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Začiatok sv. evanjelia podľa sv. Jána, ktoré sa vo
východnom obrade číta vo veľkonočnú nedeľu pri sv.
liturgii za hlaholu zvonov, nám pripomína, že tu ide o
čosi veľkého. Hovorí sa v ňom o Bohu, ktorý nemá
počiatok a ktorým všetko povstalo. Hovorí sa v ňom
ďalej o Svetle, ktorého príchod zvestoval sv. Ján Krsti
teľ. Bol to sám Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet
medzi svojich, ale svoji ho neprijali. Prišiel, aby jeho
pôsobením všetko uverili, a aby tým, čo „ho prijali, dal
moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno“
(Jn 1,12).
To je tá veľká milosť, ktorej sa nám dostalo vykúpe
nou obetou Božieho Syna na kríži. Znovu sme sa stali
Božími dietkami, ako to napísal sv. apoštol Pavol: „Už
nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj
dedič“ (Gal 4, 7). A v liste Rimanom píše: „Ak sme deti,
sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“
(8, 17). A to je radostné potešenie, pretože máme
miesto v nebeskej sláve.
Uvedomujeme si túto milosť? Sme Božími dietkami,
sme dedičia Nebeského kráľovstva, ktoré je pripra
vené tým, čo ho milujú (1 Kor 2, 9). Na začiatku svojho
verejného pôsobenia, v reči na hore, Spasiteľ povedal:
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach“ (Mt 5, 16). Vieme, čo to znamená? Ak
ideme za krstného otca, čí sa ženíme alebo vydávame,
kňaz od nás žiada, aby sme sa preukázali krstným lis
tom. To je často všetko, čo svedčí, že sme kresťania.
Kresťania — to nie je byť zapísaný v matrike. To je
život, to sú skutky, ktorými dávame príklad iným a kto
rými oslavujeme nášho Otca, ktorý je na nebesiach: v
rodine, vo farnosti i na pracovisku.
Spisovateľ A. J. Cronin v románe Kľúče od kráľov
stva opisuje život a účinkovanie misionára F. Chisholma na misiách v Číne. V mestečku kde pôsobil, si
otvoril jednoduchú lekáreň a ambulanciu. Raz sa mu
podarilo
jednoduchým
chirurgickým
zákrokom
zachrániť pred smrťou syna najbohatšieho obchodní
ka. Obchodník si myslel, že jeho povinnosťou je teraz
stať sa kresťanom — aj keď ku kresťanstvu nemal
vnútornú náklonnosť, ani vieru v Boha. Misionár preto
jeho žiadosť o krst odmietol. Stali sa však dobrými
priateľmi. . . Keď po rokoch misionár odchádzal z
krajiny, obchodník ho znovu navštívil a znovu požia
dal o krst. Povedal: „Pred rokmi, keď ste mi vyliečili
syna, nebral som to vážne. Vtedy som ešte nepoznal
váš život, vašu trpezlivosť, tichosť a smelosť. Dobrotu
náboženstva najlepšie posúdime podľa toho, aká
dobrota sa javí zo života jeho príslušníkov . . . “
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Je vzkriesenia deň! Všetci radostne jasajme, druh druha objímajme,
bratmi sa nazývajme. Pre Vzkriesenie odpusťme nepriateľom . . .
(Veršové slohy na Paschu)

Toto je úloha aj nás kresťanov, Božích dietok. Byť
svetlom sveta, byť soľou zeme. Svojím životom ukazo
vať jeden druhému cestu ŕ Bohu. To je naše poslanie,
to je náš cieľ, ktorý nám jarčil náš Spasiteľ (Mt 5 ,1 3 —
14; 16).
Keď Spasiteľ vstal z mŕtvych, svojim učeníkom
povedal: „Budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej
Judei aj v Samárii a až po samý kraj sveta“ (Sk 1,8). To
isté hovorí vzkriesený Spasiteľ aj nám: aby sme mu
boli svedkami dobrým životom, dobrými skutkami a
slovami potvrdzovali, že sme naozaj Božími dietkami a
dedičmi Nebeského kráľovstva.
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Marec
1. P Eudoxia, mučenica. Prvý piatok
2. S Teodot, biskup a mučeník. Zádušná
3. N Tretia pôstna nedeľa. — Krížupoklonná. — Hi. 6.
Utr. ev. 6. Eutrop, mučeník
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P
U
S
Š
P
S

Gerazim, prepodobný
Konón, mučeník
Ammorejskí mučeníci
Chersonskí mučeníci
Teofilakt, biskup a vyznávač
Sebastskí mučeníci. Zádušná

10. N Štvrtá pôstna nedeľa. — Hl. 7. Uír. ev. 7. Kodrát,
mučeník
11.
12.
13.
14.
15.
16.

P
U
S
Š
P
S

Sofrón, patriarcha
Teofan, vyznávač
Nikefor, patriarcha
Benedikt, prepodobný
Agap a spoločníci, mučeníci
Sabín, mučeník. Akafistová sobota

17. N Piata pôstna nedeľa. — Hl. 8. Utr. ev. 8. Alexej,
prepodobný
18.
19.
20.
21.
22.
23.

P
U
S
Š.
P
S

Cyril Jeruzalemský, arcibiskup
Chryzant a Dária, mučeníci
Sabbskí mučeníci
Jakub, biskup a vyznávač
Bažil, mučeník
Nikon a spoločníci, mučeníci. Lazárova sobota

24. N Kvetná nedeľa. — Zachariáš, prepodobný. Jakub,
vyznávač
Príprava na sviatok Zvestovania presv. Bohorodič
■
ky_________ _______________
25. P Veľký pondelok — Zvestovanie presv. Bohoro
dičky
26. U Veľký utorok. Zbor archanjela Gabriela
27. S .Veľká streda. Matróna, mučenica
28. Š Veľký štvrtok. Hilár, prepodobný. Štefan, divo
tvorca
Kňazský deň
29. P VEĽKÝ PIATOK. Marek, biskup. Cyril diakon a
spoločníci, mučeníci
30. S Veľká sobota. Ján, prepodobný
31. N PASCHA — VZKRIESENIE PÁNA

Telom si usnul sťa mŕtvy, Krúľu a Pane B ože náš. Na tretí deň si
vstal z mŕtvych. Adam a si vzkriesil z hrobu a sm rť si zničil, Obeť
nesmrteľná a spasenie sveta (Svetilen Paschy)
Keď si zostúpil k smrti, Ž ivot nesmrteľný, žiarou svojho Božstva
premohol si peklo. Zosnulých si vyviedol z predpeklia. Všetky
nebeské mocnosti volali: „Sláva tebe. Darca života, Kriste, Bože
náš“ (Tropár, hl. 2)

2

Ikonografia
Vzkriesenia
Kristovo zmŕtvychvstanie, Veľká noc, nemá miesto
v cykle dvanástich hlavných sviatkov na ikonostase.
Túto absenciu zdôvodňuje sv, Gregor Teológ: „S nami
je sviatok sviatkov, oslava osláy; vyniká nad ostatnými
sviatkami ako slnko vyniká nad hviezdami.“ Tento.najväčší zo všetkých sviatkov cirkvi sa jednoducho
vymyká z úrovne, slávností. Je to najväčšia manifestá
cia Kristovej všemohúcnosti. Kristovo vzkriesenie je
utvrdením viery a nádeje pre naše zmŕtvychvstanie.
Lebo „ak Kristus nevstal, vaša viera je márna“, hovorí
sv. apoštol Pavol (1 Kor 15,17).
Východná ikonografia pozná niekoľko typov zobra
zení Vzkriesenia. V skorých kresťanských časoch boi
zaužívaný starozákonný predobraz — Jonáš, vychá
dzajúci po troch dňoch z brucha veľryby. Neskôr sa
objavujú námety vychádzajúce z evanjelia. Zobrazujú
udalosť po vzkriesení: mironosičky sa pri hrobe stre
távajú s anjelmi. Prvý známy obraz tohto typu je z 3.
storočia. Ikonograficky typ sústreďujúci sa na Kris
tovo vzkriesenie prichádza neskôr. Zobrazuje Kristovo
zostúpenie do predpeklia. Prvý obraz tohto typu zo 4.
stor. nájdeme v chráme sv. Marka v Benátkach.
Tieto dve kompozície sa používajú vo východnej
ikonografií. Tradičná ikonografia aktuálny moment
Vzkriesenia nikdy nezobrazuje. Na rozdiel od udalosti
vzkriesenia Lazára, evanjelium i cirkevná tradícia mlčí
o podrobnostiach Kristovho vzkriesenia. Z tohto
dôvodu túto udalosť ikonopisci nezobrazujú.
Mlčanie Svätého písma i Tradície jasnejšie vyjadruje
rozdiel medzi vzkriesením Lazára a Ježiša Krista.
Vzkriesenie Lazára bol zázrak určený pre všetkých a
mohol byť pochopený všetkými. Kristovo vzkriesenie
bolo neprístupné a nepochopiteľné. V 6 irmose veľko
nočného kánona Cirkev vykresľuje paralelu medzi
Kristovým vzkriesením a jeho narodením: „Zachoval
si panenstvo Panny pri svojom narodení Kriste. Po
dobne pri vzkriesení ostali nedotknuté pečate hrobu. A
otvoril si nám bránu do raja.“
Pre ľudský rozum nepochopiteľný charakter tejto
udalosti nemôže byť námetom pre zobrazenie. Preto
východná ikonografia nezobrazuje samotné Vzkriese
nie. Ako sviatkove ikony sa používajú dve kompozície
korešpondujúce s touto udalosťou: Zostúpenie do
predpekiel a mironosičky pri prázdnom hrobe.
(Podľa The meaning of Icons preložil: kc)

Kresťan a davová psychóza
Ak pozorne sledujeme súčasné spoločenské dianie u
nás i okolo nás vo svete, iste neuniknú našej pozornosti
javy, ktoré z psychologického hľadiska zaraďujeme do
kategórie izv. davových psychóz. Takéto situácie sa
vyskytujú najmä na politickom poli hlavne v obdobiach
radikálnych spoločenských premien, na poli sociálno-ekonomickom, ale aj na poli náboženskom.
Keďže aj nás súčasných kresťanov tieto problémy na
všetkých spomínaných poliach neobchádzajú a nás trápia,
pokúsme sa nahliadnuť trošku do ich psychologickej pod
staty a hľadajme kresťanskú odpoveď na ich praktické rie
šenie a najmä prekonávanie.
Treba si nám predovšetkým uvedomiť, že dnešný človek
r,á doslova ideálne podmienky na to, aby sa veľmi ľahko
a rýchlo stal súčasťou davu. beztvarej a bezduchej masy,
ktorá je ľahko ovládateľná a manipulovateľná. Dnešný člo
vek žije prevážne vo veľkých mestách s vysokou koncen
tráciou obyvateľstva, kde sa cíti skôr ako súčast masy ľud
ského mraveniska a jeho pudovým konaním, akoby sa cítil
ako jedinečná vnútorne slobodná bytosť s osobitnými
darmi svojej individuality. Skôr podlieha tlaku väčšiny a je j
názoru i konania, ako by mal ísť aj hoci sám proti prúdu,
ale podľa hlasu vlastného svedomia. K tomuto pocitu
súnaiežitosti k všeobecnej mienke masy, davu. dnes
mimoriadne dopomáhajú masové oznamovacie pro
striedky (televízia, tlač, rozhlas), na ktoré sa mnoho ľudí
dosiova odvoláva, ak chce potvrdiť, ba aj ospravedlniť
svoje myslenie, svoje názory a svoje konanie. V takejto
atmosfére je človek pudové strhávaný do osídiel tzv. všeo
becnej mienky davu. Klesá ieho osobná duchovná úroveň
a tým aj schopnosť nezávislého a uváženého rozhodova
nia a namiesto toho súčasne pribúdajú v ňom vášne a
padajú prirodzené, vrodene aie aj získané mravné zábra
ny. V takejto situácií sa dá človek ľahko zmanipulovať
napr. pomocou demagogických hesiel, sľubov, alebo
vyhrážok. Takto davovou psychózou možno človeka
strhnúť k fanatizmu a potom aj k takým činom, ktoré by
sám bez davu nikav neurobil. Často to končí i tragicky.
Všimnime si teraz, k čomu nás v takýchto situáciách
vyzýva Boh, ako varuje aj súčasného človeka pred hroz
bou davovej psychózy a vedie ho k rozvahe a vlastnej
osobnej mienke. Už v knihe Exodus (23, 2) biblický iexi
hovorí; „Nespájaj sa na zlú vec s väčšinou a pri spore
nevypovedaj podľa väčšiny, aby si pravdu, neprekrúcai.“ Z
novozákonného textu je tu napr. Ježišova výzva nekráčať
r. okou cestou ktorá pre mnohých vedie do záhuby, aie
voliť radšej cestu strmú, po ktorej kráčajú nemnohí (Mt 7,
13). K týmtó výrokom nám ako príklad poslúži i niekoľko
biblických situácií, v ktorých nám sám Ježiš dáva odpoveď
svojím postojom a vlastnými reakciami na prejavy davu.
Keď na Kvetnú nedeľu vstupoval do Jeruzalema, spon
tánny jasot ľudu na oslavu toho, ktorý prichádza v mene
Pánovom chceli farizeji udusiť, keď priamo jeho žiadali,
aby im to zakázal, vtedy im Ježiš na to odpovedal: „Ak títo
budú mlčať, kamene budú kričať“ (Lk 19, 40). Klasická
davo\/á psychóza podnecovaná farizejmi bola pri Ježišo
vom súde pred Pilátom, keď rozvášnené a zmanipulované
davy kričali bez uvažovania nad dôsledkami svojich výkri
kov: „Ukrižuj ho“ , „prepusť Barabáša“ , „preč s ním 1' a pod.
(Jn 18, 40; 19. 6). Ježiš viedoi v tejto davovej psychóze
dialóg iba s Pilátom a na správanie davu zareagoval bož

sky až na Kalvárii z kríža svojim výKrikom. „Otce, cdpusi
im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).
A nakoniec ešte jedna zaujímavá situácia davovej psy
chózy nám poskytuje príležitosť na zamyslenie, keď po
zázračnom nasýtení ľudu sa ho tento v nadšení, ale záro
veň v nepochopení pôvodu Ježišovho kráľovstva chcel
zmocniť Ježiša a urobiť ho svojím kráľom a on sa utiahol
sám na horu (Jn 6, 15).

Z týchto a mnohých iných biblických udalostí sa nám už
jasne zračí nielen psychologická, ale aj teologická pod
stata davovej psychózy, ktorú nám krásne definuje sv.
Pavol, keď hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu,
aie premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoz
nať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rím
12, 2). Našou povinnostou je teda najprv skúmať seba,
počúvať vnútorný hlas, cez ktorý v každej udalosti okolo
nás ku nám hovorí Boh. Hľadanie jeho vôle musí byt cen
trálnym motívom aj pre konanie v „masovom rozmere“
kde každý kresťan musí vedieť takéto udalosti pozitívne
ovplyvniť a nenechať sa len pasívne strhávať inými, ktorí
konajú pudovo a bezducho, pod vplyvom Zlého. Musí vyu
žiť každú príležitosť, aby svoju vnútornú slobodu zoapovedného rozhodovania dal do služieb spoločenstva. Tra
gédiou je pre kresťana, aK sa dav snaží pohitit jeho a on
sa mu rezignovane oddá. A j keď prostredie redukované na
masu. zatažené mylnými predstavami a uvoľnenými váš
ňami môže naozaj sťažiť mnohým ľudom osobné zodpo
vedné rozhodovanie, predsa nemôže v ňom úplne vyhasiť
jeho slobodu pre takéto rozhodnutie.
Ak teda v súčasných udalostiach našej spoločnosti i Cir
kvi vybadame na sebe, že sme náchylní k pudovému, bez
duchému konaniu, zoberme vážne Pavlovu výzvu: .Pre
meňte sa obnovou zmýšľania . ., (Rim 12, 2), čo dosiah
neme, ak si vyhradíme čas na meditáciu, aby sme sa
udržali v osobnom spojení s Bohom, ak si vyhradíme čas
na čítanie Svätého písma a ak buoeme sviatostné žiť.
Takto si vytvoríme solídny základ pre vytváranie vlastné
ho, osobného a zodpovedného náhľadu na dianie okoío
nás a vytvoríme si zároveň aj solídny nadhľad na plytkosť
masovej úrovne.
dr, Jozef V o s k á r

Na nebesiach na tróne a na zem i sediac na žriebäti prijal
si, Kriste, B o že , chvály anjelov i spevy dietok, ktoré volali:
„Velebíme ťa, Pane , lebo prichádzaš vzkriesiť A d a m a .“
(K ondak Kvetnej nedele)
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Prepodobný otec náš a vyznávač
Teofilakt, biskup Nikomedijský
Teofilakt sa narodil v Malej Ázii okolo r. 765. Neskôr bol
pozvaný na štúdia do Konštantínopola (Carihradu). Tu štu
doval pod vedením budúceho patriarchu Konštantinopola
Tarasa. Teofilakt sa stal veľmi dobrým priateľom Tarasa.
Taras sa stal patriarchom r. 784 (cirkev ho uznáva za
svätého). Patriarchom’bol od r. 784 do r. 806.
Po ukončení štúdií v Konštantinopole, Teofilakt vstúpil
do monastiera, ktorý založil patriarcha Taras. Išlo o
monastier, ktorý sa rozprestieral na európskom pobreží
Bosforu, pravdepodobne v Defterburne. Tu žil svätým živo
tom, v úplnej odovzdánosti Bohu. R. 800 bol vybraný za
biskupa Nikomédie.

Prep. Marek a Cyril, diakon

Ako biskup dal postaviť v Nikomédii nemocnicu sv. bezsrebrenikov Kozmu a Damiäna. Táto nemocnica liečiia
chudobných bezplatne.
Na konci r. 814 alebo začiatkom roku 815 cisár Lev V.
Armén (813—820) si dal zavolať do svojho paláca v Kon
štantinopole patriarchu Nikefora (Taras medzitým zomrel)
a niekoľkých biskupov, aby sa s nimi rozprával o úcte k iko
nám. S patriarchom prišli biskupi: Teofilakt z Nikomédie,
Eutimis zo Sardi, Emilian z Čizíka, Jozef z Tessaloníky
(Solúna), Eudozius z Amoria a Michal zo Sinnada.
Je historicky dokázané, že Teofilakt bol jedným z najdô
ležitejších apologétov viery spomedzi nich. Rozhovor
skončil slovným konfliktom. Všetci boli poslaní do vyhnan
stva — každý na iné miesto . . . Keďže Teofilakt bol z nich
pre cisára najnebezpečnejším, bol poslaný najďalej: do
pevnosti zvanej Strobillon, ktorá sa nachádza v juhozápad
nej časti Malej Ázie. Amnestiu dostal až za cisára Michala
il. (820- 829). Avšak táto amnestia bola.taká krátka, že
Teofilakt sa nestihol vrátiť zo svojho vyhnanstva. Prenasle
dovanie odporcov ikonoklazmu skončilo v podstate až r.
842
Teofilakt nezaháľal ani v exile (vo vyhnanstve). Pomähai

4

svojej cirkvi listami a radami. Predpokladá sa, že zomrel
pred r. 845. Vieme isto, že už r. 846 boli jeho telesné
ostatky prenesené do Nikomédie a pochované s poctami.
Cirkev mu dala titul: prepodobný (tento titul sa dáva mní
chom, ktorí žili svätým životom) a tiež vyznávač, lebo veľa
vytrpel pre svoju vieru v Krista. Jeho sviatok sa všade na
Východe slávi 8. marca,
Jozafát Byzantínec

Kam kráčaš?
V dnešnej dobe sme si už zvykli nato, že chceme mať
dostatok všetkého. A ž priveľmi sa bojíme hladu, alebo že
nám bude niečo chýbať. Príliš sa oddávame pôžitkom a
často ani nepozeráme či nám to prospieva alebo nie. Sme
necitliví k svojm u okoliu, vlažným i vo viere. Nemáme čas
pre seba, na deti, na svojich blížnych, na modlitbu . . .
Skúsm e sa v tomto zhone trošku zastaviť a zamyslieť.
Nepatríme aj m y k tým, čo zo života chcú čo najviac ukrojiť
a pritom si škodia či dokonca dávajú zlý príklad? Tým, že
svoje deti zabezpečím e iba hm otne a zabúdame pritom na
ich výchovu, narobíme viac škody ako dobra. M ôže sa to
raz nám aj im nevyplatiť. Pre peniaze nemáme čas na nič a
na nikoho. Žiaľ, často ani na vlastné deti a rodičov. Pritom
by sme mali pamätať, že aj m y raz zostarneme. M ožno sa
tiež budem e cítiť opustení, n ep o treb n í . . . . Dávame v tomto
smere svojim deťom dobrý príklad?
V poslednej dobe pozorujem e, že sviatočný deň začína
byť pracovným dňom. K oľkí z nás v nedeľu alebo vo sviatok
pracujú na výstavbe rodinného domu, chaty či v záhradke?!
K oľkí z nás si idú pravé v tento deň privýrobiť na fuške?!
K oko žien pravé v nedeľu pletie, vyšíva?! Pán Boh dal tento
deň na to, aby sm e ho využili na odpočinok, na obnovu
s í l . . . M y to odmietame a nechceme. Chceme len robiť a
robiť. Mali by sme si nájsť čas aj na bohoslužbu. Nevaríme
predsa pohdňa! Nemali by sme práve tento deň venovať svo
jim deťom? A spoň na chvíľu by sme omladli. Zabudli by
sme aspoň na chvíľu na bežné starosti. A na takéto chvíle
ostanú iste krásne spom ienky. Sú to úroky, ktoré iste budú
na osoh nám i našim deťom.
Ďalším nešvárom proti ktorém u treba bojovať, je prejeda
nie sa. Postiť sa v piatok — to u ž dnes vyšlo z módy. A
nevieme sa zrieknuť mäsa ® tukov dokonca ani v pôste. A k
nem áme mäsové výrobky, niet čo jesť. Na svoje ospraved
lnenie máme vždy
Pracujeme, cestujeme, stravujeme sa v závodn
. Naši otcovia nepracovali?
N aozaj v piatok m usím e jest i so? Už. ničoho sa nechceme,
či nem ôžem e z.riecť? A potom sc,
sa čudujeme, že nás trápi
žlčník, že m ámi?
e cukrovku
cm
. . . 'Nie
.
je tu príčina aj naša
strava, zhon, nérvoz 'a? R obímne
e niečo, aby srne sa tomu
aspoň trošku ubránil ? Uvažujme
tom ! A k sa nechceme
zriecť mäsa a ik n v obrovoľne, niaeme musiet preto, ze
nám to predpíše tab. Prikázania, ktoré nám dal Pán. sú v
súlade s našim dobrom . Ukážm e že sa vieme zrieknuť z
lásky, nie z donútenia! Ukážme, ž • sme aj ľ tomto smere a
v týchto bodoch, hodní mena — kresťan! Takto vlastne uká
žem e láskavosť predovšetkým sebe.
Mária

Veľký týzden
Jedným zo základných rysov gréckokatolíckeho,
teda byzantsko-slovanského obradu, ktorý je známy a
cenený pre vnútorné bohatstvo, teologickú výstižnosť
a hlbokú duchovnosť svojich bohoslužieb, je zásada,
že forma, obsah a cieľ modlitby sú prejavom toho čo
veríme, čo sa zvyklo teologicky vyjadrovať definíciou
— „lex orandi est lex credendi“.
Všimnime si teraz, ako sa toto pravidlo uplatňuje v
liturgickom slávení týždňa, ktorý začíname večierňou
na Kvetnú nedeľu, a ktorý pre svoje mimoriadne
postavenie v schéme liturgického roka nesie pomeno
vanie „Veľký“.
„Skončili sme slávnosť s palmami, teraz poďme
osláviť Kristovo utrpenie. Je to tajomstvo našej spásy.
Buďme svedkami jeho dobrovoľných strastí, ktoré za
nás podstúpil. Vrúcne mu spievajme a ďakujme:
„Sláva tebe, Pane, lebo ty si prameň milosrdenstva a
prístav našej spásy.“
Týmito slovami veršovej slohy — stichiry na stichovnách z večierne slúženej na Kvetnú nedeľu večer,
nás Cirkev pripravuje a vyzýva k dôstojnému a vrúc
nemu prežívaniu týždňa, v ktorom spomíname na
Pánovo utrpenie, vykupiteľskú smrť a trojdenné ulože
nie do hrobu. Liturgia prvých troch dní upriamuje našu
pozornosť na Ježišove posledné predveľkonočné dni,
ktoré trávil vyučovaním a napomínaním ľudu v Jeruza
leme a Betánii. Cieľom je pripraviť nás k nábožnému
prežívaniu liturgického slávenia dní Kristovho utrpe
nia a to skrúšeným poznávaním vlastnej slabosti a
hriešnosti, ktoré nás má priviesť k rozhodnutiu bedliť
a nezanedbávať starostlivosť o svoju spásu.
Táto myšlienka sa nám podáva v nádhernom súhrne
v kondákoch utorka a stredy Veľkého týždňa, keď pri
pomínajúc si v umeleckej básnickej skratke zosumarizované centrálne myšlienky jednotlivých evanjelio
vých scén a podobenstiev, spievame:
„Je čas myslieť na koniec života. Boj sa duša, aby ťa
nevyťali ako neplodný figovník. Dobre hospodár s
talentom, ktorý si dostala. Bedli a pokorne volaj: „Ne
dopusť, Kriste, aby ma navždy vylúčili z tvojej svadob
nej siene.“
„Láskyplný Bože, zhrešil som viac ako cudzoložni
ca. Ale neprelieval som pred tebou prúdy sĺz ako ona.
Teraz padám na kolená. Bozkám tvoje nohy a pokorne
sa modlím: „Odpusť mi, Spasiteľ, moje dlhy a obmy
ma od škvŕn mojich hriechov.“
Kým prvé dni Veľkého týždňa sa nesú v duchu
bázne a zármutku nad svojimi hriechami, nasledujúce
dni sú liturgicky charakterizované dvoma odlišnými
pocitmi — z jednej strany sú tu vyjadrené sústrasť a
bolesť pri pohľade na mučeného Spasiteľa, z druhej
ale, je srdce naplňované neopísateľnou radosťou a
vďačnosťou za spásu, ktorú nám Kristus priniesol
svojou obetou. Pekne je to vyjadrené v stichire, verši z
večierne Veľkého štvrtka:
„Hľa, ten, ktorého Izaiáš nazýva Baránkom, dobro
voľne kráča na smrť. Svoje ramená vystavuje ranám.
Vojak ho surovo bije po tvári. Líce neodvracia od
potupných slín. Necháva sa odsúdiť na hroznú smrť.
On, nevinný, všetko dobrovoľne prijíma, aby všetkým
daroval vzkriesenie,“

Podobne aj čítanie „Strastí“, teda 12 evanjelií o
utrpení nášho Pána, ktoré je liturgicky zaradené do
utierne Veľkého piatku je sprevádzané po každej prečí
tanej stati dojímavými veršami, ktoré nás pohýňajú k
rozjímaniu nad utrpením nevinného Mesiáša. Avšak
ani ten najhlbší žiaľ a najúprimnejšie dojatie pri uvažo
vaní nad Spasiteľovým umučením nemá privádzať k
beznádejnému pesimizmu. Veď utrpenie, kríž, hrob, to
všetko je v Božej ekonómii spásy len prostriedkom,
ktorý Vedie k slávnemu víťazstvu nad hriechom a
smrťou. Táto myšlienka sa čoraz viac dostáva do
popredia a pri liturgii sv. Bažila, konanej vo Veľkú
sobotu, prýšti do tejto dojímavej reflexie, v ktorej sa
sám Kristus prihovára svojej panenskej Matke:
„Ne rýdaj mené Mát i . . . “ — „Neplač nado mnou,
Matka, keď ma vidíš v hrobe. Panensky si ma počala,
pod srdcom si ma chovala. Vstanem zas a preslávim
sa. Ako večný Boh slávne vzkriesim všetkých, ktorí ťa
s láskou a vierou uctievajú.“

IC
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Kristus, opravdivý Boh náš, pre našu spásu bičovaný, tŕním koru
novaný a na kríž pribitý, na príhovor Bohorodičky a všetkých svä
tých nech sa nad nami zm iluje a spasí nás (Prepustenie na Veľký
štvrtok)

Hymnus „Da molčit vsjakaja ploť“, ktorý v tejto litur
gii nahrádza cherubínsku pieseň je svojím obsahom a
úchvatnou melodikou už akoby ozvenou mystickej
extázy z radostného prežívania Kristovho tajomného
príchodu:
„Zmĺkni každý človek! Stoj v bázni a chvej sa: Na nič
pozemského nemysli! Hľa, prichádza Kráľ kráľov, Pán
všetkých mocnárov, aby seba obetoval a za pokrm
veriacim sa dal. Pred ním anjelské zbory kráčajú. Knie
žatstvá a Panstvá ho sprevádzajú. Na tróne ho nesú
Cherubíni. Piesňami ho oslavujú šestokrídli Serafíni.
Aleluja, aleluja, aleluja mu spievajú.“
Kristus svojím krížom zničil brány pekla a preto nás
aj liturgická spomienka dní jeho utrpenia už pripravuje
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k onomu radostném u okam ihu našich veľkonočných
bohoslužieb, keď s prvými íúčm i vychádzajúceho
slnka, na úsvite nedeľného rána. kňaz znamením kríža
otvorí chrámové dvere a spolu so zborom veriacich
znovu oznámi svetu radostnú zvesť — „Christos voskreše!“ — „Kristus slávne vstal z m ŕtvych, sm rťou
smrť premohol a zosnuiým v hroboch život daroval»“
Kiež by nás tento krátky prierez hiavných m yšlienok
byzantskej liturgie Veľkého týždňa povzbudí! k

Redakcia odpovedá
Naša redakcia dostala list — anonym, podaný na pošte
Vranov nad Topľou. Autora tohto listu, v ktorom sa pred
stavil ako „školák 4. triedy“ , veľmi znepokojuje, že v
našom časopise SLOVO používame cudzie slová: cerkov,
eparchia. Vraj tým špiníme slovenský jazyk. Správnejšie
by bolo: kostol, diecéza. Redakcia chce odpovedať nielen
autorovi tohto anonymu (aj keď z listu je jasné, že to nebol
„školák 4. triedy“), ale tiež mnohým, ktorí podobne zmýš
ľajú (akoby sme už nemali iné problémy).
1. DIECÉZA ČI EPARCHIA?
Obidve tieto slová sú cudzieho, neslovanského pôvodu.
Z hľadiska slovenského jazyka sú preto úplne rovnocenné.
Majú však podstatne odlišný významový obsah.
DIECÉZA — zdomácnené z latinského „dioecesis“ (a to
pochádza z gréckeho „dioikesis“ = neveľká oblasť, časť
provincie). Pôvodne toto slovo označovalo administratívnu
časť provincie Západo-rím skeho impéria. Dnes ozna
čuje územie, kde ma latinský-západný biskup jurisdikciu.
EPARCHIA — zdomácnené slovo z gréckeho „epar
chia“ = oblasť. Pôvodne toto slovo označovalo druh pro
vincie Východo-rím skeho im péria (byzantského). Dnes
označuje územie jurisdikcie byzantského-východného
episkopa.
Keďže ide o označenie dvoch územných celkov s pod
statne odlišnou štruktúrou cirkevnej správy, tieto pojmy sa
nesmú zamieňať. Právny kódex katolíckej cirkvi — tak
východný ako aj západný — úzkostlivo dodržiava túto ter
minológiu (Episcopus diocesanus — CODEX IURIS CANONICI z r. 1987, Can. 384, 385 a i. — Episcopus eparchialis
— CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM z
r. 1990, Can. 283, 284 a i.).
2. KOSTOL ČI CERKOV?
Čo sa týka výrazov „kostol“ a „cerkov“ , vyjadrujú dva
rozličné a samostatné materiálne objekty.
CERKOV — je slovo vyjadrujúce chrám gréckokatolíc
keho, byzantského rítu. Ide o prastarý slovanský termín od
nepamäti užívaný na našich územiach.
KOSTOL — je slovo, ktoré nemá ani slovanský pôvod.
Pochádza zo starolatinského „castellum.“ Čo znamená
hrad, opevnené hradisko.
Slovo kostol označuje latinský chrám, ktorý dostal svoje
pomenovanie od toho, že prvé latinské kostoly sa stavali v
opevnených priestoroch, hradoch, t. j. v lokalitách ohrade
ných kamenným múrom. Opevnené hrady časom zanikli a
latinské slovo „castellum“ sa pretransformovalo do
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hlbšiem u poznávaniu ducha našich obradov. Veď
naša liturgia je píodom stáročného vývoja, je výtvorom
a duchovným odkazom generácií teológov a svätcov.
Aj preto si zasluhuje našu vnímavú pozornosť,
správne poznanie, úctu a zodpovedný vzťah k jej slá
veniu. V tomto duchu sa ju teda snažme prežívať aj
počas dni liturgického cyklu — Veľkého týždňa.
o. Cyril V a š i ľ, Rím

pojmov: kostol, kaštieľ. Cerkov a kostol sú dva termíny s
veľmi dlhou tradíciou, ktoré označujú objekty aj po stránke
architektonickej úplne odlišné a jednoznačne odlíšiteľné.
Označovať rozličné, samostatné a nerovnaké predmety
tým istým slovom by signalizovalo chudobu reči a vyjadro
vania. Každý vyspelý kultúrny jazyk sa vyznačuje bohat
stvom výrazových prostriedkov. Primítivne jazyky málokultúrnych (napr. afrických) národov pre nedostatok pojmov a
výrazových prostriedkov musia rozličnosť vecí vyjadrovať
opisným spôsobom, učívajúc ten istý obmedzený okruh
slov. Tak by tomu boli i v prípade, ak by existovalo v slo
venčine len slovo „kostol“ . Rozlíšiť latinský od východné
ho, byzantského, by sa dalo len opisným primitívnym spô
sobom (napr. latinský kostol, kostol gréckokatolíkov , kos
tol gréckeho obradu, kosto1'byzantského obradu a pod.).
Čo sa týka „špinenia“ slovenského jazyka, výraz „cer
kov“ je prastarý slovanský názov (a má ten istý slovenský
základ ako čistoslovenské slovo „cirkev“). Slovo „kostol“
nemá dokonca ani len slovanský pôvod — pochádza z
latinčiny!
V
slovenských pravopisných príručkách spisovnej reči
sa výraz „cerkov“ nevyskytuje jedine z dôvodu, že totalitný
režim sa vždy snažil vyhladiť všetko, čo súviselo s Úniou a
gréckokatolíkmi. Len letmý pohľad do Príručky sloven
ského pravopisu Slovenského pedagogického nakladateľ
stva poskytuje celé množstvo úplne cudzích slov neslovanských slov: eliminátor, elektrolýza, emblém, emancipá
cia, embólia — (citujem z jednej náhodne otvorenej stra
ny), ktoré je povolené užívať v spisovnom vyjadrovaní. A
preto, tým viac úplne slovenské slovo „cerkov“ označujúce
chrám slovenských gréckokatolíkov, už viac ako jedno
tisícročie užívaný na našom území, nemôžeme jednodu
cho zahodiť bez újmy na slovnej zásobe súčasného slo
venského jazyka.
A ešte jedna veľmi nepríjemná, ale logická konklúzia pre
pisateľa anonymného listu: Ak slovo „cerkov“ ako aj iné
typicky gréckokatolícke výrazy, nie sú slovenskými, potom
by to znamenalo, že ani všetci príslušníci gr. kat. Obradu,
ktorí sa od nepamäti stotožňujú s týmito výrazmi, nie sú
Slováci.
Pripravil: A. T., Rím

My kráčame s radosťou
za Pánom Ježišom,
on vedie nás milosťou
pozemským životom.
Poďme za ním všade, kde vedie nás,
on je verný, Pán a Spasiteľ náš.
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Sviatosť pomazania chorých
Choroba a smrť sú osobitnými situáciami v ľud
skom živote, t. j. závislosť života každého človeka ako
tvora, a ohlasuje sa i uskutočňuje jeho koniec. Biolo
gický koniec poukazuje na budúcnosť. Choroba a
smrť sú eschatologicky (záhrobné) orientované, alebo
lepšie povedané, človek v chorobe a v smrti poznáva
svoje eschatologické (záhrobné) zameranie. Nádeje,
túžby, sny a želania človeka siahajú ponad jeho biolo
gický koniec do diaľky.
Vo svetle spojenia s Kristom choroba a smrť sa javia
osobitným spôsobom ako účasť na Kristovom kríži,
ktorá má základ vo viere a v krste. Účasť na Kristovom
kríži nesie so sebou účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.
Pretože účasť na zmŕtvychvstaní Ježiša Krista
nemožno oddeliť od účasti na jeho smrti, naša smrť sa
nám ukazuje v eschatologickom svetle. Až v tomto
svetle sa javí jej pravý zmysel.
Pre každú zvláštnu situáciu v ľudskom živote Kris
tus ustanovil určitú sviatosť, ako zdroj svojich milosti,
pre tú ktorú situáciu.
Sviatosťou pre situáciu choroby a smrti v ľudskom
živote je sviatosť pomazania chorých. Táto sviatosť
pripravuje človeka na plnú účasť na vzkriesení Ježiša
Krista. To však neznačí, že urýchľuje jeho smrť. Vo
sviatosti pomazania chorých sa Boh dáva človekovi,
aby ho uschopnil na posledné a najvyššie stretnutie
so sebou samým a aby ho naň povolal. Choroba alebo
nebezpečénstvo smrti sú na to príležitosťou. Božie
volanie už nezamlkne, aj keď človek v dôsledku uzdra
venia nemusí hneď poslúchnuť toto volanie. Zostáva
však usmernený, aby ho splnil.
Sviatosť pomazania chorých má základ vo Svätom
písme (pozri Mt 11, 2— 6; Lk 7, 18— 23; Mk 16, 17).
Najobšírnejšie a najdôkladnejšie nám o tom hovorí
List apoštola Jakuba. V piatej hlave listu dáva apoštol
Jakub smernice pre určité životné situácie, pre čas
nešťastia, pre čas radosti a pre stav choroby. Text
týkajúci sa choroby znie: „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 hrie
chov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom
hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdra
veli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivé
ho“ (Jak 5 ,1 4 — 16).
Tu sa požaduje, aby sa cirkevná obec ujala chorého,
a to prostredníctvom starších, teda kňazov — úrad
ných cirkevných osôb. „Starší“ sa majú nad chorým
modliť. Voľačo podobné bolo aj u Židov. S modlitbou
bolo spojené pomazanie olejom, ktoré sa koná v Páno
vom mene, t. j. mocou a z poverenia Ježiša Krista (porov. Lk 10,17; Sk 3, 6 a i.). Starší vzývajú Pána a on sa
' stáva prítomný svojou uzdravujúcou mocou. Účinnosť

modlitby viery a pomazania olejom je vyjadrená troji
tým spôsobom. Označuje sa ako uzdravenie, ako
úľava a ako odpustenie hriechov. Posledný účinok pri
rodzene predpokladá, že chorý je v stave hriechu. Slo
vom „uzdraviť“ sa mieni uzdravujúci účinok pre telo
chorého. Slovom „uľaviť“ sa zrejme myslí na niečo, čo
presahuje uzdravenie. Úľava ša pripisuje Pánovi. Pán
dáva chorému moc a silu, aby duševne zvládol svoje
utrpenie. Odpustenie hriechov predstavuje dodatočný
účinok, ak to hriešnosť chorého vyžaduje.
Podľa Svätého písma každé zlo má svoj posledný
koreň v hriechu, v odlúčení sa Človeka od Boha a od
spoločenstva — Cirkvi. Keďže pomazanie chorých
vytvára osobitné spojenie s Kristom a jeho prostred
níctvom s Otcom na nebesiach, premáha hriech.
Určite premáha všedné hriechy, a keď treba, aj
smrteľný hriech, ak chorý aspoň v základnom postoji
má svoj život zameraný tak, že je spôsobilý prijať svia
tosť pokánia, a teda chce zomrieť ako kresťan. Ak je to
v zhode s Božím plánom spásy, pomazanie chorých
privádza proces uzdravenia, ktorý sa začal pri korení
odstránením hriechu, k telesnému uzdraveniu a uzdra
veného zaväzuje, aby v budúcnosti žil ako vyzdravený,
t. j. ako kresťan žijúci v spoločenstve s Kristom a s Cir
kvou. Ak je však v Božom pláne spásy, aby chorý
nastúpil cestu do večnej vlasti, pomazanie chorých mu
dáva prostriedky na to, aby zo svojej smrti urobil naj
vyšší úkon spoločenstva s ukrižovaným Kristom.
i

Keď pomazaniu chorých pripisujeme silu na telesné
uzdravenie, nemieni tým konkurovať lekárskemu úsi
liu. Tézu treba chápať skôr tak, že podobnosť s Kris
tom uschopňuje chorého, aby v spoločenstve s Kris
tom prijal ťažkosti, ktoré na jeho život kladie choroba,
vidiac v tomto mimoriadnu možnosť odovzdať sa do
Božej vôle. Človek je tak uschopnený zaujať k svojej
chorobe aktívne stanovisko. V chorobe človek skusu
je, že je tvorom. Pomazanie chorých mu dáva silu priz
nať, že je tvorom a uznať Boha ako Stvoriteľa. Dáva
mu možnosť uskutočniť svoje spojenie s ukrižovaným
Kristom najkonkrétnejším a najsústredenejším spôso
bom. Dostáva silu proti pokušeniam malomyseľnosti,
zúfalstva, netrpezlivosti a sebeckosti. Boh sám vzbu
dzuje pevnú dôveru v svoje milosrdenstvo a silu
víťazne odporovať v súženiach tela a duše. Keď aj
Kristus v smrteľnej úzkosti potreboval nebeskú úte
chu, omnoho naliehavejšie potrebuje Božiu pomoc
v tejto rozhodujúcej hodine hriechom zranený človek.
Človekovi, ktorý je spôsobilý prijať túto sviatosť, Boh
dáva ochotu, pochádzajúcu z viery, ísť cestou, ktorá
jediná vedie k zavŕšeniu, a tak opustiť tento pozemský
život a bezvýhradne sa odovzdať Bohu.
(Podľa M. Schmausa pripravil M. M.)
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Hojné Je u neho vykúpenie
Redemptoristi — kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
(Pokračovanie z min. čísla)
Stropkov bol prvým sídlom redemptoristov. Pred prvou
svetovou vojnou Maďari nedovoľovali redemptoristom,
aby sa usadili na Slovensku. Misie mohli konať len z Mora
vy.
Po vojne košický biskup dr. Augustín Fischer-Colbrie
ponúkol našim prestaveným v Prahe opustený františkán
sky kláštor v Stropkove, ktorý v prvej svetovej vojne bol
veľmi poškodený. Žiadal, aby tam boli aspoň dvaja otcovia
gréckokatolíckeho obradu, pretože na okolí sú väčšinou
gréckokatolícki. Naši otcovia váhali. Jednak, že nemali
ešte vhodných gr. kat. kňazov a za druhé, išlo o rôzne
obrady a kalendár. Jedni mali prísny pôst, druhí už veľko
nočné obdobie. Provinciálna rada-však rozhodla, že toto
riešenie bude len dočasné a pre gréckokatolíkov sa bude
hľadať nový kláštor.
Z Ľvova odvolali o. Trčku a o. Nekulu a poslali ich do
Stropkova. Lenže Stropkov gréckokatolíkom nevyhovoval.
Už aj preto, že misie konali aj na Podkarpatskej Rusi, na
Zemplíne, v Šariši.
O. M. Trčka preto začal hľadať vhodnejšie miesto už od
r. 1925. Otcovia františkáni im ponúkli svoj opustený kláš
tor vo Vinogradove na Podkarpatskej Rusi. Avšak rím. kat.
barónska rodina, ktorá mala patronát nad kláštorom,
nedala k tomu súhlas. O. Trčka začal rokovať so správcom
malého kaštieľa v Ložine pri Michalovciach. Kaštiel však
vyhorel.
Nakoniec prišiel z Prahy sám provinciál o. Mezirka, aby
vyriešil situáciu. Navštívili kaštieľ v Pozdišovciach. Ten sa
pre kláštor nehodil. Rozhodli sa preto pre novostavbu v
Michalovciach. Gróf Staray predával pozemky Pod hrád
kom. Zmluva bola uzavretá v októbri 1928 — sto korún za
štvorcový meter. Nastali rokovania so stavebnými podnik
mi. Po dvoch rokoch rokovania sme sa dohodli s firmou
ROZHON, ktorá budovala michalovské gymnázium, lebo
tá ponúkla najlepšie podmienky.

Michaiovský kláštor
Posviacka základného kameňa bola 12. októbra 1930.
Na slávnosť prišlo množstvo ľudí. Len procesia zo Sobranecka mala vyše 2 000 ľudí. Celé priestranstvo okolo sta
veniska bolo zaplnené.
Firma Rozhon sa pustili do stavby takým tempom, že
celá veľká budova kláštora bola v polovici decembra pod
strechou. Pre tuhú zimu sa mohlo pokračovať až v polovici
marca.
Horšie to bolo s finančnými prostriedkami. Naši otcovia
na východnom Slovensku nemali nijaký príjem. Misie
konali zväčšia na vlastný náklad, z milodarov, ktoré dostá
vali z Moravy a z Ameriky. Pražská provincia bola zadlženä, lebo budovala niekoľko kláštorov. Božia prozreteľnosť
sa však postarala o dobrodincov. V núdzi sa naši otcovia
obrátili do Ríma. Svätý Otec Pius XI. oslavoval svoje 50ročné kňazské jubileum. Z toho titulu poslal na michalov
ský kláštor 400 000 korún. Druhý veľký dar prišiel zo Špa
nielska. Jedna misijná spoločnosť nám poslala 300 000
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korún. Okolo 100 000 korún poslal náš španielsky redemptorista. Bolo to celé jeho dedičstvo po rodičoch. Celú zimu
1930— 31 robil prednášky na Morave o. Ján Zakopal.
Doniesol 10 000 korún. Dobrodinci z USA poslali asi 2 000
dolárov. Zvýšok sme museli požičať od Hypotečnej banky.
Ručiteľom bol náš kláštor v Moravskej Ostrave. Dlh sme
splácali až do r. 1948.
Firma Rozhon odovzdala hotový kláštor už počiatkom
augusta 1931. Potrebné zariadenie bolo dovezené zo
Stropkova. A začalo sa s prípravou na slávnostnú posviac
ku, ktorá bola plánovaná na 7. septembra 1931.
Veľkolepú posviacku vykonal užhorodský generálny
vikár, neskorší užhorodský biskup dr. Alexander Stojka, za
účasti veľkého počtu kňazov a nespočetného zástupu
veriacich. Prišli aj zástupcovia okresu, mesta, vojenskej
posádky a novinári.
Keďže nebolo chrámu, bohoslužby sa konali v kaplnke
- v západnej časti kláštora, ktorá mala 12 x 12 m2. V nedele
a sviatky bola kaplnka plná.
Komunitu kláštora tvorili siedmi členovia: o. Metod
Trčka, rektor, o. Ján Zakopal a o. Vasil Musii. Ďalší štyria
bratia boli zaťažení prácami. Starali sa o hospodárstvo, o
veľkú záhradu, o kuchyňu a o poriadok v dome.

Činnosť nového kláštora
Už hneď po posviacke slávny misionár o. Ján Zakopal
sa vydal na misijné cesty na Podkarpatskú Rus. Vykonal
päťdňovú obnovu v Rakošine a po nej začal exercície
bohoslovcom v Prešove. Pre veriacich v Prešove s veľkým
úspechom vykonal štvordňovú pobožnosť. Pri jeho kázniach bola prešovská katedrála preplnená.
Komunitu posilnil aj štvrtý kňaz o. Ján Kunovianek. Boi
starší, chorý, ale veľmi usilovný a starostlivý hospodár.
Teraz sa už mohli traja rozísť po východnom Slovensku.
Úspešná bola ich misia v Ortuťovej, Rešove, najmä v Koši
ciach. Mali 37 kázní a vyše 2000 spovedí. Pomáhali im aj
tamojší kňazi. Úspešná misia bola v r. 1931 aj v Slovinkách, kde tamojšia banická obec bola vo veľkom nábožen
skom úpadku pre zlý príklad úradníkov. Ale aj tam sa
vyspovedalo vyše 800 veriacich a kázní bolo 27.
V
rokoch 1932—34 misií nebolo veľa. V kláštore však
návštevnosť stúpala a boli navštevované najmä májové a
ružencové pobožnosti.

o. Ján Zakopal menovaný za rektora
O. Metod Trčka bol už vyčerpaný. Veľké starosti a misie
po studených chrámoch mu podlomili zdravie. Preto za
nového rektora kláštora bo! 18. júla 1932 menovaný o. Ján
Zakopal. Bo! plný elánu a mal oceľové zdravie. Nebál sa
nijakej námahy. Bol vynikajúcim kazateľom, skvelým orga
nizátorom a pozorný voči každému. Bol dobrým hospodá
rom domu, včelárom, záhradníkom, ovocinárom. Mal vyvi
nutý umelecký cit pre rezbárske práce. Pre Michalovce bol
požehnaním.

Jeho ideálom bolo vybudovať pri kláštore nádherný
chrám. Všeci to videli, že je to nutné, ale starší sa báli
nových starostí a námah. Okrem toho, polmiliónový dlh
zaťažoval kláštor. Potreba tu bola, ale kto urobí plány na
reprezentačný chrám?

Stavba chrámu
Akonáhle sa vedenia kláštora ujal o. Ján Zakopal, zvolal
schôdzu veriacich a predložil im svoj návrh, aby na budúce
stavenisko začali voziť potrebný štrk a piesok. Jeho plá
nom boli veriaci nadšení a hneď aj sľúbili pomoc. V prie
behu roku 1933 gazdovia navozili horu piesku a štrku.
Otec Zakopal dal vyhotoviť veľký plán chrámu a umiestnil
ho na budúcom stavenisku. Všetci, ktorí išli zo stanice a na
•stanicu, začali obdivovať budúci chrám. Tak sa správa roz
niesla po celom východnom Slovensku. Vzbudilo to veľké
nadšenie a. ľudia začali, nosiť aj finančné dary.
Otec Zakopal poslal fotografie s hromadou piesku a
štrku do Prahy, s prosbou, aby mu stavbu povolili, že to
nebude zaťažovať ani provinciu ani kláštor.
Plán chrámu dal vyhotoviť skvelému architektovi dr. V.
Sičinskému a v máji 1934 osobne odcestoval do Prahy,
aby vysvetlil podrobnosti. Otec provinciál Haderka bol nad
šený. Stavbu povolili a sľúbili aj menšiu pomoc.
Po jeho návrate boli prerokované formality s mestom a
okresom a so stavbou sa začalo. Stavbu prevádzala firma
BIRTUS za stáleho dozoru o. J. Zakopala.
Počiatkom júla 1934 začali robotníci kopať základy.
Posvätenie základného kameňa bolo 22. júla. A keďže o.
Zakopal nebol priateľom veľkolepých slávností ale muž
práce, neposielal pozvánky vzdialeným farnostiam. Na
slávnosť prišlo len niekoľko procesií z okolia s kňazmi.
Základný kameň posvätil o. Jankovič, kanonik z Užhorodu.
A stavba sa rozbehla rýchlým tempom. O stálych robotní
kov a brigádnikov nebolo núdze, najmä z blízkych Topolian.
Otec Zakopaľbol ku všetkým pozorný a uznanlivý. Po
ďakoval, pohostil, odmenil každú fúru, hoci len lacným
nástenným obrazom, ktorý si ľudia vážili ako pamiatku na
stavu chrámu.
Jeseň bola priaznivá a tak na Vianoce bol už chrám pri
krytý. Vo februári sa začalo pracovať vo vnútri a v marci sa
začalo s omietkou. V máji sa začalo s omietkou zvonku.
Stavba sa blížila ku koncu a tak z Prahy prišiel aj autor
plánu dr. V. Sičinský. S prácou bol veľmi spokojný a milo
prekvapený.

veľkom počte, sa mohli pokochať jeho krásou v sobotu,
alebo po slávnostných bohoslužbách.
Vzácni hostia a pútnici sa s veľkou radosťou vracali z
posviacky. Najšťastnejší však boli o. Ján Zakopal a členo
via komunity. Gréckokatolíci dostali veľkolepý chrám, na
ktorý budú stále hrdí a že povznesie sebavedomie všet
kých našich veriacich, ako o tom napísala „Hlídka“ , brnenské katolícke noviny i slovenská Ľudová Politika.

Posviacka chrámu v r. 1935

R. 1935 otcovia redemptoristi oslavovali 15. výročie
svojho príchodu na Slovensko. Za ten čas vykonali veľa
práce, hoci zpočiatku boli len dvaja — o. Metod Trčka a o.
Stanislav Nekula. O. Ján Zakopal prišiel až r. 1926. Praco
vali na Slovensku, na Podkarpatskej Rusi a v Juhoslávii. V
Prešovskej eparchii vykonali v tom čase 115 misií, 66
obnov misií, množstvo triduí a iné menšie práce.
V Užhorodskej eparchii pre zlé spojenie vykonali len 70
misií a 21 obnov. V Juhoslávii 14 misií a 6 obnov.
Aj komunita sa r. 1935 rozrástla na sedem kňazov a
sedem bratov. Bolo teda dosť vlastných síl, aby mohli
vykonávať aj náročnejšie bohoslužby a upokojiť požia
davky nielen domácich veriacich, ale aj tých, čo prichádzali
z ďaleka.
o. Štefan L a z o r , CSsR
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Posviacka chrámu
Kolaudačná komisia našla chrám v najlepšom poriadku,
nemala nijaké námietky a dala súhlas ku konaniu bohoslu
žieb. Slávnostná posviacka bola stanovená nä 27. septem
bra 1935.
Do Michaloviec sa začali schádzať vzácni hostia. Každý
náš kláštor bol zastúpený jedným alebo dvoma členmi.
Už v sobotu za veľkej účasti veriacich odslúžil večiereň
otec biskup Mikuláš Čarnecký, redemptorista z Volyne.
V
nedeľu ráno slávnostne uvítali otca biskupa dr. A.
Stojku. Nato sa obidvaja otcovia biskupi obliekli v kaplnke
a v sprievode kňazov posvätilii podľa predpisov prázdny
chrám a potom zvonku. Kňazov bolo vyše 50. Do chrámu
mali prístup len kňazi a pozvaní hostia. Veriaci, čo prišli vo

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela k tebe, presvätá
Panna, aby ti oznám il slovo spásy. On ťa pozdravil: ..Raduj sa,
Mária! Pán je í tebou a porodíš Syna večného Otca. On vykúpi svoj
ľud z hriechov “ (Z litije sviatku Zvestovania P. Márie)

9

Baziliánski

m n ís i v Taliansku

Na Západe, predovšetkým však v Taliansku, s.a slovo
„baziliáni“ objavuje v dokumentoch až v 11. storočí. Nie
preto, žeby títo mnísi začali žiť v Taliansku až v tomto sto
ročí, ale preto, lebo v 11. storočí na Západe vzniká veľké
množstvo mníšskych rádov .. . Išlo o praktický dôvod, ako
odlíšiť východných mníchov od novovzniklých rádov.
V samotnom Ríme, mníšsky spôsob života podľa prak
tík askézy byzantskej cirkvi, má svoj počiatok v prvej poli
tici 4. storočia. Veľmi sa o to zaslúžil sv. Atanáz Veľký
( t 373), arcibiskup z egypskej Alexandrie — a to počas
svojho pobytu v Ríme spolu s dvoma egyptskými mníchmi
Izidorom a Ammoniom r. 341.
Sv. Hieronym ( f 420) potvrdzuje, že v jeho časoch v
Ríme žilo obrovské množstvo mníchov, ktorí sa tešili
medzi ľuďmi veľkej úcte pre svoju nábožnosť a hĺbku
modlitby (Hom. 127). To isté potvrdzuje i sv. Augustín
( t 430), ktorý navštívil v Ríme viaceré monästiery, ako
mužské tak aj ženské, v ktorých „askéti žili život plný svä
tosti a milosrdenstva v duchu východného spôsobu mníš
skeho života“ (De mor. eccl., I., kap. XXIII, 1339).
V 6. a 7. stor. prišlo do Talianska množstvo mníchov zo
Sýrie, Palestíny a Egypta. Usadili sa v južných oblastiach
Talianska, pretože tu žilo grécke obyvateľstvo. Svoju vlasť
museli opustiť v dôsledku jej obsadenia Arabmi.
V 8. a 9. stor. prichádza ďalšia vlna východného mníšstva, žijúceho podľa pravidiel sv. Bažila Veľkého, pretože
v tom období zúrilo ikonoborectvo v Byzantskej ríši. Títo
mnísi priniesli do Talianska oživenie náboženského života
v duchu byzantských tradícií, obyčajov i reči (gréčtiny).
Toto obdobie je charakteristické kvitnúcim gréckym obra
dom v celom Taliansku.
Počnúc pápežom Teodorom I. sa v tomto období začala
éra pápežov východného obradu. Išlo o deväť pápežov z
Východu, ktorí nasledovali takmer neprerušovane jeden
za druhým:
1. Teodor I. (642— 649)
2. Ján V. (685— 686) — pochádzal zo Sýrie
3. sv. Sergej I. (687— 701) — pochádzal z Antiochie zo
Sýrie
4. Ján VI. (701—0705) — pochádzal z Grécka
5. Ján VII. (705— 707) — pochádzal z Grécka
6. Sixtín (708— 708) — pochádzal zo Sýrie. Bol pápe
žom 20 dní
7. Konštantín I. (708— 715) — pochádzal zo Sýrie. V
dôsledku úradných povinností, strávil jeden rok v Konštantinopole (r. 710)
8. sv. Gregor III. (731— 741) — pochádzal zo Sýrie
9. sv. Zachariáš (741— 752) — pochádzal z Kalábrie
(juh Talianska); obaja jeho rodičia boli Grékmi.
Ako vidíme v priebehu 7. a 8. storočia, celá Cirkev bola
riadená takmer nepretržitých 60 rokov pápežmi, ktorí
pochádzali z Východu a boli jedného z východných obra
dov — gréckeho alebo sýrskeho.
Východní baziliánski mnísi si i v samotnom Ríme posta
vili monästiery. Išlo o monästiery, po ktorých ešte i dnes
nachádzame v Ríme stopy: sv. Krizogna (zal. r. 741), sv.
Sábu, sv. Prisky a Aquily, sv. Alexia, sv. Bonifáca . . .
V monastieri sv. Praxedy (nachádza sa blízko pri bazi
like Santa Maria Maggiore), žil sv. Cyril, apoštol Slovanov,
počas svojho pobytu v Ríme. Predpokladá sa, že práve v
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tomto gréckom monastiere dokončil i svoj svätý život, a to
dňa 14. februára r. 869 . . .
Ďalšími monastiermi, v ktorých žili východní mnísi (v
Ríme) sú: monastier sv. Vincenta a Anastázia, sv. Nila z
Rossana, sv. Cézaria, sv. Bažila (blízko pri Trajánovom
Fóre), sv. Štefana a Kassiana, sv. Silvestra a mnohé iné.
Celý juh Talianska sa od 8. do 12. stor. premenil na kraj,
ktorý bol doslovne preplnený gréckymi mníchmi. Išlo pre
dovšetkým o ostrov Sicília, a o územie Kalábrie a Otranta.
Medzi obyvateľstvom Ríma a severného Talianska, sa
tieto oblasti vo vtedajšom zemepisnom slovníku označo
vali: „Magna Grecia“ — Veľký Gréckom. Ešte i dnes, keď
idete po Ríme, nájdete ulicu i námestie s názvom „Magna
Grecia“ — to na pamiatku a z úcty k niekdajšiemu veľkému
príspevku Grékov na vytváranie talianskej kultúry.
V 9. storočí, však Sicília bola obsadená Arabmi. Grécki
mnísi začali pred nimi utekať na sever. Usadili sa na úze
miach Aspromonte, Sila, Pollina, Apulia, Salernitana . . .
Tieto územia vtedy spravovali byzantskí správcovia, preto
boli veľmi láskavo p rija tí. .. Správcovia privincií totiž
dúfali, že prostredníctvom gréckych mníchov dôjde k helenizácii celého tohto územia, na ktorom už začínal prevlá
dať taliansky prvok. V polovici 10. stor. tu vznikli dve eparchie gréckeho obradu: Merkurion a Latinianon. V 10. stor.
sa mnísi — i tí, ktorí predtým žili ako pustovníci, začali
organizovať do veľkých monastierov — lá vr. . .
V 11. stor. tieto územia obsadili Normani. Nastalo obdo
bie pokoja a mieru, čo tiež veľmi prialo rozvoju gréckeho
mníšstva (v tomto období ich už rímske dokumenty ozna
čujú ako baziliánov). V r. 1130 dochádza k prvej veľkej
organizácii medzi baziliánskymi monastiermi pod vedením
archimandritu Lukáša. Pod jeho jurisdikciu spadlo viac ako
sto monastierov, ktoré boli roztrúsené po Sicílii a Kalábrii.
Od 13. stor. grécky element obyvateľstva sa začal mie
šať s talianskym. To preniklo i do baziliánskych monastie
rov. Od tohto storočia začína úpadok byzantského mníš
stva v Taliansku. Obyvateľstvo začalo zabúdať gréčtinu.
Začali sa zavádzať nové litrugické obyčaje, niektoré
monästiery prešli na latinský obrad, iné boli rozpuste
né .. . Takýto stav trval do 15. stor.
V 15. stor. sa o reorganizáciu baziliánskeho mníšstva
pokúsil pápež Eugen IV. (1431-1447). Avšak neúspešne.

Generálna kúria baziliánov v Rím e

R, 1466 sa o to druhýkrát pokúsil kardinál Bessarion, ktorý
dal zvolať generálnu kapitulu. Reforma bola uskutočnená,
ale zabudlo sa na to, že ide o východné mníšstvo, a ako
také musí mať svoje charakteristiky . . . Opäť bola neú
spešná.
Ešte r. 1579 na juhu Talianska existovalo sto baziliánskych monastierov, ale už boii slabo obsadené mních
m i .. 18. a 19. storočie je opäť charakteristické úpadkom
byzantského mníšstva v Taliansku. Posledný úder urobilo
zhabanie monastierskych dobier r. 1860 . ..
Dnes existuje v Taliansku ešte jeden —- posledný
monastier, v ktorom žijú mnísi-baziliáni, italo-gréckeho
pôvodu. Je to monastier v Grottaferrata. V samotnom
monastiere sa slúžia všetky bohoslužby po grécky. Bazi-

liáni majú ešte tri domy — filiálky v Kalábrií a na Sicílii. Tam
sa slúžia bohoslužby striedavo: po grécky a po taliansky.
Baziiiánski mnísi z Grottaferrata sa v posledných desať
ročiach tešia zvláštnej priazni pápežov . . . Pápež Pavoi
VI. (1963— 1978) a Ján Pavol II. (f 978— ) osobne navštívil
tento m onastier. . . V svojich prejavoch ohľadom bazšliánov z Grottaferrata vždy zdôrazňovali a zdôrazňujú, že
tento monastier tvorí veľmi významné ekumenické spojivo
— bod, v ktorom sa dotýka Východ so Západom . . . Veľmi
si vážia i to, že italo-grécki baziiiánski mnísi, boii vždy verní
katolíckej cirkvi a nikdy nežili v schizme.
(Podľa Paola Giannini, archimandritu (str, 5— 18); Bolletino
deila Badia greca di Grottaferrata, voí. XLf. 1987 — pripravil J.
Byzantínec.

Stretnutie s pápežským nunciom
arcibiskupom Giovannim Coppom sa
uskutočnilo bezprostredne po sláv
nostnom koncerte gréckokatolíckych
cirkevných zborov v Košiciach. Otec
arcibiskup veľmi ochotne poskytol
našej redakcii nasledujúci rozhovor.
Ten sa uskutočnil v atmosfére
nevšedného podujatia, preto sa i prvá
otázka týkala hudby a spevu.

Red.: Vaša prítomnosť v ČeskoSlovensku vzbudzuje v nás nádej,
že nám pomôžete približovať sa k
veriacim v Európe s cieľom pre
hĺbiť náš duchovný život. Môžete
nám v tomto smere pomôcť?
G. C.: Som plne k dispozícii preto,
čo sleduje katolícka komunita, grécka
či latinská — nevidím v tom rozdiei.
Pomožem všade, kde to bude
potrebné v zmysle predstáv Svätého
Otca. Necítim iba zodpovednosť, ale
je to moje vnútorné poslanie, aby som
pomáhal a slúžil. Ako sa to uskutoční,
to už záleží na konkrétnom prípade
Som úplne k dispozícii všade, kde to
bude potrebné.

Redakcia: Ako na Vás zapôsobil
tento festival?
Giovanni Coppa; Mám hlboké,
nádherné dojmy! Predtým som už
síce občas počul gréckokatolícke
spevy, napr. v chráme sv. Petra v
Ríme. V takej sile a podobe sa však
stretávam s gréckokatolíckymi zbormi
prvýkrát. Veľmi to na mňa zapôsobilo
a som veľmi rád, že som to všetko
mohol vypočuť.
Red.: Prichádzate k nám zďaleka.
V minulosti sa tu vybudovali
bariéry izolácie našej cirkvi od sve
ta. Mali ste dostatok prameňov, aby
ste sa zoznámili s históriou i súčas
nosťou gréckokatolíckej cirkvi v
Česko-Slovensku ?
G. C.: Čítal som mnoho o Vás,
teraz som tieto svoje vedomosti pre
hĺbil, z hľadiska historického i nábo
ženského.
Existuje tu spoločenstvo, ktoré bolo
veľmi tvrdo skúšané. Toto spoločen
stvo veľa trpelo, vydalo však aj veľké
svedectvo. A toto historické dedič
stvo, z ktorého žije, to bola vlastne
jeho záchrana, jeho spása. Dalo silu
na prekonanie všetkých ťažkostí a tak
sa udržal tento duch v ľude, ktorý bol
a je živený hlbokým kresťanským
životom.

Red.: To znamená, že nebudete
len v Prahe, ale prídete i na druhý
koniec republiky?
G. C.: Celkom určite, to je moja
povinnosť.
Red.: Masmédia denne chrlia na
Západe množstvo informácií, rôzne
senzácie. Môže niekoho zaujímať
osud a život gréckokatolíkov v
Česko-Slovensku?
G. C.: Celkom určite. Tu je celá his
torická komunita, vzácne skúsenosti
života a prostredníctvom vzájomného
poznávania môže bohatstvo jedných,
slúžiť a byť k dobru i druhých.
Západ toto bohatstvo duchovných
tém obdivuje. Nadchýna ho tak, ako
nadchlo dnešné publikum. Toto je
taký pekný príklad a svedčí o vysokej
úrovni duchovnej a kultúrnej. Vidieť,
že sa tu žije duchovná kultúra v naj
lepšom slova zmysle.

Red.: Ak by sme Vás pozvali na
stretnutie, či dialóg s veriacimi,
duchovnými, mládežou, prišli by
ste?
G. C.: Áno, veľmi rád.
Red.: Vďaka za tento prísľub. V
budúcnosti pripravíme stretnutie,
na ktoré Vás pozveme.
G. C.: Veľmi rád sa stretávam so
všetkými veriacimi či už v Čechách
alebo na Slovensku. Najmä s mladými
ľuďmi, ktorí sú budúcnosťou, zajtraj
škom cirkvi, ako hovorí pápež. Teším
sa na také stretnutie. Rád prídem.
Rozhovor pripravila
dr. Mária Pešeková
Snímka: o. F. D.
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Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

smrti. Kňaz potvrdzuje tento ich sľub a požehná ich man
želstvo.
Len to manželstvo je platné medzi kresťanmi-katolíkmi a
je sviatosťou, ktoré je uzavreté v prítomnosti kňaza a
dvoch svedkov.
Ďakujme Pánu Ježišovi za dobrých rodičov a prosme,
aby si všetci kresťania vážili sviatosť manželstva.

PÁN JEŽIŠ USTANOVUJE SVOJICH NÁSTUPCOV
Kristus Pán chcel, aby ho niekto zastupoval tu na tomto
svete v udeľovaní sviatostí, poučovaní a vedení ľudí k
večnej spáse.
Vybral si na to mužov, ktorým dal zvláštnu moc kňazstva. Dvanásť apoštolov si vybral sám. Dal im poslanie
kázať a krstiť:
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19).
Dal im moc odpúšťať hriechy:
„Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich
zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 23).
Dal im moc slúžiť sv. liturgiu, keď po premenení chleba
a vína na svoje telo a krv, povedal:
„Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 22, 19).
Pán Ježiš dal apoštolom moc udeľovať aj ostatné svia
tosti.
Apoštoli potom vysvätili mužov za svojich nástupcov,
biskupov a ich pomocníkov, kňazov.
Keď sa apoštoli pominuli, ich nástupcovia vysviacali ďal
ších biskupov a kňazov. Aj v našich časoch biskup vkladá
ruky na mužov, ktorých si svätá Cirkev vybrala a prosí
Svätého Ducha, aby im dal kňazskú moc. Kňazská
vysviacka vtláča do kňazovej duše znak Kristovej moci.
Pán Ježiš potrebuje v každom čase biskupov a kňazov.
Stále si povoláva mladíkov, aby mu prišli pomáhať.
Prosme, aby tí, ktorých sa Pán Ježiš povolá, počúvli
jeho hlas a stali sa dobrými kňazmi.
Zapamätaj si:
Kto je kňaz?
Kňaz je muž, ktorý pri vysviacke dostal moc slúžiť
sv. liturgiu, vysluhovať sviatosti a poučovať veriacich.

SVIATOSŤOU MANŽELSTVA PÁN JEŽIŠ ZAKLADÁ
A POŽEHNÁVA RODINY
Sväté písmo nám hovorí, že už v pozemskom raji Pán
Boh spojil prvého muža a prvú ženu v manželstve. Ich
povinnosťou bolo navzájom si pomáhať, plodiť a vychová
vať dietky. Pán Ježiš povýšil toto manželstvo na sviatosť.
Medzi manželmi má byť taká láska, akou Kristus Pán
miluje svoju Cirkev. Sv. apoštol Pavol o tom hovorí:
„Muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou C irkvi. ..
Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom
vo všetkom.
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a
seba samého vydal za ňu . . . " (Ef 5, 23— 25).
Vo sviatosti manželstva spájajú sa muž a žena na celý
život, až po hrob. Pán Ježiš im dáva milosť, aby sa mohli
milovať Božou láskou, pomáhať si v tomto živote a tak
dosiahnuť nebeský život. Dáva im tiež milosť, aby vycho
vávali svoje dietky tak, že budú z nich dobrí kresťania.
Sviatosť manželstva sa uzatvára vtedy, keď mladoženích a mladucha sľubujú, že sa chcú stať manželmi až do

Zapamätaj si:
Čo je sviatosť manželstva9
Sviatosť manželstva je uzavretie platného a trvalého
manželského zväzku medzi pokrstenými kresťanmi.
Ako účinkuje sviatosť manželstva?
Sviatosť manželstva dáva manželom Božiu silu žiť
dobrý kresťanský život a verne plniť manželské povin
nosti.
(Pokračovanie)

Manželstvo — skutočná rozprávka
Veľa rozprávok sa končí slovami: „A žili šťastne až do
smrti.“ Skutočná rozprávka života sa vstupom do manželstva
iba začína. Najkrajšie na nej je azda to, že ju nemusíme len
čítať, ale môžeme (a musíme) si ju sami vytvárať a sami
súčasne prežívať i písať.
Hľa, dobrá cesta — pravda. Áno, ale neslobodno zabúdať,
že je spôsob, ako ju povedať (pápež Ján XXIII.)
Neodvracaj sa od tých, ktorých stretávaš na ceste hore.
Budeš ich potrebovať, až pôjdeš dole (Z knihy: Priviazaní k
mikrofónu)
Modlitba
je
suchý
chĺlab, ale zdravý.
bou si ešte nikto nepokazil žalúdok (Príslovie)

Modlit

Za o. ThOr.
Jánom Murínom

Prepáčte milí čitatelia, ak v úvode sa s osudom otca
Jána prelína i moja osoba. Poznáme sa zo stredoškol
ského štúdia . . . Náš život sa stmelil dramatickými udalos
ťami v roku 1950 — neuveriteľným v 20. storočí vyspelého
štátu! A keď ho budem sprevádzať ďalej, tak iba ako tieň,
V Katolíckych novinách bol uverejnený článok Zomrel aby on bol výraznejší.
A keď končím prvú kapitolu, chcem jednu slzu vyroniť na
ThDr. Ján Murín. Som trocha v pomykove, že nie v našom
jeho
hrob — napísanú v česko-babylonskom zajatí v
Slove bola prvá smutná správa. Ale Slovo je mesačník a
sobotu
popoludní 4. septembra 1954:
Katolícke noviny týždenník.
Sedím, hútam, spomínam
Katolícke noviny hodnotia presne osobnosť zomrelého.
na
Šariš, Zemplín drahý nám.
My sa ale máme hlásiť k jeho veľkému odkazu. Ako začať?
Na slnné nivy a kopce
Pero mi zhrdzavelo — a o kom a o čom chcem písať, cítim
na dlani ščupené Michalovce.
sa nehodný, ako správne vykresliť osobnosť veľkého člo
Na rumenné tváre, rozosmiate líca,
veka!
na lány, kde dýcha žito, kukurica.
Dobrý maliar si chce namaľovať pravdivý a úchvatný
Či ťa uvidím, či ma poznáš
obraz, robí skice a jednu za druhou trhá a odhadzuje.
milý môj rodný kraj.
Odkiaľ urobiť z Teba prvý záber? Možno mi odpustíš, že
Tiaž a nevôľa nedá ti
som sa posledné roky o dm lčal. ..
cítiť a mysliet’ vraj?
A keď si nás opusti! tak osamelý, vylúčený z diania —
Či peješ, osamelý si žaltár,
Ty, sama dynamika a aktivita a 20 rokov si nesmel praco
či
bolí tá, že pustý máš otlár?
vať v Pánovej vinici — to boi snáď najťažší ú d e r . . . Keď
Len
bôľu toho sa neľakaj
sme vlani pred budovou SNR.v Bratislave žiadali o spravo
a
čakaj,
ča ka j. . .
dlivosť pre našu gréckokatolícku cirkev — vraj si tam bol aj
o. Viktor
so svojou rodinou, ale už bezbranný a iste s rozochveným
srdcom si nám žehnal. . .
Keď Ťa chcem slovom vykresliť, musím niekde začať —
ale musím znova zdôrazniť, že ide o jednu z najväčších
osobností gPéckokatolíckeho prešovského biskupstva . ..
Záber bude v prozaickej básni z dňa 9. až 12. augusta
1955 na pastvinách českých Jeseníkofth. Tak by som
chcel, aby mladí Ťa poznali, starí Ťa ctili a rovesníci nech
si opravia pohľad v rôznych obmenách!
Tam som Ťa navštívil ako sústružník, Teba ako pastiera
jalovíc. Vidím jasne ako vô vízii, že v tom rúchu si sa pred
stavil 17. novembra 1990 svojmu Bohu a s píšťalou na hru
di, To bola Tvoia najkrajšia reverenda, už vtedy 5 rokov
ošúchaná. Celý život si nemal cirkevné tituly, iba túto
krásnu pastiersku huňu. Ale predsa si mal titul — preukaz
Akčného výboru! Keď na audiencií sa Ťa pýta! Svätý Otec
Pavol VI. odkiaľ sme vymysleli tento titul, odpovedal si, že
od komunistov, ich mečom chceme vybojovať našu prav- du.
Áno, jalovice tak dôstojného pastiera ešte nemali!
Bol to krásny slnečný deň. Už za rosy sme boli na zele
ných pastvinách, lemovaných brezovými, smrekovými háj
mi. Priamo sa núkalo myslieť, meditovať, modliť sa. Aký
veľký protiklad z kovoobrábajúcej haly továrne, večný
rachot, ostré svetlo horákov . . . A tu ticho .. .
Ale niekedy je aj ticho hrozné . .. „Viktor, skutočnosť je
iná“, — hovorí otec Ján. „Už to nemôžem vydržať. Teraz
s teboú je mi dobre . . , “ Veľa sme hovorili, za tri dni, vždy
do polnoci. . . A končil: Sú to už roky, čo sme tu tak v tejto
púšti: a nie vždy svieti slnko, nie vždy je stádo spokojné.
Sú sýchravé a dáždivé dni. Najmä v jeseni. Stádo sa spla
ší, uteká . . . . Prídu búrky, lejáky a ja musím stáť a rnoknúť. A opakuje sa to často. Nevydržím už dlho. Prihlásim
sa do bane a tak budem môcť Odísť
Vo veľkom príbytku, ktorý vyzeral ako poľovnícky
zámok, sme na verande strávili niekoľko noci; mlčali sme i
'Žehnaj nám, Jozef. : nadhviezdnych výšin i našim drahým rodi
hovorili. Snívali sme o plánoch budúcnosti. On v tú krásnu
nám. Vypros nám zdravie a stály p o ko j všetkým pozem ským konči
budúcnosť neochvejne veri!! Veril a určoval termíny ako
nám (M odlitby a piesne , 114)
sektári o konci sveta. Veril v skorý vzrast a víťazstvo
Pravdy nad Lžou a Dobra nad Zlom „a my znova staneme Juvenalij M okryckyj, jerom onach (studila): Sv. J o z e f v chráme sv.
Sofie v R ím e
sa mužmi modlitby a slova“ (Skutky Ap.).
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• Rómovia zo Slovenska so svojimi duchovnými
pastiermi sa pripojili k púti poľských Rómov z tarnovskej a
krakovskej diecéze do pútnického chrámu Panny Márie
Boiestnej v Limanovei, Sv. liturgiu slúžil otec biskup Bednarczyk, ktorý vyzval rómskych pútnikov, aby boli verní
viere i kultúre svojho národa (Kat. týdeník).
• Po vianočnom posolstve Ján Pavol II. vyslovil bla
hoželania v 53 rečiach, medzi nimi aj po slovensky: Milostlplné a radostné vianočné sviatky! Napokon dal prítom-ným i všetkým, čo slávnosť sledovali prostredníctvom roz
hlasu alebo televízie, požehnanie Urbi et Orbi — mestu
Rímu a celému svetu (KN).
• Matka Tereza, zakladateľka Zhromaždenia misioná
• Pri príležitosti 25. výročia skončenia Druhého vati
rok
lásky, bola vyznamenaná zlatou medailou Leva Tolstékánskeho koncilu uskutočnilo sa v dňoch 5. až 7. novem
ho,
najvyššieho vyznamenania za zásluhy o deti. V odô
bra 1990 v Záhrebe, v Chorvátsku, liturgické sympózium
vodnení
sa uvádza, že Matka Tereza dáva strhujuci prík
na tému Obrad a Duch. Prácu stretnutia organizoval Inšti
tút pre liturgickú pastoráciu a Liturgická komisia Biskupskej lad tým, že prijíma do opatery núdzne, a najmä choré deti
a siroty (KN).
*
konferencie Juhoslávie (KN).

Z krefťanfkého

• Dekrétom vatikánskej kongregácie pre liturgiu bol
schválený text omšovej knihy a lekcionár na nedele a
sviatky v esperante. Nové texty spracovala medzinárodná
omlsia pre liturgické texty v esperante pod predsedníc
tvom varšavského svätiaceho biskupa Wladislawa Mizioieka (KN).
• Nový cirkevný zákonník pre východné cirkvi, kto
rého platnosť vyhlásil pápež Ján Pavol II. dňa 18. októbra
*1990, sa vzťahuje na všetky cirkvi východného obradu a
iba na ne. Týchto cirkví je dovedna 21. Vyhlásenie nového
zákonníka pre východné cirkvi je veľmi dôležitým činom.
Pracovaio sa na ňom vyše 60 rokov a je to prvý cirkevný
zákonník spoločný pre všetky vychoané cirkvi, ktorý
schválil Petrov nástupca (KN).
• Na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme
bola dňa 21. novembra 1990 slávnostná akadémia pri prí
ležitosti oficiálneho vyhlásenia Kódexu Kánonov východ
ných cirkví. Zasadnutie viedol kardinál Simeon Lurdusami.
prefekt Kongregácie východnýcn cirKví, Na zasadnutí
Vystúpil aj biskup Miroslav Marusin, tajomník Východnej
kongregácie (Chr. hoios).
« Rozhlasové stanice na Litve začali vysielať kato•‘ícke programy pre rusky hovoriace obyvateľstvo západnej
časti Sovietskeho zväzu. Program nesie názov Blahozvesť, je natáčaný / Bruseiu a financuje ho dielo Kirche in
t' -ot (Cirkev v núdzi), ktorého zakladateľom je P. Verenfried
van Straaten (Kat. týdeník)
• Miniatúrnu vysielačku dnes už zrušenej ooľskej
štátnej bezpečnosti našli v kláštore na Jasnej hore. Toto už
dávno nefungujúce zariadenie malo slúžiť k odpočúvaniu
pápeža Jána Pavia iľ. počas jeho návštevy v tomto čenstochc skom kláštore (Kat. týdeník).
• V Bangkoku (Thajsko) zasadalo v novembri 1990
valné zhromaždenie Medzinárodnej katolíckej kinemato
grafickej organizácie. A k o delegát Apoštolskej Stolice sa
na ňom zúčastnil arcioiskup John Foley, predseda Pápež
skej rady pre SDOločensKe komunikatívne prostriedky
(KN).
« Rakúske m inisterstvo vedy bude financovať dvom
česko-slovenským študentom teológie ročné štipendium v
Rakúsku. Oznámil to vicekanceiar dr. Jozef Riegler (Kat.
týdeník).
• Ján Pavol 11. má meazi svojimi poradcami soviet
skeho vedca. Stálym členom Pápežskej akadémie vied sa
stal riaditeľ moskovského Ústavu pre výskum kozmu, ató
mový fyzik Roald Sagdejev (Kat. týdeník).
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Správy z domova
Si Biskupská konferencia ČSFR, ktorá sa zišla 27.
novembra 1990 v Brne, poslala vládam ČSFR, ČR a SR a
iným prestavíteľom žiadosť o zrušenie zákonov o umelom
prerušení tehotenstva. V žiadosti biskupi zdôvodňujú, že
plod je od začiatku človekom, a teda pri umelom potrate
ide o brutálnu vraždu nevinného človeka. Ďalej poukazujú
na enormný vzrast počtu potratov po ¡ch legalizácii, na
negatívne následky zásahu pre matku i pre celú spoloč
nosť (KN).
■ Za nového priora (predstaveného) historického
Emauzského kláštora v Prahe bol po úmrtí Cyrila Stavéia
vymenovaný 63-ročný roudnický rodák páter Vojtech
Engelhart, ÓSB (KN).
■ Prefekt vatikánskej Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko navštívil koncom roka
1990 rodné východné Slovensko. Pri príležitostí sviatku
Svätej rodiny celebroval slávnostnú sv. liturgiu pod histo
rickými klenbami košického dómu sv, Alžbety, V homílii
varoval pred tzv. voľným sexom, ootratmi. rozvodmi a krí
zou rodiny (Slov. východ).
K Nočné m odlitby za mier a trpiace národy, poďako
vanie za uplynulý rok a tiché privítanie roku 1991 prežili
mnohí z účastníkov Európskeho stretnutia mládeže ~aizé
cez silvestrovskú polnoc spoločne s kresťanmi v pražských
farnostiach, kostoloch a zboroch. Za zvuku zvonov sa
potom ¿ačaia predpoludním v katedrále sv Víta na Praž
skom hrade spoločná novoročná modlitba účastníkov
(Slov. východ)■ „Srdečne dakujem všetkým , ktorí nás tu v Prahe
tak srdečne prijali“ , vyhlásil na záver svojej poslednej
meditácie na Nový rok na zhromaždení Európskeho stret
nutia miadých brat Roger Schutz (Slov. východ).

Paner učinil si nás hodným i, aby sme sa klaňali tvojmu
krížu. Preto k tebe prichádzam e a v živej viere ti voláme:
„Všetkým nám daj milosť, aby sme mali podiel aj na tvojom
vzkriesení. “
(K ondak 4. pôstnej nedele)

150 rokov od smrti
prvého prešovského biskupa
Gregora Tarkoviča (1818—1841)
Katolícka cirkev byzantského obradu na našom území
sa hlási k tradícií svojich veľkých zakladateľov sv. Cyrila a
Metoda. Ich láska k Cirkvi a spontánna vernosť Svätému
Otcovi bola vždy v histórii jej chválou v dobách svetlých a
oporou v dobách temných.
Je historicky dokázané, že na území Slovenska od čiás
Kronika otca biskupa
sv. Cyrila a Metoda žili východní krestánia. Táto skupina
Dňa 9. decembra 1990 J. E. Mons. Ján H i r k a , pre pôvodného obyvateľstva bola v priebehu stáročí posilňo
šovský biskup, posvätil obnovený chrám v Stretávke (okr. vaná množstvom nových pristáhovalcov s východným
Michalovce). — Dňa 10. decembra 1990 na schôdzi býva obradom a unionistickými snahami východnej cirkvi.
V tomto historickom procese zohralo svoju úlohu aj Pre
lých politických väzňov v Prešove prednášal o základných
ľudských právach. — Dňa 17. decembra 1990 v Kurima- šovské biskupstvo. Vzniklo r. 1818 vyčlenením z Užhorodského biskupstva. V tom čase malo 194 farností a 172 788
noch (okr. Spišská Nová Ves) koncelebroval pri sv. liturgii
s J. E. ThDr. Františkom Tondrom, spišským biskupom. — veriacich. Jeho prvým biskupom sa'stal Gregor T a r k o Dňa 25. decembra 1990 v katedrálnom chráme v Prešove v i č (1818— 1841).
Narodil sa 20. novembra 1754 v Pasike na Zakarpatskú.
slúžil polnočnú sv. liturgiu, a v dopoludňajších hodinách
hlavnú, pri ktorej predniesol sviatočnú homíliu. —-Dňa 26. Jeho otec bol kantorom. Gymnázium ukončil v Užhorode,
decembra 1990 v Kamenici nad Cirochou (okr. Humenné) filozofiu vo Veľkom Varadíne, teológiu vo Viedni na Barbareu (seminár sv. Barbory). Na kňaza bol vysvätený 1. janu
koncelebroval pri slávnostnej sv. liturgii, ktorú celebroval J.
ára 1775 na Černečej hore pri Mukačeve. Boi profesorom
E. kardinál Jozef Tomko, prefekt vatikánskej Kongregácie
pre evanjelizáciu národov. — Dňa 27. decembra 1990 vo teológie v Užhorode, potom duchovným v Dorohe (dnes
večerných hodinách v katedrálnom chráme v Prešove slú Hajdudorog) a v Užhorode.
R. 1816 ho cisár menoval za prešovského biskupa,
žil sv. liturgiu so zvláštnym požehnaním pre účastníkov
avšak
Svätá Stolica jeho menovanie potvrdila až 26.
Európskeho stretnutia mládeže Taizé, ktoré bolo koncom
septembra 1818. Vysvätený bol v monastieri baziliánov v
roka v Prahe.
Krásnom Brode 17. júla 1821.
Katedrálnym chrámom a biskupskou rezidenciou sa stal
Naši jubilanti
minoritský kláštor s kostolom. Budovy však boli v ruinách.
Nie najmladší biskup spolu so svojimi veriacimi sa ener
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripo gicky pustil do veľkej práce. Za veľkých obetí začal opravu
mínajú títo duchovní otcovia:
katedrály a rezidencie. Zriaďuje kapitulu, konzistórium a
Michal Šutaj, na odpočinku v Humennom — 75 rokov
organizačne rozdeľuje prácu biskupskej kancelárie. Upo
od narodenia (10. 3. 1916);
zorňuje kňazov aby viedli bohumilý život a svedomite si
Jozef Krtiežo, okr. dekan, správca farnosti Vysoká nad
plnili svoje povinnosti. Osobitnú pozornosť venuje laikom.
Uhom — 75 rokov od narodenia (17. 3. 1916);
Príslušníci východného obradu žili po horách a v údoliach
Nicefor Petraševič, na odpočinku — 50 rokov od ordi Karpát, Beskýd a Makovice. Tvorili menšie osady, ale i
nácie (24. 3. 1941).
väčšie dediny, Tu zriaďuje cirkevrvé školy pre deti a umož
Spomeňme ši na jubilujúcich duchovných otcov vo svo ňuje im cestu k vyššiemu vzdelaniu. Usiluje sa o obrodu
jich. modlitbách.
rodiny a manželského zväzku. Aby kňazi mohli prehlbovať,
svoje vzdelanie, pri biskupskom úrade zriaďuje knižnicu,
Mnohaja ľit, blahaja ľit!
ktorá v priebehu rokov sa rozrástla na množstvo zväzkov.
Svoju úlohu organizácie novoutvorenej Prešovskej eparchie biskup Gregor Tarkovič splnil. Bol to vzdelaný biskup,
askéta. Zomrel 16. januára 1841 a je pochovaný v krypte
katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Peter
r— -------------- --------------------------------------------------------- s.

?o?iv<m» epaRcme

Naše hroby

Z obežníka Gr. kat. biskupského úradu v Prešove (č. j.
2937/90 z dňa 14. 12. 1990) sme sa dozvedeli, že dňa 1.
októbra 1990 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 71. roku
svojho života a v 50. roku kňazstva
■o. Ján J u r k o , gr. kat. duchovný na odpočinku.

Zosnulý sa narodil 11. februára 1919 v Novom Ruskove.
Na kňaza bol vysvätený 12. júla 1940. Pôsobil vo farnosti
Vyšná Jablonka a Sobrance. Pochovaný bol 8. októbra
1990 v Košiciach.

Úmysel Apoštolátu modlitby na marec
1. Aby mládež a dospelí spolupracovali na tom
istom poslaní Cirkvi v bratskej jednote zmýšľania a
konania.
2. Aby mladí ľudia v Amerike a Indii objavili svoje
misionárske povolanie.
3. Aby sa nielen matky, ale aj otcovia našich rodín
starali p náboženskú výchovu detí.*
Srdce Ježišovo, požehnávaj vedeckú a duchovnú
formáciu mladíkov, čo sa pripravujú na kňazský stav.

Vičnaja Jemu pamjaf!
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Určite mnohých, ktorí si prečítali článok pod názvom Otvo
rený list paiii Timkovej, alebo zlodej kričí chyťte zlodeja, uve
rejnený v pravoslávnom mesačníku Odkaz sv. Cyrila a
Metoda č. 12/90, zarazila hrubosť a nekultúrnosť spôsobu,
akým bol príspevok napísaný. V duchu „kresťanskej lásky a
porozumenia“, na ktorú sa autorka článku podpísaná pseu
donymom Ľubov Pravoslávna v závere odvoláva, evidentne
mala úmysel pourážať gréckokatolíckych veriacich.
V svojom príspevku nemienim polemizovať o historických
aspektoch vzniku gréckokatolíckej cirkvi a oprávnenosti jej
nárokov na vrátenie jej majetku. Na túto tému už toho bolo
dosť popísané. Dostatočnú odpoveď na túto otázku dal
posledne autor V. Horňak v svojej uverejnenej samostat
nej štúdii Prešovský gréckokatolícky sobor v roku 1950.
Nemienim ani analogickou aroganciou, ponižujúcou a nedôs
tojnou veriaceho človeka odpovedať autorke tohoto tentokrát
z jej strany skutočne „hysterického“ hanopisu na jej argu
menty, ktorými obhajuje svoju „pravdu“, ktoré končia kupodivu (zámerne) práve pred kritickým rokom 1950.
Článok Ľ. P. vyznieva urážlivo aj pre rímskokatolícku cirkev
a logikou historických premís sa môže dotknúť aj ostatných
reformovaných cirkví, ktoré sa konštituovali v nedávnych
storočiach vyčlenením z pôvodnej jednotnej Kristovej cirkvi.
Na adresu autorky (či autorov?) článku, ale aj na adresu
tých, ktorí sa stotožňujú s jej tvrdeniami a uverejnenie jej prí
spevku umožnili, chcem uviesť a zároveň upozorniť na jeden
aspekt polemiky. Je to zásadná právna a politickospoločenská skutočnosť, že deWsratôrnym aktom SNR bol jedno
značne majetok gréckokatolíckej cirkvi ako občianskopráv
neho subjektu uznaný za jej vlastníctvo. Teda právne niet
pochýb, komu tento majetok patrí. V tomto smere je otázka
vlastníctva raz a navždy uzavretá. Zákonným opatrením
nášho parlamentu, tohoto demokratickým spôsobom zvole
ného najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenska bolo
deklarované vlastnícke právo gréckokatolíckej cirkvi k
nehnuteľnostiam patriacim tejto cirkvi do r. 1950 a oficiálne
sa za krivdy spáchané gréckokatolíckej cirkvi ospravedlnila
aj vláda Slovenskej republiky v marci minulého roku.
Autorka článku ako je to zrejmé z jeho obsahu túto satisfakčnú skutočnosť neberie alebo nechce vziať do úvahy a
teda v konečnom dôsledku logikou svojej argumentácie proti
gréckokatolíckej cirkvi ignoruje vôľu a rozhodnutie tohoto
nášho zastupiteľského zboru a vlády a spochybňuje pravde
podobne spravodlivosť ich rozhodnutia.
Pisateľka článku a jej podobní rozširuje tak rady tých, ktorí
nás presviedčajú o svojich nesympatiách k spoločenským a
politickým zmenám, ku ktorým došlo v našom štáte po
novembrovej revolúcii, lebo im pravdepodobne vyhovoval
režim, ktorý sme odsúdili. A že prijatý zákon polemizujúca
strana nemieni bez výhrad a komplikácií rešpektovať, doka
zujú de facto pretrvávajúce problémy s navrátením majetku
gréckokatolíckej cirkvi na našich farnostiach. V tomto prí
pade je ale nutné otvorene povedať, kto je v tejto spoločnosti
na ktorej strane.
Zároveň by som chcel upozorniť, že neodmysliteľným prin
cípom zákonnosti v tomto našom novom štáte, ktorý chceme
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budovať ako právny štát, je povinnosť bezvýhradného zacho
vávania a rešpektovania prijímaných právnych noriem všet
kými subjektami. S ich porušovaním a ignorovaním je spo
jená aj v podmienkach demokracie právna a občianska zod
povednosť s možnosťou uplatnenia príslušných sankcií. Kto
má v mene lásky, ekumenizmu a novej spoločnosti záujem na
takejto konfrontácii?
dr. Peter K r a j ň a k

Naša viera bola pevná!
Môj priateľ Ján Popovič z Košíc spomína, ako žila gréckokato
lícka cirkev pod Duklou po „Prešovskom sobore“ :
„V týchto krušných časoch pre našu gréckokatolícku cirkev, si
predstavitelia totalitnej moci a pravoslávnej cirkvi mysleli, že tu,
pod Duklou, budú mať s nami ľahkú prácu. Verili, že hromadne
prejdeme k pravoslávnej cirkvi. Sklamali sa! Zostali sme verní
viere našich otcov, aj napriek prenasledovaniu našich kňazov a
veriacich.
Do r. 1965 som žil s rodinou v Piskorovciach. Tam som sa naro
dil. Napriek tomu, že vtedajšia totalitná moc postavila našu cirkev
mimo zákon, vyhlasovali, že naša cirkev neexistuje — nebola to
pravda! Ona žila! A dočkala sa slobody!
V mojom rodnom dome sme sa schádzali na bohoslužby, prav
daže v noci a za prísnych opatrení. Naša cirkev k nám posielala
kňazov, ktorí boli na slobode a ktorí pracovali na rôznych miestach
našej vlasti. Svoju prácu vykonávali čo najsvedomitejšie. Prichá
dzali k nám striedavo — o. Eugen Kočiš, mladý a oduševnený
kňaz a misionár o. Michal Majovský. Slúžili nám sv. liturgiu a kázali
Božie slovo. Zároveň krstili, sobášili. . . Vo svojich kázňach vlie
vali nám vieru a nádej . . . My sme verili — a neboli sme sklama
n í...
Ako som už spomenul, bohoslužby a príchod kňazov boli za
veľmi prísnych opatrení. Okná boli zastreté, vonku bola stráž, aby
nás nikto nepovolaný neprekvapil. Duchovní otcovia podľa plánu
prichádzali raz zo Sitnice, raz od Mrázoviec, od Tokajíka. . .
Samozrejme, išli sme im naproti, aby v cudzom kraji nezablúdili.
Takto v prísnej ilegalite žila naša gréckokatolícka cirkev pod
Duklou. Dodnes si pamätám na dojímavé slová misionára o.
Michala, ktoré nám povedal na jedny sviatky Božieho narodenia,
alebo na slová o, Eugena v kázni na Veľký piatok. . . V ich slo
vách, ktoré padali na naše ubolené duše bolo plno viery a náde
je . . . Ich slová sa čiastočne naplnili v r. 1968 a úplne po 17.
novembri 1989. Za toto všetko dnes ďakujeme týmto naším
duchovným otcom, že v nás udržovali plameň viery, že sme
vydržali, a neboli sklamaní. Bohu vďaka!“
Michal Ondovčík
Vojčice

Francúzsky básnik Lautréamont napísal: „Podľa toho, čo
mi vraveli, som synom muža a ženy. Podivné! A ja som si
myslel, že som niečo viac.“
A naozaj, my sme čosi viac. „Ty si môj milovaný Syn, v tebe
sa mi zaľúbilo“, — znel Otcov hlas o Kristovi. A tieto slová
platia i o každom, kto v neho uveril, prijal krst a znovu sa zro
dil z vody a z Ducha Svätého (Jn 3, 5).
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