.
pokladať ako dôvod na jej prijatie každá chronická a Všetci prítomní prijali krst a s ním krstné kňazstvo,
vlečúca sa choroba, napríklad tuberkulóza, ochrnutie ktoré môžu teraz realizovať jednak spoločnou modli
po infarkte, mnohonásobná skleróza, rakovina a po tbou za chorého, jednak spoločným prijatím eucharis
dobné choroby, aj keď nehrozí chorému bezpro tie. Táto účasť veriacich pri vysluhovaní sviatosti
stredne smrť. Patria sem aj tie choroby, ktoré majú pomazania chorých, ako aj ich starostlivosť o chorého
korene v psychosomatických poruchách, pretože je súčasťou Kristovej lásky, ktorá chce uľaviť chorobu
smerujú k zničeniu životnej sily, ak sa zavčasu nedo chorému. Keď sa vysluhuje táto sviatosť v spoločen
stane chorému pomoc po duševnej stránke. Aj pri váž stve veriacich, či už doma v kruhu rodiny, alebo v
nejších operáciách treba pokladať pacienta už pred chráme za účasti ľudu, chorý si nebude pripadať ako
operáciou za schopného prijať sviatosť pomazania v predizbe pohrebného ústavu, pretože bude cítiť brat
chorých. Pri bežných chorobách stačí rozvážny úsu ské ovzdušie nabité pozornosťou, láskou, pomocou. V
dok o vážnosti choroby.
Božej láske, ktorá sa k nemu tak viditeľne prejavila,
V
tejto súvislosti treba rozlišovať pomazanie cho nájde pokojnú odovzdanosť a nádej.
rých od viatika, čiže sviatostného zaopatrenia. Svia
tostné pomazanie sa vysluhuje chorému na posilnenie
(Podľa ThDr. J. Vrableca pripravil M. M.)
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Hojné Je u neho vykúpenie
RecJemptoristi — kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa

Z dejín kláštora redemtoristov v Michalovciach
Michalovský kláštor bol do r. 1950 kultúrno-náboženským centrom gréckokatolíkov na Slovensku. Jeho blahodáma misijná činnosť siahala aj ďaleko za naše hranice.
Na misie otcov redemptoristov z Michaloviec s vďačnosťou
spomínajú aj starší gréckokatolícki veriaci v Juhoslávii,
kam naši otcovia chodievali už od r. 1924 a tri posledné
veľké misie mali r. 1937. Terajšia Zakarpatská Ukrajina
(Podkarpatská. Rus) bola celá preoraná prácami otcov
misionárov z michalovského kláštora. Svojou tlačou a
spolkovou činnosťou zasahovali naši otcovia i do nábožen
ského života našich krajanov v Spojených štátoch americ
kých a v Kanade. Tam posielali viac ako tisíc výtlačkov
nášho časopisu MISIONÁR, rôznych brožúr a modlitebníkov.

!

Kláštor a cerkvov redemptoristov v Michalovciach

Pre najbližšie okolie boli magnetom krásne bohoslužby
a najmä kázne preslávených misionárov, ako boli o. Ján
Zakopal, budovateľ cerkvi, ktorý hĺbkou svojich myšlienok
a lahodným prednesom priam uchvacoval svojich poslu
cháčov. Ďalej tu pôsobili mladší veľkí kazatelia ako o. Fail,
o. Fiala, o. Kozelský a slávny ľudový misionár o. Ján
Ďurkáň.
Stále bol niektorý otec k dispozícii na spovedanie. Pri
bohoslužbách vždy niekto sedel v spovedelnici. A mimo
bohoslužieb stačilo zazvoniť pri bráne a ihneď ten otec,
ktorý mal službu, išiel spovedať. Týchto služieb užívali
najmä tí, ktorí prišli vlakom alebo cestovali domov.
Už samotná skutočnosť, že v kláštore pôsobilo sedem až
deväť kňazov, dávalo veriacim istotu, že ktosi bude doma
a poslúži im. Preto s veľkou bolesťou dodnes naši veriaci
znášajú krivdu, ktorá na nich bola spáchaná, keď r. 1950
bol kláštor zrušený a v noci z 13. na 14. apríla boli otcovia
misionári ako zločinci v priebehu hodiny odvlečení na poli
cajných autách do sústreďovacieho kláštora v Podolínci.
Odtiaľ ich brali na vyšetrovanie a do väzenia, kde si odpy
kávali tresty ako protištátni zločinci od dvoch do šestnás

I

tich rokov. Len zakladateľ kláštora, o. Metod Trčka, zomrel
v Leopoldove po deviatich rokoch väzenia. Ostatní umie
rali postupne po vypustení z väzenia. Z 28 pamätníkov tej
bolestnej noci žijú už len štyria, dvaja kňazi a dvaja reholní
bratia.
Avšak Pán Boh odmenil naše krivdy a utrpenia a vypočul
vrúcne modlitby našich priateľov a pri všetkých ťažkostiach
je nás teraz s našimi novicmi 38.

Kto sú redemptoristi?
Naším zakladateľom je učiteľ Cirkvi
sv. Alfonz z Liguori. Svoju kongregá
ciu založil r. 1732. Jej účelom bolo
apoštolovať medzi najopustenejšími
pastiermi v okolí Neapola a medzi naj
chudobnejšími, ktorí žili na okraji
miest.
Dlho pracovali len v južnom Taliansku.
Ale r. 1784 vstúpili do kongregácie redemptoristov dvaja
českí bohoslovci, o. Klement Hofbauer a P. Hybel. V Ríme
skončili noviciát, boli vysvätení na kňazov. Klement už bol
starší. Mal 33 rokov, preto ho predstavení vybavili všet
kými právomocami a poslali ako predstaveného misie do
Viedne, aby založil kláštory aj v našich končinách. Úrady
vo Viedni mu však činnosť nepovolili. Odišli preto do Var
šavy a tam v ťažkých napoleonských časoch rozprúdili veľ
kolepú nábožensko-sociálnu činnosť.
Ujal sa aj opustených detí, nespočetných sirôt, ktoré
vojna pripravila o rodičov a majetky. Žili bez pravidelných
príjmov, len z milodarov. Bolo treba živiť viac ako 100 ľudí.
Klement neraz musel ísť žobrať po šľachtických rodinách i
po krčmách. Raz vstúpil do prepychového hostinca, kde sa
schádzali mladí bohatí páni na hazardné hry. Príchod
kňaza ich vyrušil v nedôstojnej zábave. Privítali ho uštipač
nými poznámkami. Klement pristúpil k stolu, kde bola hro
mada zlatých dukátov a prosil o almužnu pre svoje siroty.
Jeden nahnevaný pán, ktorý práve prehral značnú sumu,
vstal a napľul Klementovi do tváre a zlostne povedal: „Tu
máš a zmizni!“ Tento nedôstojný skutok všetkých zarazil.
Klement si ale poutieral tvár a tichým hlasom povedal: „Pa
ne, toto bolo pre mňa a teraz dajte niečo pre moje siroty.“
Všetci prítomní boli dojatí Klementovou pokorou. Bohato
ho odmenili. A mladý pán, ktorý ho tak potupil, sa stal jeho
veľkým priateľom a bohatým mecenášom sirotinca.
Pre redemptoristov nastali zvlášť ťažké časy, keď do
Varšavy vtrhli Napoleonove vojská. Proti varšavskému
kláštoru sa rozpútala vlna nenávisti zo strany domácich
voľnomyšlienkárov i francúzskych dôstojníkov. Nebáli sa
nijakých lží, len aby Klementa a jeho spoločníkov mohli
vyhnať z Varšavy.
Konečne dal Napoleon príkaz, aby redemptoristi boli z
Varšavy vyhnaní. Ráno 20. júna 1808 bolo pri kláštore
pristavených osem veľkých vozov a štyridsať rehoľníkov,
kňazov, bohoslovcov i novicov, nastúpilo cestu do nezná
ma, lebo každý voz opúšťal Varšavu inou cestou. Klement

bol vtedy v Rakúsku. Preto hľadal vhodné miesta, aby
mohol založiť nové kláštory v Bavorsku a Švajčiarsku.
Varšavská tragédia veľmi poslúžila našej reholi i cirkvi.
Klement ako hlavný predstavený za Alpami sa usadil vo
Viedni, kde mal veľa priateľov. Tu rozvinul veľkú misijnú
činnosť a zároveň získaval a vychovával z vysokoškolákov
nový dorast. Svojho zástupcu, ctihodného P. Jozefa
Passerata poslal s početnou skupinou mladých kňazov a
študentov na Západ. Hľadali si vtiodné miesta v Bavorsku
i vo Švajčiarsku. Niekoľkokrát sa museli stáhovaf z miesta
na miesto, bez prostriedkov, peší. Postupne sa k ním však
pripájali ďalší oduševnení pracovníci, ktorí sa nebáli nija
kých ťažkostí. Pre nich hľadal vhodné miesta, aby mohli žiť
v komunitách a vytvárali rehoľné rodiny.
R. 1818 vláda švajčiarskeho kantónu vo Frieburgu im
dala k dispozícii velký opustený kartuziánsky kláštor.
Odtiaľ sa redemptoristi rozšírili po celej západnej Európe i
do Ameriky, kam prišli r. 1832. Ešte za života slávneho a
svätého misionára P. Jozefa Passerata sa kongregácia
rozšírila v západnej Európe, Francúzsku, Švajčiarsku, Bel
gicku, írsku a v USA.
Z Klementovej školy vo Viedni, kde bola činnosť kongre
gácie povolená r. 1820, práve v deň Hofbauerovej smrti, sa
kongregácia šírila po Rakúsku, Čechách a do Poľska.

ďalší belgickí otcovia. R. 1919 už tam mali dva samo
statné kláštory i vlastný noviciát.
Keď r. 1912 slávny haličský metropolita navštívil Kana
du, bol nadšený ich prácou a cestou do Európy sa zastavil
v Belgicku a vyžiadal si otcov redemptoristov aj pre svoju
arcidiecézu.
Belgický provinciál i. P. Generál v Ríme mu veľkoryso
vyšli v ústrety a poslali mu štyroch skúsených misionárov,
vedených svätým a slávnym náboženským spisovateľom,
P. Jozefom Schrijversom. Metropolita im dal v okolí Ľvova
dva svoje domy, ktoré dostal ako dedičstvo po rodičoch.
Po prvej svetovej vojne v r . 1918 otec Schrijvers veľmi
žiadal pomoc od českej provincie, lebo pre belgičanov bola
ukrajinská reč ťažká.
Pražská provincia mu vyhovela a už koncom leta 1919
odcestovali o. Trčka a o. Nekula do Ľvova. Zdokonalili sa
v ukrajinskom jazyku a pred Vianocami už vypomáhali na
misiách a kázali.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
o. Štefan L a z o r , CSsR

Redemptoristi a východné cirkvi
Sv. Alfonz a celá kongregácia od počiatku svojej exis
tencie mala dobrý vzťah k východným cirkvám. Naši prví
misionári pracovali v južnom Taliansku i na Sicílii medzi
gréckokatolíkmi. Okolo r. 1755 Svätá Stolica dokonca
požiadala sv. Alfonza, aby vyslal misionárov, ktorí by pra
covali medzi východnými kresťanmi na Strednom Výcho
de. Sv. Alfonz ochotne sľúbil veľkú pomoc. Mladí misionári
sa s nadšením pripravovali, ale nakoniec tento plán pre
mnohé problémy sa neuskutočnil.
Sv. Klement vo Varšave s bolesťou pozoroval, ako ruskí
cári v neďalekej Bielej Rusi a na Volyni utláčajú gréckoka
tolícku cirkev. Pomôcť ale nemohol. Keď skončili napoleo
novské vojny, biskup Ercelani si vyžiadal redemptoristov
pre Rumunsko. Stalo sa to r. 1815. Svätec mu dal P. Forthubera, dvoch bohoslovcov, ktorí boli vysvätení v Rumun
sku, a jedného brata laika. Pravoslávni proti nim rozpútali
veľký boj. Žili v neznesiteľných podmienkach, stále ohro
zovaní na živote. R. 1820 sa museli vrátiť do Viedne.
Skutočnú prácu medzi gréckokatolíkmi začali až bel
gickí redemptoristi v Kanade.
P. Achilles Delaere prišiel do Kanady r. 1899. Bol veľmi
obetavý a učený. Už doma sa naučil poľský jazyk. Zamýš
ľal pracovať hlavne ako misionár medzi Poliakmi. Keď
však ale zistil, že je tam aj mnoho gréckokatolíckych Ukra
jincov, poznal, že títo potrebujú väčšiu pomoc ako poľskí
emigranti. Pre rímskokatolíkov tam už fungovala riadna
duchovná správa.
Rímskokatolícke latinské bohoslužby im boli cudzie a
svoje nemali. Nebol kto organizovať farnosti a školy. Otec
Delaere poznal, že je len jeden spôsob, ako pomôcť
tomuto nešťastnému ľudu: vrátiť sa do Európy, naučiť sa
ukrajinsky jazyk a prijať gréckokatolícky obrad.
Prišiel do Ľvova, kde asi tri roky študoval ukrajinčinu,
obrad a zvyky a potom sa vrátil do Kanady. R.JI95BTdostal
v Ríme povolenie prijať gréckokatolícky obrad. Pôsobil
požehnane až do svojej smrti. Jeho príklad nasledovali

Kriste, B o že, sv o jím n a ro d en ím si p o svä til živ o t P anny a p o žeh n a l
si ru k y Sim eo n a , a ko m u B oh prisľúbil. A j nám si daroval spásu.
U deľ p o k o j ro zva d en ém u ľudstvu . . . fK o n d á k svia tku Stretnutia
Pána)

N ie obviňovať, ale pom ôcť
V jednom monastieri (v Egypte) obvinili jedného brata zo
smilstva. Všetci prišli k svätému abbovi A ntonovi Veľkému.
Prišli i bratia z monastiera, i obvinený. Mali ho „vyliečiť“ a
prijať naspäť. Najprv ho začali obviňovať, prečo to urobil, a
brat sa bránil, že on nič takého n e u ro b il. . .
M edzi nim i bol i abba Pafnutij Kefala. Tento abba im
povedal: „Videl som na brehu rieky človeka, ktorý zapadol
p o kolená do blata. N iektorí m u prišli po m ô cť a pritom ho
ponorili p o samú šiju . . . "
A b b a A nton Veľký keď to počul, plne s tým súhlasil. A
bratia dotknutí slovam i starcov, uklonili sa bratovi a podľa
rady otcov ho prijali naspäť m edzi seba.
(D obrotoíubie I., str. 101

—

vybral V. M.).
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Bohatstvo sily a ducha
V
čase, keď sa hladina spoločen
ského diania na Slovensku veľmi roz
búrila, v čase, keď zneli tvrdé a
nekompromisné
požiadavky
bez
ohľadu na všetkých a na všetko,
práve v tomto čase sa v Košiciach a v Rozmýšľam už o budúcom festivale,
Prešove schádzali ľudia, aby spievali.
kde by mohol mať miesto aj ľudový
Piesne, ktoré po tzv. „Prešovskom
spév. Počul som zbory z východného
sobore“ v roku 1950 vyhnali z chrá Slovenska, ktoré boli na Cyrilometodmov a mohli sa spievať iba potichúč- ských dňoch v Terchovej a aj ďal
ky. Tieto piesne opäť zazneli v roku ších festivaloch. Tam som cítil tú silu,
1968, v ktorých bola nádej a túžba ktorá je tam zasa iným spôsobom
znovu obnoviť našu gréckokatolícku zakódovaná. Na budúci festival by
cirkev.
mohlo prísť viac zborov, aj zo zahrani
Aj táto nádej bola pošliapaná, ale čia, všade, kde žijú gréckokatolíci. Tá
predsa ostala v srdciach veriacich.
možnosť tu je!
Znovu ožila v plnej sile po novembro
vej revolúcii.
Red.: Ako vlastne vznikol nápad
Napriek všetkým prekážkam sme pripraviť taký festival? Kedy Vás
uchovali dedičstvo otcov, vieru, obrad oslovila táto sila gréckokatolíc
i pieseň.
keho spevu?
Hľa,' tu sme, Pane, aj s hrivnami,
L. S.: Bolo to vlastne na vysviacke
ktoré nám zanechali naši otcovia. Je otca biskupa Jána Hirku v Prešove.
to bohatstvo nás všetkých, celého Sedel som tam, trvalo to päť hodín a
národa a patrí všetkým.
mne to ubehlo ako päť mi nút . . .
Na podnet ministra kultúry SR p.
Narodil som sa r. 1949, takže len v
Ladislava Snopku vznikla nádherná prvej ľudovej škole sme mali nábo
myšlienka: uskutočniť festival grécko ženstvo. Potom to zakázali a vycho
katolíckych speváckych zborov.
vali nás ako pohanov. Čiže ja som
Slovenská umelecká agentúra Cas- nevedel rozlíšiť ten rozdiel medzi pra
sovia Košice sa pustila do realizácie, voslávnymi, gréckokatolíckymi a rím
našiel sa i láskavý sponzor — VSŽ skokatolíckymi veriacimi.
Košice a tak pod záštitou otca biskupa
Ako katolík dotkol som sa tej živej
Mons. Jána Hirku a' ministra kultúry vody, ktorý bol korunovaný zážitkom v
SR p. Ladislava Snopku sa realizoval Krásnom Brode pri Medzilaborciach,
nultý ročník Festivalu gréckokatolíc kde som bol hosťom otca biskupa na
kych speváckych zborov v dňoch 3.-4. gréckokatolíckom odpuste. Tu som
novembra 1990 v Košiciach a v Pre vyslovene mal pocit, že sa ľud so
šove.
spevmi spolu stretáva.
Vystúpili zbory z Košíc a Prešova.
Východné Slovensko bolo samo v
Naše nádherné spevy si prišiel vypo sebe- stratené tými Biľakovcami a
čuť aj pápežský nuncius v ČSFR arci týmto čudným vplyvom a teraz ide o
biskup Mons. Giovanni Coppa, pod to, aby sme tomuto kraju umožnili, dali
predseda vlády SR dr. Ján Čarnogur- možnosť ukázať, čo vie. A ja cítim, že
ský a ďalší vážení hostia.
to, čo vie, to je nadregionálne, to je
Po otváracom koncerte v Košiciach
nadnárodné.
nám pán minister poskytol následujúci
rozhovor:
Red.: To je dobrý začiatok, ale čo
ďalej?
L. S.: Toto je len prvý krok. Zajtra
Redakcia: Aké sú Vaše dojmy z chceme nasnímať sv. liturgiu na gra
koncertu, ktorý ste si práve vypo moplatňu, ktorú bude v Prešove slúžiť
čuli?
otec biskup. Dôležitá je tu práve osob
Ladislav Snopko: Som veľmi spo nosť pána biskupa, jeho hlas. Keď ho
kojný. Keď si spomínam, ako sme to počuje človek, ktorý nepozná liturgiu,
dávali dohromady z množstva nápa tak v ňom cíti celý ten život pokory a
dov, mám z toho radosť. Vďaka aj utrpenia na jednej strane, ale nezlom
agentúre a ďalším sa to podarilo. A nej odvahy a sily na strane druhej. To
tak festival má korene, len ho treba je pre dnešnú dobu veľmi dôležité —
rozvíjať. . .
pre každého.
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Red.: Z toho vyplýva, že ste sa
oboznámili so situáciou našej cir
kvi?
L.S.: Podieľal som sa na riešení tej
situácie. Od marca sme sa stretávali a
teraz, síce tá kompetencia je už inde,
ako vlastne na tom, že sa vrátil bis
kupský úrad, bohoslovecká fakulta,
vlastne tie rokovania sme spolu absol
vovali.
Samozrejme, že nemôžem namy
slene povedať, že sa vyznám v tejto
problematike, ale môžem povedať, že
som bol pri tom. Som veľmi rád, že
som pochopil spôsob, s kým vlastne
žije územie, kde skutočne prechádza
hranica medzi Východom a Západom.
Vlastne som si uvedomil, že grécko
katolícka cirkev je ten prostredník, to
médium, ktoré tieto dve vierovyzna
nia, dve veľké kresťanské oblasti spá
ja.
Je žiadúce veľmi citlivo sa k tomu
stavať. Pretože to, čo spája, keď sa s
tým necitlivo zaobchádza, môže aj
rozdeľovať. Takže všetky tie iniciatí
vy, ktoré ja ako maličký človiečik sa
snažím robiť, sú k tomu, aby sa umož
nilo spojenie.
Red.: Aký je, podľa vás, význam
cirkvi pre našu súčasnú spoloč
nosť?
L. S.: V podstate sa snažím o to, čo
sme videli. Cez kultúrny prejav, pre
tože teraz v tomto prípade neide len
— prepáčte za výraz — iba o vieru a
jej vyznanie, ale ide aj o nositeľa tohto
vyznania. A to je už komunikatívne aj
pre ľudí, ktorí sú nepoučení v rituáli,
nepoučení v liturgii, čiže nevedia
presne o čo ide.
Ja som sa dostal k láske ku grécko
katolíckej cirkvi cez umenie. Keď som
ešte ako nechápajúci počúval ten
nádherný spev, ten mi úplne a iným
spôsobom povedal všetko, čo sä tu
udialo, čo sa tu deje. Preto som veľmi
rád, že môžeme nahrať nielen sv.
liturgiu s otcom biskupom, ale najmä
jeho. Človeka, ktorého hlas obsahuje
utrpenie a pokoru, ako som už pove
dal, na jednej strane, ale i nezlomné
odhodlanie a výdrž na strane druhej.
To je to, čo potrebujeme, čo nám chý
ba. My chceme všetko hneď, a naraz,
ako malé deti — z večera do rána.
Keď nám to nedajú, tak dupeme, pla
čeme, hádžeme sa dokonca o zem.

To sa deje teraz na Slovensku. To sa
nedá.
My musíme pracovať. My musíme
nadobudnúť sebavedomie, ktoré sa
nadobúda prácou a nie krikom a
revom na ulici. Toto všetko som cítil a
cítim v odkaze všetkých úprimne
veriacich — pokora a sila. To je záro
dok a nositeľ identity duchovnej,
národnej, európskej, humánnej, ľud
skej v princípe. Toto je podľa mňa naj
väčší význam cirkvi v súčasnosti. Je
poučená svojím dlhým, často rozporuplným vývojom, že ostala živá,
ostala aktuálna a môže, nechcem
povedať musí — lebo to z toho

vyplýva — preto vravím môže byť tým
integrujúcim prvkom v súčasnom sve
te, v Európe rozhodne. Pre nás takých
mladých poblúznencov slobodou, to
myslím celý národ, ešte aj takým
múdrym tútorom, ktorý láskavo upo
zorňuje na možnosti a medze.
Red.: Mohli by takéto festivaly
osloviť i ľudí neveriacich?
L. S.:llrčite. Preto opakujem,
chcem zariadiť, aby tá svätá liturgia,
ktorú natočíme, zažijeme, vyšla na
gramofónových platniach. Verím, že
to nebudú kupovať len tisíce grécko
katolíkov na východnom Slovensku,

Dobročinný koncert
„Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bra
tov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Tieto slová, uvedené na pozvánke detskej speváckej
skupiny pri KDH v Miňovciach na jej prvý dobročinný kon
cert, azda najlepšie vystihujú ústrednú myšlienku poduja
tia, ktoré tak trochu narušilo všedný beh života v dedinke
Miňovce v okrese Svidník. Pomôcť tým, ktorým zákerná
choroba kradne detstvo — deťom postihnutým rakovinou
— je myšlienka iste sama o sebe vysoko humánna. K nej
sa ešte pridružilo vedomie, že pomoc ľuďom, bratom Pána
Ježiša, je podľa jeho vlastných slov pomoc jemu samému.
Vystúpenie zdravých a šťastných detí azda pohlo svedo
mím všetkých prítomných, že nesmieme zabúdať na deti
choré a smutné.
Koncert sa uskutočnil 10. novembra 1990. Pri súčasnom
znovu upadajúcom záujme o veci verejné bola pomerne
početná účasť obecenstva milým prekvapením. Z pozva
ných hostí potešila prítomnosť miestneho správcu farnosti
o. Fedora, o. Tomku zo Stropkova a pána P. Petru z KDH
vo Svidníku.
Úvodné slová vystúpenia sa pokúsili o prinavrátenie
slova „dobročinnosť“ do bežného slovníka. Aj pre kres
ťana sa už totiž stalo iba akýmsi archaizmom. Potom sa už
dostal k slovu samotný program. Poslucháči boli zároveň
pozornými divákmi, keďže pesničky podčiarkovali premie
tané farebné diapozitívy a spolu vytvárali celkovú myšlien
kovú líniu programu. Bol ňou život Pána Ježiša od narode
nia po nanebovstúpenie a zoslanie Svätého Ducha.
Nechýbali pravdaže piesne pre našu nebeskú Matku a v
závere radostné pesničky s pohľadmi na krásnu Božiu prí
rodu.
Dlhotrvajúci potlesk a radosť z čohosi pekného a
dobrého boli pre deti jedinou, i keď vôbec nie malou odme
nou. Všetky finančné prostriedky získané z dobrovoľného
vstupného — 2 830 Kčs — sa použili na vopred určený cieľ
na fond detskej onkológie.

•ale že tp kúpi každý Slovák, každý
Čech, ktorý má rád umenie a hĺbku,
ktorú už teraz to umenie, i ako určitý
nositeľ viery, ponúka. Samozrejme aj
každý Európan, lebo to je univerzálne
posolstvo.
Red.:
Gréckokatolícku
boho
službu na Slovensku nemáme
zatiaľ nahratú na platni. Takže to
bude vlastne historický čin — a Vy
stojíte u jeho zrodu. Srdečná Vám
vďaka, pán minister!
(Rozhovor pripravila
PhDr. Mária P e š e k o v á )

Z listov čitateľov
Názor rodiča k vyučovaniu náboženstva
Pre vyučovanie náboženstva ako jednej z požiadaviek rozvoja
náboženského života v našej spoločnosti a formy prejavu demok
racie a slobody vyznania sa po zvrhnutí totalitného režimu bezpo
chyby vytvorili priaznivé podmienky. Máme možnosť prihlásiť
svoje deti na vyučovanie náboženstva a záleží len od nás, rodičov,
ako tento výdobytok demokratickej spoločnosti o ktorý sme done
dávna tak bojovali využijeme.
V tejto súvislosti by bolo možné diskutovať ako si vážime túto
možnosť hlavne pokiaľ ide o návštevnosť náboženstva u detí z
vyšších ročníkov základných škôl. Zaujímavá by bola v tomto
smere štatistika. Zároveň si ale tiež myslím, že pokiaľ ide o
samotné vyučovanie náboženstva je potrebné jeho výuke venovať
skutočne zvýšenú pozornosť, hodiny náboženstva organizovať
podľa pevne stanovenej osnovy, fundovane, primerane náročným,
citlivým a diferencovaným prístupom podľa veku detí.
Zanedbateľná nie je ani orientácia na osobitosti nášho východ
ného obradu a upevňovaním povedomia a hrdosti príslušnosti k
našej gréckockatolíckej cirkvi. Takýto prístup si vyžaduje fundova
ných vyučujúcich, ktorými môžu byť v prvom rade z titulu svojho
postavenia naši kňazi, prípadne laici, ktorí svojimi teologickými
vedomosťami, osobnostnými kvalitami a autoritou budú zárukou
kvalitnej a zodpovednej výuky náboženstva. Zvlášť v tomto období
po rokoch absencie náboženskej slobody v našej spoločnosti je to
potrebné, kedy aj generácii rodičov dnešných detí sa nedostalo
potrebného náboženského vzdelania. V nejednom prípade ako to
dokazujú skúsenosti rodičov je otázne, či hodina náboženstva
orientovaná v prevažnej miere len na nácvik piesní a spev, prí
padne kreslenie, spĺňa svoje poslanie a svojim obsahom prináša
deťom to, čo od hodín náboženstva očakávame.
Preto si myslím, že by bolo vhodné, aby sa zo strany duchov
ných prehodnotil vyučovací proces hodín náboženstva a zvýšil sa
dôraz na obsahovú stránku výuky v takej miere ako si táto dôležitá
zložka formovania duchovného sveta kresťanských detí a mlá
deže v dnešnej dobe vyžaduje.

dr. Peter K r a j ň a k , Prešov

Dúfame, že pomôžu aspoň jednému z Ježišových „naj
menších bratov . . . "
dr. M. J.
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

SVIATOSŤOU POMAZANIA JEŽIŠ POSILŇUJE CHORÝCH
Ľudia nie sú vždy zdraví. Prichádzajú na nich choroby a
nakoniec aj smrť. Nemocnému človekovi treba mnoho sily,
aby znášal chorobu trpezlivo. Daktoré choroby sa končia
smrťou a musíme byť prichystaní aj na to. Pán Ježiš vedel
o tomto našom trápení a preto nám chcel pomôcť. Ustano
vil sviatosť pomazania chorých.
Vo Svätom písme čítame:
„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a
nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom
mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví;
a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa m u" (Jak 5,14— 15).

Keď je niekto vážne chorý, nech dá zavolať kňaza. Kňaz
mu pomaže zmysly svätým olejom a pomodlí sa nad ním.
Chorý nech oľutuje svoje hriechy. Ak môže, nech sa
vyspovedá a zloží svoju dôveru v Pána Boha. Nech je
hotový prijať aj smrť, ak je to Božia vôľa. Pán Ježiš mu
odpustí hriechy, posilní ho v chorobe, ba niekedy ho aj
uzdraví a pomôže mu trpezlivo znášať bolesti i smrť.
Prosme Pána Ježiša o milosť, aby sme mohli prijať túto
sviatosť v chorobe alebo v nebezpečenstve smrti.
„Poďme len k Ježišovi, keď nás srdce bolí. On žiale
naše pozná. On rany zahojí. Ježišu, nádej naša, vo svete
plnom bied, bez teba život smutný, bez teba šťastia niet“
(Modlitby a piesne, 63).
Zapamätaj s i :
- Čo je pomazanie chorých?

Pomazanie chorých je sviatosť, ktorá sa udeľuje
vážne chorým a starým.
Aké účinky má sviatosť pomazania chorých?
Sviatosť pomazania chorých:
1. Odpúšťa hriechy chorému.
2. Posilňuje ho v chorobe, ba niekedy ho aj uzdraví.
3. Pripravuje človeka na dobrú smrť.
(Pokračovanie)

Radostná nedeľa v Seniakovciach
Na rozhraní okresu Prešov a Košice popri rieke Torysa, je rozlo
žená malá dedinka S e n i a k o v c e . O d l ľ . stor. až do r. 1952 tu
stal starý kamenný gréckokatolícky kostol so šindľovou strechou.
V r. 1949, na sviatok Zosnutia Panny Márie Torysskou dolinou sa
prevalila veľká povodeň, ktorá narobila veľa škody najmä v dedi
nách Drieňov, Šarišské Bohdanovce a vtedy praskol aj múr na
seniakovskom kostole, takže hrozilo zrútenie stropu.
V tom čase veriaci urobili zbierku na stavbu nového kostola —
obnos činil 480 tisíc Kčs v starej mene, avšak už o rok (1950) je
prenasledovaná a likvidovaná gréckokatolícka cirkev a o. Ján Leukanič z Kráľoviec, ktorý spravoval Seniakovce ako filiálnu obec,
zomiera. Obnos 480 tisíc, ktorý bol uložený v prešovskej banke,
prešiel podľa vládneho nariadenia do vlastníctva pravoslávnej cir
kvi a až do dnešného dňa ho niet. Obec Seniakovce pravoslávie
neprijala a veriaci sa pridali k rímskokatolíckej cirkvi v Bretejov
ciach.
V r. 1968 začali stavať kostol na pôvodnom mieste, kde stál sta
rý, avšak stavba bola štátnymi orgánmi zakázaná a mala sa
dokončiť ako dom smútku. Keďže objekt ukončený nebol, ani ako
dom smútku nikdy neslúžil, bol dokončený ako gréckokatolícky
kostol, a to s veľkým porozumením pracovníkov MNV v Seniakov
ciach.
Kostol je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi a bol slávnostne
posvätený v nedeľu 21. októbra 1990 za hojnej účasti veriacich
obce a okolia. Slávnostné posvätenie vykônal o. gen. vikár Vojtech'
Boháč z Košíc za asistencie o. Michala Vasiľa zo Zdoby a správcu
farnosti o. Jána Smolnického z Kráľoviec.
Veru, vypadli aj slzy radosti, keď po dlhom čase zazneli zvony v
Seniakovciach, aby privítali procesiu veriacich z Kráľoviec, ku kto
rým sa pridali Ortáše, Ploské, Chrastné a Vajkovce. Mnoho veria
cich prišlo z obce Čižatice, kde treba spomenúť, že z tejto obce 9ročný Maťko Eliáš, ktorý si šetril na motocykel Babetu, oferoval
sám bez vedomia rodičov zo svojej pokladníčky 500 Kčs na seniakovský chrám. A preto aj keď nedeľa 21. októbra bola chladná, v
srdciach veriacich bolo teplo. Radostne sa rozchádzali do svojich
domovov, cestou ich sladkosťami ponúkali vďační Seniakovčania.
Od tejto radostnej nedele sú v Seniakovciach každú nedeľu gr.
kat. bohoslužby. Pravda, že veriaci z okolia Seniakoviec ešte len
vnikajú a spoznávajú krásu gr. kat. obradov v slovenskej reči,
keďže je už málo tých,,čo si ešte tieto bohoslužby pamätajú z r.
1950.
SVÄTÍ CYRIL A METOD, APOŠTOLI SLOVANOV A SPOLUPATRÓNI EURÓPY, VYPROSTE JEDNOTU VŠETKÝCH KRES
ŤANOV!

o. Ján Smolnický
Kráľovce

Baziliánski mnísi vo svete
Každý gréckokatolík už určite vo svojom živote počul
meno: bazilián, baziliáni; pomenovanie mníchov, ktorí sa
tak veľmi zapísali ho histórie Východu i celej cirkvi.
Veľká rodina baziliánov bola založená sv. Bazilom Veľ
kým (329—379). Každý znalec patrológie vie, čo v teológii
znamená meno sv. Bažila Veľkého, i keď v posledných
desaťročiach sa patroíógia, najmä tá východná zanedbá
vala vo výučbe v seminároch a na univerzitách a to v
celom západnom svete. Výroku 1990 začali prvé kroky za
znovuobnovenie poprednej pozície patrológie vo vyučova
cích schémach teológie.
Spoločný
(koinobitický)
spôsob života mníchov sa
veľmi
rýchlo
rozšíril
z
Východu na Západ. Zaslúžil
sa o to i významný historik a
mních Rufín Aquilský (345—
411) a to tým, že pohotovo
preložil pravidlá sv. Bažila
Veľkého ( t 379) z gréčtiny do
latinčiny a tak ich sprístupnil
Západu. V úvode k svojmu
latinskému prekladu Rufín
doslovne napísal toto: „Sna
žil som sa splniť svoju úlohu,
ako som (najlepšie) vedel.
Ostáva teda na tebe a na
všetkých tých, ktorí budú ich
(pravidlá) čítať a podľa nich
žiť, aby pri svojej práci a
modlitbách nezabúdali na mňa. Na tebe ovšem ostáva,
rozposlať po iných kláštoroch odpisy môjho prekladu, aby
takýmto spôsobom všetky kláštory žili podľa tých istých a
nie iných ústavov ako kapadócke monastiery.“ (Išlo o
slová adresované jednému predstavenému jedného
monastiera v Taliansku, ktorý požiadal Rufína o preklad).
Hore uvedené slová Rufína sú tu uvedené z latinského ori
ginálu zhotoveného v rokoch 485— 486.
Na Západe v neskorších storočiach vznikli rády na
vysoko organizovanej forme — čo sa týka zviazanosti
medzi monastiermi. (Napr. monastiery sv. Benedikta —
nar. sa okolo r. 480 a zomrel okolo r. 549). Avšak netreba
zabúdať, že na Východe v tom čase boli monastiery —
lavry ozaj mastodentských rozmerov, v ktorých žilo (v jed
nom) i viac ako tisíc mníchov.
Západné mníšstvo sa vždy stavialo k Bohu v pozícii
vyštafírovaného vojaka, ktorý poslúchal rozkazy, bez toho,
aby mysl el . . . Východné mníšstvo, naopak, sa stavialo k
Bohu v pozícii dedinského chlapčeka, ktorý sa preháňa po
lúkach, ale ktorý poslúcha svojho Otca — Boha z lásky, a
chce splniť jeho vôľu už predtým, ako ju On osloví. A to je
v podstate i dnes, základná odlišnosť v spiritualite Východu
1 a Západu.
Takáto situácia na Východe trvala až do 16. storočia. Od
tohto storočia, po zjednotení časti Východu so Západom,
dochádza pod vplyvom západných reholí i k reorganizácii
východného zjednoteného mníšstva (teda baziliánov).
Roku 1579 takto došlo k zjednoteniu všetkých gréckych
monastierov v Taliansku. Uskutočnilo sa to na návrh

pápeža Gregora XIII. (1572— 1585). Protoarchimandrita
rádu od toho času sídli v Grottaferrata. Z obrovského
množstva gréckych baziliánov, o ktorých hovoria mnohé
archeologické objavy — vykopávky v Taliansku (od Nea
polu nadol) z obdobia od 7. do 12. storočia, dnes ostal iba
jeden monastier v Grottaferrata a tri domy. Štatistika z roku
1971 hovorí o žalostnom počte 48 mníchov, baziliánov,
ktorých je dnes ešte menej. Oficiálne sa tento rád nazýva:
RÁD BAZILIÁNOV Z GROTTAFERRATA. Je zaujímavé
poznamenať, že hoci Taliansko je tak vyspelou krajinou,
ešte dodnes sa nenašiel nikto, aby napísal komplexnú his
torickú prácu, ktorá by pojednávala o histórii baziliánov,
ktorí sa tak pričinili o pokresťančenie tejto krajiny. (Kedysi
v južnom Taliansku a na Sicílii žilo tak veľa Grékov, že tieto
územia nazývali Veľkým Gréckom).
Druhým v poradí baziliánmi, ktorí boli v histórii Východu
zcentralizovanými, sú baziliáni RÁDU SVÄTÉHO BAŽILA
VEĽKÉHO (OSBM). Od r. 1932 im pápež Pius XI. (1922—
1939) dal pre lepšie odlíšenie od iných východných baziliá
nov pomenovanie: Rád baziliánov sv. Jozafáta. I keď im
bol daný tento názov, z historického hľadiska sa neujal, a
preto sa dnes používa iba v štatistických ročenkách Vati
kánu a do praxe neprešiel a zdá sa, že ani neprejde, pre
tože odporuje dlhodobej tradícií.
K centralizácii tohto rádu došlo v podstate roku 1617 a
to zásluhou Jozefa Veljamina Rutského, kyjevského
metropolitu (1613— 1637) a sv. Jozafáta Kunceviča, polockého arcibiskupa (1617— 1623). Vtedy došlo v podstate k
obnove mníšskeho života na územiach dnešného Bielo
ruska, Litvy a najsevernejších hraničných častí dnešnej
Ukrajiny. Neskôr sa táto centralizácia rozšírila i do okoli
tých krajín. Dnes je to najpočetnejší baziliánsky rád na
Východe. V súčasnosti má okolo 600 členov. Jeho zástup
covia sú: v Česko-Slovensku, ňirPodkarpatskej Rusi, v
Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Juhoslávii, Taliansku, na
Ukrajine, v Anglicku, Kanade, USA, Brazílii a Argentíne.
Roku 1684 na území Libanonu a Sýrie, bol zcentralizovaním pôvodných monastierov vytvorený RÁD BAZILIÁ
NOV NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA. Dnes má tento rád
okolo 150 mníchov. Jeden jeho monastier je i v USA.
Roku 1710 na územiach Sýrie a Libanonu bol vytvorený
z miestnych baziliánskych monastierov byzantsko-melchitského obradu rád, ktorý dnes nesie názov: RÁD BAZILIÁ
NOV SV. JÁNA KRSTITEĽA (Soariti). Štatistika z ’ roku
1974 hovorí, že má 60 mníchov.
Roku 1829 odštiepením sa od Rádu baziliánov sv. Jána
Krstiteľa (Soaritov) vznikol RÁD BAZILIÁNOV ALEPPINOV — byzantsko-melchitského obradu. Roku 1973, tento
rád mal 44 členov.
Východ dlhú dobu nepociťoval potrebu organizovať
monastiery pod centrálnym vedením a nezávisle na
vyššom svetskom klére (na episkopoch a pod.). Jednotlivé
monastiery na celom Východe sa riadili svojimi typikonmi,
podľa toho ako porozumeli pravidlá sv. Bažila Veľkého,
pretože sv. Bažil v svojich Širších a Kratších pravidlách sa
nezaoberal podrobnosťami života mníchov. Upresnenie
pravidiel ponechal na igumenov jednotlivých monastiérov,
ktorí ich mali previesť do praxe v svojich monastieroch.
Východ vždy ponechával vo výbere spôsobu askézy slo
bodu. išlo o odlišné chápanie cesty k dokonalosti v porov
naní s tým, aké sa vyvinulo u západných mníchov v
neskorších storočiach. Toto bolo príčinou neskorších
nedorozumení medzi mníchmi Východu a Západu. Po
zjednotení sa s Rímom sa ukázala potreba zcentralizovať

13

katolícke východné mníšstvo a preto k tomu došlo. Avšak
ako vidíme, centralizácia ešte nie je dokonalá. Vidíme to z
existencie piatich nezávislých rádov. Všetky tieto rády
majú svoj priamy pôvod v Kapadókii (Malá Ázia), kde sv.
Bažil Veľký založil prvé monastiery na svojich pravidlách.
Všetky tieto rády majú ešte i dnes za svoj príklad život a
pravidlá sv. Bažila Veľkého. Všetky tieto rády majú spo
ločný koreň, ktorý siaha do 4. storočia, a preto sú najstar
šími rádmi na svete (majú už vyše 1600 rokov).
Možno sa niekomu zdá, že počty v jednotlivých rádoch
sú nízke. Avšak ide o klamlivý dojem, keď si uvedomíme,
že na svete žije okolo 15 miliónov zjednotených príslušní
kov východných obradov a 300 miliónov pravoslávnych,

• Svätý Otec Ján Pavol II. navštívi v dňoch 10. až 13.
mája 1991 po druhý raz Portugalsko. Oznámil to sekreta
riát Biskupskej konferencie Portugalska (KN).
• Pápež Ján Pavol II. pri stretnutí s vietnamskými bis
kupmi vyslovil nádej na dialóg a na väčšiu slobodu pre cir
kev v tejto krajine. V príhovore počas audiencie Svätý Otec
Ján Pavol II. vyjadril želanie, aby kňazi vo Vietname mohli
slobodne vykonávať svoje povolanie a malý voľný prístup
do štyroch seminároch, ako aj nádej, že sa budú môcť
otvoriť ďalšie semináre a vydávať náboženské publikácie.
Veriacim vo Vietname chýba náboženské vzdelanie, päť
diecéz je bez biskupov, úrady obmedzujú počet seminaris
tov, čo má za následok nedostatok kňazov (Slov. denník).
• Sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova, spre
vádzaného manželkou Raisou, prijal 18. novembra 1990
vo Vatikáne pápež Ján Pavol II. Návšteva trvala jednu
hodinu, z toho rozhovor s pápežom medzi štyrmi očami 46
minút (KN).
• Arcibiskup Cahal Daly, doterajší ordinár Armaghu,
sa stal prímasom rím. kat. cirkvi v írsku, kde je vyše 4. mil.
katolíkov (Slowo powszechne).
• Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel v Ríme 28.
novembra 1990 kardinál Vladislav Rubin, niekoľko minút
po návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. Nebohý sa naro
dil r: 1917 v Tokach (Poľsko). Teológiu a právo vyštudoval
vo Ľvove. Bol väznený v Archangelsku. R. 1943 vstúpil do
seminára v Bejrute, kde bol vysvätený na kňaza. Pôsobil
medzi Poliakmi v Libanone a Taliansku. Na Gregoriánskej
univerzite v Rime získal doktorát z kanonického práva. R.
1964 bol vysvätený na biskupa. R. 1979 Svätý Otec Ján
Pavol II. mu udelil hodnosť kardinála a menoval za prefekta
Kongregácie pre východné cirkvi. R. 1985 pre zlý zdra
votný stav odišiel na odpočinok. Zádušnú sv. liturgiu v
bazilike sv. Petra v Ríme odslúžil Svätý Otec Ján Pavol II.
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ktorí majú tiež svoje mníšstvo . . . Toto všetko čaká iba na
naše modlitby . .. : „Aby všetci boli jedno . . . " (Jn 17, 21).
Poznámka:
Na americkom kontinente pôsobia i baziliáni latinského obradu.
Pôsobia najmä na školách a vo farnostiach. Ide o kongregáciu,
založenú r. 1852. K svojmu menu „baziliáni“ však došli viac menej
náhodne, pretože toto meno prevzali od názvu svojej prvej farnos
ti, v ktorej pôsobili: farnosti sv. Bažila. So sv. Bazilom Veľkým však
nemajú nič spoločné (okrem mena). Dnes pôsobia v Kanade, USA
a v menšej miere vo Francúzsku a Mexiku.
Vasil Ferenczy, Rím

dňa 30. novembra. Jeho telesné pozostatky potom boli
prevezené do rodného Poľska (Slowo powszechne).
• Kardinál Miroslav Ľubačivskij, ľvovský arcibiskup
(väčší), ktorý t. č. žije v Ríme, na pozvanie Mestskej rady
vo Ľvove, navštívi v máji t. r. Ukrajinu — po päťdesiatich
rokoch svojho pobytu v emigrácii. Splnila sa tak jeho dlho
ročná túžba odslúžiť sv. liturgiu v gr. kat. katedrále sv.
Juraja vo Ľvove. (Slowo powszechne).
• Na základe rozhodnutia Mestského sovietu vo
Ľvove vrátili 1. novembra 1990 metropolitné sídlo pri kate
drále sv. Juraja ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (KN).
• Kardinál Miroslav Ľubačivskij, hlava ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi, vymenoval ľvovského svätiaceho
biskupa Filemona Kurčabu za rektora seminára vo Ľvove.
Prednášky pre 325 seminaristov sa uskutočňujú v chráme
Premenenia Pána. Študenti zatiaľ musia bývať v hoteloch,
lebo stará budova seminára vo Ľvove nebola ešte cirkvi
vrátená. Je v nej hlavná pošta (KN).

Schôdza prípravného výboru
Spolku sv. Cyrila a Metoda
Dňa 10. novembra 1990 v Michalovciach sa stretli členo
via prípravného výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda. Na
pracovnej schôdzi prerokovali otázky súvisiace s budova
ním členskej základne. Ústrednou myšlienkou schôdze
bola príprava valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v
polovici februára 1991. Svojimi zaujímavými titulkami je
veľmi povzbudivý edičný plán Spolku, ktorý si okrem iného
kladie za úlohu vyplniť jestvujúcu medzeru na našom kniž
nom trhu vydávaním diel zameraných na spiritualitu kres
ťanského Východu i na život a históriu gréckokatolíkov.

Výzva Spolku sv. Cyrila a Metoda
Vyzývame všetkých autorov prác s náboženskou temati
kou, aby svoje diela publikovali v Spolku sv. Cyrila a Meto
da.

Spolok sv. Cyrila a Metoda
ul. Hollého 2
071
01
Michalovce
v_______________________________________________ y

epäRcme
Kronika otca biskupa
Dňa 3. novembra 1990 Mons. Ján H i r k a , prešovský
biskup, v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
slúžil sv. liturgiu, po ktorej slávnostne otvoril štúdium na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove v
novom začlenení do Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Zároveň otvoril aj Kňazský seminár. — V popoludňajších
hodinách sa zúčastnil na festivale gr. kat. zborových cir.
piesní v Košiciach. — Dňa 4. novembra 1990, na záver
festivalu cir. piesní, slúžil v katedrálnom chráme v Prešove
sv. liturgiu, pri ktorej spievali zúčastnené cir. zbory na
tomto festivale. Sv. liturgiu vysielala priamym prenosom
čs. televízia. — Dňa 11. novembra 1990, v rámci sláv
nostnej bohoslužby, spolu s košickým biskupom Mons. A.
Tkáčom, posvätil v Lesíčku (farnosť Ruská Nová Ves)
nový chrám, ktorý bude slúžiť veriacim rímskokatolíckej a
gréckokatolíckej cirkvi. — Dňa 18. novembra 1990
posvätil obnovený chrám v Chotči (okr. Svidník) za veľ
kého počtu duchovenstva a veriacich. Chrám bol 21 rokov
zavretý. — Dňa 21. novembra 1990 v Bratislave vykonal
pohrebné obrady za o. ThDr. Jána Murína. — Dňa 22.
novembra 1990 v Prešove viedol liturgickú komisiu. —
Dňa 25. novembra 1990 v popoludňajších hodinách roko
val s p. ministrom kultúry SR L. Snopkom. — V dňoch 27.
— 28. novembra 1990 sa zúčastnil v Brne na zasadaní
Biskupskej konferencii ČSFR.

Slávnosť bola umocnená i tým, že medzi veriacich zaví
tal J. E. Ivan Margitič, biskup Mukačevskej eparchie, ktorý
bol aj hlavným celebrantom. Pri sv. liturgii koncelebrovali o.
kanonik Ivan Ljavinec, správca farnosti, o. Eugen Kočiš a
diakon gréckokatolíckej cirkevnej obce v Berlíne. Pri boho
službách vypomáhali bohoslovci arcibiskupského semi
nára v Prahe.
Slávnostnú kázeň mal páter Peter Houška, OFM, ktorý
hlbokou analýzou osobnosti sv. Klementa zdôraznil jed
notu Cirkvi napriek rozdielnosti obradov a samozrejmosť
jednoty kresťanského Východu s jednotou a vernosťou
Svätému Otcovi.
K veriacim prehovoril aj otec biskup Ivan Margitič, ktorý
tlmočil pozdrav veriacich Mukačevskej eparchie. V krát
kosti popísal ťažké, vyše štyridsaťročné obdobie umlčania
a prenasledovania. Záverom sa poďakoval dobrotivému
Pánu Bohu za milosť prinavrátenia slobody a vyslovil nádej
budúceho rozkvetu gréckokatolíckej cirkvi v Mukačevskej
eparchii.
Slávnosť bola ukončená pápežskou hymnou a mnoholitstvijem otcom biskupom — biskupovi Ivanovi a prešov
skému biskupovi Jánovi.
Počas sv. liturgie spieval chrámový zbor sv. Vladimíra
pod vedením absolventa teológie Štefan Šutku.
o. Štefan Anton S u c h ý

Naše hroby
Po 10 rokoch činnej pastorácie a po 40 rokoch núte
ného občianskeho života, odovzdal svoju dušu Najvyš
šiemu v 77. roku svojho života a v 51. roku kňazstva

o. ThDr. Ján M u r í n , asesor.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné jubileum pripomína o.
Juraj K o c á k , gr. kat. duchovný na odpočinku v Koši
ciach.
Spomeňme si na jubilujúceho duchovného otca vo
svojich modlitbách.
Mnoho rokov, šťastných rokov!

Praha
Toto je deň, ktorý učinil Pán!
Áno, takýmto dňom bola nedeľa 25. novembra 1990 pre
gréckokatolíckych veriacich v Prahe. Za bohatej účasti
veriacich i hosťov, oslávili chrámový sviatok sv. Klementa,
pápeža a mučeníka.

Zosnulý sa narodil 12. januára 1913 v Sečovciach.
Vysvätený na kňaza bol 21. novembra 1939. Do r. 1950
pôsobil ako katecheta na gymnáziu v Michalovciach.
Po obnovení činnosti gr. kat. cirkvi v r. 1968 ako tajom
ník Gréckokatolíckeho ordinariátu so sídlom v Koši
ciach. Od r. 1970 žil na nútenom odpočinku v Bratisla
ve.
Pohrebné obrady a zádušnú sv. liturgiu vykonal
Mons. Ján H i r k a , prešovský biskup, dňa 21. novem
bra 1990 v chráme Povýšenia sv. kríža v Bratislave.
Jeho telesné pozostatky potom boli uložené na Martin
skom cintoríne v Bratislave.
„Vládca, Pane, Bože náš . . . Daj mu veniec spravo
dlivosti a dedičstva spasených v sláve vyvolených,
lebo sa o to usiloval po celý život. Nech prijme v tvojich
svätých príbytkoch hojnú odmenu svätých pre milosr
denstvo tvojho jednorodeného Syna, Pána nášho
Ježiša Krista.“

Večná mu pamiatka
a blažený pokoj!
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Byzantská liturgia
pôvodný prejav kresťanstva u nás
Vo vzťahu k východnému obradu na území Slovenska je
všeobecne hlásaná nasledovná schéma:
Pri začiatku kresťanstva sv. Cyril a Metod síce priniesli
byzantský obrad, ale tu neskôr zaviedli slovanský jazyk do
západnej liturgie. Celé ich dielo sa po ich smrti a vyhnaní
žiakov rozpadlo a slovanská liturgia východného obradu,
na Slovensku zanikla. Až neskôr ju k nám opäť „importova
li“ prisťahovalci spoza Karpát. História nám ale ponúka do
klad o čomsi celkom inom. Nuž, pozrime sa naň bližšie.
25. októbra 1479, v deň pred sviatkom sv. Demetra, sa
uskutočnila posviacka katedrálneho chrámu na Spišskej
Kapitule. To, ako sa tento litugický úkon uskutočnil, i to,
ako sa zdokumentoval, nám u m o žň u j usudzovať, ako sa
vtedajšia cirkev na Slovensku hlásila k liturgickému odka
zu sv. Cyrila a Metoda.
Písomný doklad, ktorý sa nám o tom zachoval je známy
ako tzv. „Spišské modlitby“ a bol doteraz najviac skúmaný
z hľadiska jazykovedného. Spišské modlitby sú radom
mod litieb, oslovení a vyzvaní, ktoré sa používali pri čítaní
evanjelia a prednese kázne i po nej v rámci liturgie.
Už samotná prítomnosť jazyka ľudu nás upozorňuje na
liturgickú prax cyrilometodskú, teda východnú. Všimnime
si ale bližšie štruktúru tohto liturgického dokladu. Prakticky
ide o obrad kázne, o obrad spoločných modlitieb a o obrad
spoločnej spovede.
Pre náš aspekt, už okrem spomínaného jazyka ľudu je
zaujímavý najmä obrad spoločných modlitieb. Už prvý po
hľad nám ukazuje, že text je delený na odseky. Ide o kňa
zom prednesenú výzvu, o formuláciu úmyslu spoločnej
modlitby. Za každou výzvou, za každým úmyslom je hlas
ná exklamácia ľudu. Táto štrukturálna podoba nás nutne
vedie k jekténiám liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Že tu ide o
skutočnú závislosť, dokazuje to aj ich vecná štylistická
podobnosť.

Vo výpočte by sa dalo pokračovať. Závislosť je tu očivid
ná. Dokonca sa preberajú aj niektoré staroslovienske výra
zové prostriedky, ako „mir, putniky — putujušči“ a iné. O
čom to svedčí? Prinajmenšom o tom, že jekténije cyrilometoskej východnej liturgie boli roku 1479 na Spiši dobre zná
me, ba viac, boli živé, považované za „svoje“ , za také, kto
rými sa najlepšie k Bohu modlí.
Spišský prípad nám dosvedčuje, že východnými jekténijami sa modlí nielen pospolitý prostý ľud, ale za vhodné ich
považuje aj najvyšší predstaviteľ miestnej cirkvi, prepošt,
a to aj k takej slávnostnej príležitosti, ako je posviacka
katedrály.
Spomínaný spišský prepošt bol Gašpar Bak, ktorý už po
menovaní za prepošta a po oboznámení sa so situáciou
na zverenom území odchádza na teologické štúdia do
Bologne a do Ríma, kde ho vysvätil sám pápež Sixtus IV.
r. 1472 na kňaza. Doklad, ktorý máme k dispozícii, je prepi
som prepoštovej písomnej prípravy. Bol urobený v Červe
nom kláštore a slúžil ako pomôcka na výchovu rehoľných
bratov. To ukazuje, že cyrilometodskými jetkénijami sa
modlilo aj v kláštoroch. Modlila sa nimi ozaj celá cirkev;
prostý ľud, rehoľníci i hierarchia. A modlila sa nimi ešte
dlho po roku 1479. Na druhej strane, jazyková analýza
textu jekténijí dokazuje niekoľko faktov:
1. Spišské modlitby neboli závislé na druhotnom vplyve
valašskej kolonizácie osadníkov spoza Karpát a z Haliče.
2. Jazyk modlitieb prezrádza vrstvy, ktoré sú charakteris
tické pre časť Veľkej Moravy.
3. Spišské modlitby zachycujú tzv. ústnu formulu, teda
znenie, ktoré síce vychádzalo z autentického textu, ale
dlhým, v našom prípade stáročným používaním bolo
pre daný kultúrny kontext upravené. Aký záver môžeme
vzniesť zo skúmaného textu?

Liturgia východného obradu, ktorá sa nám v spomína
ných Spišských modlitbách prezentuje už v symbióze
s latinskou liturgiou, má u nás stáročnú tradíciu, ba
môžeme povedať, že byzantská liturgia patrí práve k
V liturgii používanej na Spiši v roku 1479 bol každý vy pôvodným prejavom kresťanstva u nás. Pre nás gréckoka
zvaný, aby predniesol svoju, citujem, „obecnú prosbu k mi tolíkov, ktorí sme v tomto zmysle teda najvlastnejšími
lému Spasiteli", čiže „Mirom Hospodu pomolimsja“, po nositeľmi cyrilometodského liturgického odkazu z toho ply
čom nasledovala odpoveď ľudu „Hospodi pomiluj!" Hneď nie ale aj veľká zodpovednosť poznávať, prežívať, a nado
na to: „Najperve poproste milého Pana Boha za mir a za všetko milovať toto zmysluplné dedičstvo našich otcov,
pokoj i za dobre povetre . . . " — čiže „O svyšnim miri, o zachované v našom východnom obrade a prekrásnej
byzantskej liturgii.
miri všeho mira, o blahorastvoreniji vozduchov
Spišské modlitby pokračujú: „Za našeho svätého
Otca . . . “ — čiže: „O svjatijšem vselenstim archijereji. . . “
Prosbe: „Za všechny kneze, za žaky svecene . .
zodpo
vedá v byzantskej litu rg ii....... o česnym presvyterstvi, vo
Christi dijakonstvi“ atď., a m o d litb e ....... za verne putnik i . . zasa prosba “ . . . o putešestvujuščich
Za povšimnutie stojí i nasledujúca formulácia „Juž sme
za žive prosili, take mertvych ne zapominajmy . . . “ — čiže
„Ješče molimsja o upokojeniji duš usopšich rabov Božijich“ .

(o. Cyril Vasiľ, Rím — Vat. rozhlas, január 1990)

Ako ťa nazveme, spásu prinášajúca? Nebom, lebo si rozžiarila
Slnko pravdy. Rajom, lebo z teba vyrástol nevädnúci kvet.
Pannou, lebo si zostala bez poškvrny. Čistou matkou, lebo vo svo
jom svätom náručí si mala Syna, Boha všetkých. Pros ho, aby spa
sil naše duše.
Sv. Kozma Maiumský

CJ
mesačník gréckokatolíkov v ČSFR. Vydáva: Spolok sv. Vojtecha v Trnave. V e d úc i redaktor: František Dancák. Redakci a: 086 04 Kružlov 76,6. t. 952 41. A d m i n i s t r á c i a : 815 21 Bratislava, Kapitulská 29,č.1.33 1717; 33 52 16 a 33 30 56.
Tlačia: Duklianske tlačiarne, i. p., Prešov. Sádzané fotosadzbou. Uzávierka časopisu ]e 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy nevra
ciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisu. R o z ši r uj e : PNS, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky
do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Nám. Slobody 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre
cudzinu plus poštovné. Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs. Indexné číslo 49618.
V_____________________________________________________________________ ____ ____________________________________ ./

