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Opŕavdu vstal!
Naša myseľ i srdce sú plné dojmov, keď sledujeme 

udalosti okolo ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista. 
Zisťujeme, že ľudská zloba ešte nikoho tak nenávidela, 
ako práve osobu Ježiša Krista. Toľko nenávisti a 
nepriateľstva sa nahromadilo na tohto „Syna člove
ka“.

Počujme, ako ďaleko siahala ľudská zloba a nená
visť.

Do Getsemanskej záhrady, kde sa modlil, prišiel za 
ním veľký zástup ľudí, ozbrojený mečmi a kyjmi (Mt
26, 47).

Takto zviazaného ho priviedli pred Piláta, aby ho 
odsúdil (Mt 27, 2).

Svoju zlosť vylievajú na ňom tým, že sa mu posmie
vali, bili ho, pľúvali do tváre, zahalili mu tvár a poveda
li: „Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!“ (Mt 26, 
68).

A „keď sa mu naposmievaii“ (Mt 27, 31), položili mu 
na plecia ťažký kríž, a viedli, „aby ho ukrižovali“ (Mt 27, 
31), aby zomrel vtedy najpotupnejšou smrťou — na 
kríži.

Ani na kríži mu nedali pokoja. Stačí nám zmienka 
evanjelistu, ktorý hovorí, že „ho tupili aj zločinci, čo 
boli s ním ukrižovaní“ (Mt 27, 44).

A aby zomrel na kríži, aby jeho smrť bola istá, „jeden 
z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a 
voda“ (Jn 19, 34).

Ale ani potom neverili. Preto keď ho pochovali, Pilát 
prikázal,, aby hrob zapečatili a postavili vojenskú stráž 
(Mt 27, 65-66).

Možno povedať, že ľudská zloba ešte nikoho tak 
dôsledne nezabila a tak starostlivo nepochovala, ako 
Krista, — ale pritom sa nikoho po smrti tak nebála, ako 
práve jeho. Ale ako možno zabiť.toho, kto je pôvodcom 
života. Ako možno zavrieť do hrobu a ustrážiť toho, 
ktorý sa vie ukryť do kúska chleba a žiť v Cirkvi. Je 
zbytočné hľadať živého medzi mŕtvymi. Je preto aj 
smiešne hľadať Krista v minulosti ako kohosi, ktorého 
pochovali a na ktorého sa zabudlo. On „vstal, ako 
povedal“ (Mt 27, 6).

V dejinách čítame, že cisár Júlian, zvaný odpadlík, 
hovoril o Kristovi s najväčším opovrhnutím. S posme
chom ho nazýval „Galilejským“, alebo „synom tesá
ra“. Raz stretol tesára, ktorého vernosť ku Kristovi mu 
bola známa a uštipačne sa spýtal: „Čo robí Galilejský, 
syn tesárov?“ A zbožný Kristov učeník povedal: 
„Chystá dosky na tvoju truhlu!“ A tak aj bolo o nejaký 
čas. Zomierajúc povedal: „Zvíťazil si, Galilejský!“

Nech sa nebesia dôstojne veselia, nech sa raduje zem , nech spieva 
celý vesmír viditeľný i neviditeľný, lebo žije Kristus, radosť všetkých 
vekov (Veľkonočná utiereň).

I

V priebehu dejín sa táto história neraz opakovala . . .  
Všetko je však márne. Nám veriacim to slúži ako 
dôkaz, že Kristus je naozaj Bohom, pretože vlastnou 
mocou vstal z mŕtvych a žije s nami „po všetky dni až 
do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

-f-

Blahoslavení chudobní v duchu

Nie ten, kto je  chudobný, je  skutočne šťastný, ale ten, kto 
pokladá Kristovo prikázanie za cennejšie ako bohatstvo tohto sve
ta. Takých Kristus nazýva: „Blahoslavení chudobní v duchu“ (Mt
5, 3). To znamená, že nie tí, ktorí sú chudobní na pozemské 
bohatstvá, ale tí, ktorí si vybrali chudobu celým srdcom. Lebo 
nemožno nazývať šťastím to, čo nie je  vybrané dobrovoľne.

(Sv. Bažil Veľký (+379), Homília na Žalm 33, odst. 5; vybral V. 
M.)
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1. P Svetlý pondelok. — Mária Egyptská, prepodobná
2. U Svetlý utorok. — Titus, prepodobný
3. S Svetlá streda. — Nikita, vyznávač
4. Š Svetlý štvrtok. — Jozef a Juraj, prepodobní
5. P Svetlý piatok. — Teodul a Agatopód, mučeníci.

Prvý piatok
6. S Svetlá sobota. — Eutych, arcibiskup____________
7. N Tomášova nedeľa. — Hl. 1. Utr. ev. 1. Juraj, biskup
8. P Irodion a i., apoštoli
9. U Eupsych, mučeník

10. S Terent a i., mučeníci
11. Š Antipas, biskup a mučeník
12. P Bažil, biskup a vyznávač
13. S Artemon, mučeník____________________________
14. N Nedeľa myronosičiek. — Hl. 2. Utr. ev. 3. Martin,

p á p e ž ___________________________________
15. P Aristarch, Pudens a Trofim, apoštoli
16. U Agapia, Irena a Chionia, mučenice
17. S Simeon, prepodobný
18. Š Ján, prepodobný — učeník sv. Gregora Dekapolita
19. P Ján Pustovník, prepodobný
20. S Teodor Trichin, prepodobný____________________
21. N Nedeľa uzdravenia chorého. — Hl. 3. Utr. ev. 4.

Január, biskup a mučeník______________________
22. P Teodor Sykeota, prepodobný
23. U Sv. Juraj, veľkomučeník
24. S Sáva Stratilát, mučeník.

Polovica Päfdesiatnice (Prepolovenije)
25. Š Marek, apoštol a evanjelista
26. P Bažil, biskup a mučeník
27. S Simeon, mučeník_____________________________
28. N Nedeľa Samaritánky.

Sozipater, apoštoli
— Hl. 4. Utr. ev. 7. Jason a

29. P Kyzickí mučeníci
30. U Jakub, apoštol

Neoceniteľný dar
Jeruzalem neleží ani pri rieke, ani cezeň nepreteká 

nijaká významná rieka. Doliny a údolia, ktoré sa roz- 
priestierajú okolo neho, nemajú vodu najmä v letnom 
období. Jediným zdrojom pitnej vody pre mesto je 
výdatný biblický prameň Gihon spod vrchu Sion, nazý
vaný aj prameňom Panny Márie, ktorý dodáva mestu 
vodu od najstarších čias. V dávnejších dobách museli 
obyvatelia Jeruzalema budovať studne, cisterny, ryb
níky, vodné nádrže, do ktorých zachytávali dažďovú 
vodu alebo ju do nich privádzali odniekade.

Uvážlivý, múdry a zbožný izraelský kráľ Ezechiáš 
(727—698) preslávil svoje meno najväčším dielom, 
akým bolo vykopanie podzemného tunela od prameňa 
Gihon a privedenie vody do Jeruzalema. Ezechiášovo 
dielo nemalo sebe rovného. Múdry kráľ využil nižšiu 
úroveň doliny na západ od vrchu Sion a voda tiekla 
samospádom do mesta. Kanálom tiekla voda aj do ryb
níka Siloe. Prameň Gihon „posiela vodu“ do jeruza
lemského údolia ešte i dnes a z toho pochádza aj jeho 
pomenovanie „Poslaný“.

Rybník Siloe sa stal pre kresťanov posvätným pre 
zázrak, ktorý sa tam stal: uzdravením slepého od naro
denia (Jn 9,1-41).

O vode možno napísať nádherné litánie, hymny i 
básne plné chvály a oslavy milého Pána Boha za tento 
dar života pre človeka a pre všetko stvorenstvo. Aby 
sme poznali nesmiernu cenu vody, treba prežiť nie
koľko dní v horúcich krajinách, treba prejsť cez púšte 
spálené slnkom, aby sme pochopili, čo znamená pohár 
čerstvej vody, o ktorej Ježiš povedal, že podaný smäd
nému, nezostane bez odmeny.

Bez vody niet života, potrebujeme ju na zahasenie 
smädu, na varenie, na osobnú hygienu i na liečenie; 
voda je potrebná v priemysle, poháňa turbíny, ktoré 
vyrábajú elektrickú energiu. Bez vody by nám vyschli 
polia, bez nej by nebolo chleba, mlieka, masla, ovo
cia . . .  Preto s vodou musíme tak dobre hospodáriť, 
ktorej ani u nás nie je nazvyš, je pre nás cennejšia ako 
zlato.

My veriaci si vodu vysoko ceníme ešte aj pre iné jej 
vlastnosti a dobrodenia. Krstnou vodou sme sa stali 
Božími deťmi a zaštepili sme sa do tajomného Kris
tovho tela v cirkvi. Svätenou vodou sa žehnáme, keď 
vstupujeme do chrámu a keď z neho vychádzame. 
Svätenou vodou sa ešte inak často stretávame po celý 
rok. Na môj hrob padnú posledné kvapky svätenej 
vody spolu s kňazským požehnaním. Nad vodami Jor
dánu sa ukázala Najsvätejšia Trojica. Vodou z tej istej 
rieky sv. Ján pokrstil Ježiša. Vodou umýval Ježiš 
apoštolom nohy, z Kristovho boku na Kalvárii vytiekla 
krv a voda. Ale vo vode si aj Pilát umýval ruky pred 
všetkým ľuďom, aby ho uznali za nevinného v Ježišo
vej veci.

Voda vo svojej podstate je vždy tá istá, ale môj stále 
sa opakujúci smäd a jeho uhasínania vodou dáva jej 
znamenie večnej mladosti.

Ježiš nás volá k sebe, lebo má moc obdarovať Živou 
vodou, ako povedal samaritánskej žene pri studni 
Jakubovej: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, 
nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa 
v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života“ 
(Jn 4,14). Tou Živou vodou je Kristovo učenie, poklad 
milostí — Eucharistia a ostatné sviatosti. Nezabú
dajme načierať z tejto Kristovej Živej vody, aby sme 
neklesli vysilení na ceste do večnosti.

Štefan M i k o

Neopovrftujme chudobnými, jednoduchými ľuďmi, robotníkmi! 
Oni sú nielen naši bratia v Bohu, ale i najdokonalejšie nasledujú 
Ježiša v jeho pozemskom živote. Miesto toho, aby sme nimi opo
vrhovali, obdivujme ich a závid’me im (Charles de Foucauld)
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O povode a význame ikon
Prvopočiatky kresťanského sakrálneho umenia sa datu

jú od počiatku 2. stor. po Kr. Najstaršie nástenné maľby sa 
nachádzajú na stenách starokresťanských pohrebísk — 
rímskych katakomb. Tieto fresky nesú v sebe ešte prvky 
gréckeho antického umenia.

Mohutný rozvoj sakrálneho umenia a ikonopisu nastal 
založením byzantskej ríše Konštantínom Veľkým v prvej 
polovici 4. stor. po Kr. Milánskym ediktom r. 313 zrušil pre
nasledovanie kresťanov a kresťanské náboženstvo vyhlá
sil za štátne náboženstvo. Novým sídelným mestom ríše 
sa stal Carihrad — Konstantinopolis.

Cisársky dvor bol centrom vzdelanosti, kultúry a umenia 
a takisto aj centrom rozvoja sakrálneho umenia na Výcho
de. Umenie na vysokej úrovni reprezentovalo štátnu a cir
kevnú moc a ovplyvnilo na stáročia kultúrny, duchovný a 
náboženský rozvoj celej Európy.

Základným rysom ikonografickej tvorby je jej introvertný
— meditatívny charakter a graficky dekoratívna interpretá
cia, a farebná pestrosť s použitím zlata a striebra. Metóda 
a techniky byzantskej ikonografie sú schopné optimálnym 
a sugestívnym spôsobom transponovať transcendentálne 
duchovné hodnoty a myšlienky výtvarným spôsobom. Kľú
čom tejto vlastnosti je špecifický filozofický postoj k mate
riálnemu a duchovnému svetu.

Podľa legendy apoštol a evanjelista sv. Lukáš bol prvým 
ikonopiscom. Namaľoval ikonu presvätej Bohorodičky so 
Spasiteľom v náručí na doske stola, na ktorej sa stravova
la svätá Rodina.

Pôvodné centrá ikonopisu vznikli v Malej Ázii a v Grécku 
s priľahlými ostrovmi. Tu v priebehu času vzniklo mnoho 
kláštorov, ktoré sa stali semenišťom ikonopisu. Sv. Ján 
Damascénsky sa považuje tiež za patróna ikonopiscov, 
lebo v čase ikonoborectva horlivo bojoval za obnovenie 
úcty k sv. obrazom. Tvorba ikon sa neskoršie rozšírila z 
Grécka na Balkán: do Macedónie, Bulharska a Juhoslávie 
a takisto na Kyjevskú a Veľkú Rus. Z ruských ikon, ktoré v 
priebehu dejín takisto prešli rôznymi vývojovými fázami 
dosiahli vysokú umeleckú umeleckú úroveň. Poznáme 
tieto hlavné centrá ikonopisu: kyjevská, novgorodská, su- 
zdalská a moskovská škola. Za najväčších predstaviteľov 
ruského ikonopisu považujeme Teofana Gréka a Andreja 
Rubľova. Obidvaja boli mnísi. Z týchto centier prenikol iko- 
nopis rôznymi cestami na Západ a do celého sveta, kde sa 
teší veľkej vážnosti a vysokému obdivu dodnes.

Ikona je viditeľnou manifestáciou Božskej osoby Ježiša 
Krista a Zjavenia Svätého písma, ako aj obrazov presvätej 
Bohorodičky, anjelov a svätých, realizovaných ikonopi- 
som. Je to umelecké dielo, ktoré nám fyzicky viditeľne zo
brazuje duchovnú udalosť v materiálnom svete.

Ikonopis sa neriadi bežnými zásadami svetského ume
nia, ktoré sa zakladá na zobrazovaní videného sveta, rea
lity prírody a tvorov včítane ľudí, tak ako vyzerajú, alebo 
sa zdajú navonok. V ikonopise neide o zobrazenie vonkaj
šej krásy prírody, ľudského tela, rôznych predmetov a ve
c í . . .

Na prvom mieste je vždy duch a až potom hmota — 
myšlienka a až potom forma. Je treba transponovať z jed
nej roviny do druhej roviny. Najsamprv analyzovať a selek
tovať, redukovať nepodstatné a zdôrazniť podstatu. Ikono
pis nerešpektuje reálnu perspektívu a proporcie — merítko 
osôb je podriadené ich významu. V ikone nejestvuje čas v

bežnom zmysle, naopak viac dejov do seba zapadá a vlád
ne stála prítomnosť tu a teraz! Pozorovateľ je tým vtiahnu
tý a zapojený do deja a udalosti. Ikonopisec musí mať 
jasnú predstavu o hierarchii hodnôt, osôb, ideí a vecí — o 
ich proporciách a poradí, ďalej o kánonoch a vecných atri
bútoch, o rôznych kostýmoch a ich súčastiach a o mno
hých iných predpisoch kodifikovaných tradíciou.

Vychádzajúc teda z tejto polohy, môžeme pristúpiť k iko
nografii a k ikonopisu — písaniu ikon. Ikona je kultovým 
predmetom, ktorému patrí úcta ako samému Svätému 
písmu a tiež osobám na nej zabrazených — preto ikonu 
bozkávame, pred ňou meditujeme a inšpiruje nás k mod
litbe.

Ikony pôvodne maľovali — písali kňazi, mnísi alebo pus
tovníci východného obradu. Pred začatím samotnej práce 
sa modlili a meditovali o vybraných osobách alebo udalos
tiach zo Svätého písma. Na samom začiatku sám biskup 
žehnal úmysel ikonopisca a po dokončení ešte ikonu po
svätil. Vo východnom obrade má byť v súlade liturgia s 
chórovým spevom a obrady s ikonami a ikonostázom v 
jednote, lebo len tak sa uplatní krása a harmónia celku.

V priebehu času v dôsledku rôznych spoločenských pre
mien u nás došlo k úpadku ikonopisu. Je potrebné vrátiť sa 
k prameňom, obnoviť tradície, ktoré sa zanedbali, až sa na 
ne v priebehu času zabudlo. Industrializácia a komerciona- 
lizácia zasiahla aj oblasť umenia a umeleckej tvorby tým, 
že zaplavila trh lacnými reprodukciami a gýčmi úpadkovej 
,kultúry a nevkusu. Týmito vplyvmi bol deformovaný pôvod
ne zdravý a správny postoj ľudu k umeniu, ktorý sa mimo 
iné prejavoval aj v ľudovej umeleckej tvorbe, ktorú si aj 
dnes vážime. Ťažko sa napráva to, čo sa dlhú dobu defor
movalo.

Akad. mal. Mikuláš Klimčák: Presvätá Bohorodička



Dnes žijeme vo svete, kedy je hierarchia pravých hodnôt 
v chaose a málokto sa v tejto situácii vyzná. V dôsledku 
toho dochádza k diletantizmu a deformáciám v maľovaní „svä
tých obrazov“ a tiež pri výmaľbách chrámov nezodpovednými 
osobami. Vplyvom latinizácie sa na mnohých miestach vy
hadzovali ikonostázové steny a zavádzajú sa rôzne cudzie 
prvky a praktiká. Myslím, že netreba zdôrazňovať, že sa 
tým zapríčiňujú neodpustiteľné a nenahraditeľné kultúrno
historické škody. Príčinou toho stavu je hlboká nevedo
mosť podstaty východného obradu a ikonopisu a v dôsled
ku toho dochádza k nežiadúcim deformáciám samotného 
východného obradu.

Táto skutočnosť ma núti k tomu napísať tento rozbor na 
situáciu a stav, ktorý u nás v súčasnosti vládne. Je treba 
pristúpiť čím skôr k hlbokej náprave — vysvetľovaním, po
učením a usilovnou prácou. Za prítomný stav je zodpoved
ná minulosť, ale za budúcnosť sme zodpovední my. Záro
veň chcem odpovedať na dopyty mnohých, ktorí majú záu
jem o vysvetlenie vnútornej podstaty ikon a tiež o metó
dach umeleckého tvorenia a maliarskych technikách.

Ikony sa píšu na drevo, plech, pergamen, papier a na 
stenu. Príprava dreva — doska lipová, hrušková, orecho
vá, cédrová, alebo iné ušľachtilé drevo s kompaktnou 
štruktúrou letokruhov. Doska musí byť suchá, najprv sa 
napojí roztokom gleja a prelepí riedkym plátnom, ktoré za
bezpečí dosku pred prasknutím. Po zaschnutí nanesie sa 
na podklad štukový nános z plavenej kriedy a kostného 
gleja smotanovej konzistencie v siedmych vrstvách. Po za
schnutí povrch sa prebrúsi veľmi jemným brusným papie
rom a doska je pripravená k maľbe.

Na štukový podklad sa nanesie alebo prekopíruje kom
pozícia — kresba obrazu. Táto kresba sa ešte prekreslí 
jemným štetcom sépiou alebo pompejskou červeňou. Najprv 
sa vykoloruje podľa potreby pozadie ikony. Samotné farby sa 
nanášajú na príslušné miesta — najprv sa nanesú základ
né tóny, potom tmavšie tóny a nakoniec svetlé miesta.

K maľbe ikon sa používajú temperové farby rôznych 
druhov. Staré ikony sa maľovali vaječnou temperou. Po 
zaschnutí maľby sa ikony lakujú damarovým, alebo masti- 
xovým lakom. Toto je v hrubých rysoch načrtnutý postup 
maľovania ikon.

Ikonopis má u nás dnes tiež mnoho nežičlivcov. Sú to ľu
dia, ktorí nemajú potrebné vzdelanie,, nepoznajú hodnoty 
nášho duchovného dedičstva a podliehajú cudzím vply
vom a manipuláciám nepriateľov týchto hodnôt. Naše chrá
my sú preplnené takými bezcennými obrazmi a soškami, 
ktoré tam nepatria a tým znižujú pôsobivosť východného 
obradu, ktorý spočíva v jednote obsahu a formy.

Hovorí sa: Človek vytvára prostredie a prostredie zasa 
formuje človeka. Ináč sa správame v súkromí, ináč v spo
ločnosti, ináč v drevenej stodole, ináč v paláci alebo v chrá
me. To znamená, že prostredie aké vytvoríme a v ňom sa 
zdržujeme, svojimi hodnotami na nás pôsobí — prijímame 
a sa mu prispôsobujeme, osvojujeme si ho, či dobré či zlé, 
na celý život, ba aj na mnohé generácie.'

S ľútosťou môžeme povedať, že máme veľmi málo ta
kých chrámov, ktoré by sme mohli označiť ako správne a 
krásne zariadené a vyzdobené v duchu východného obra
du. Znova zdôrazňujem, že najväčšia hodnota, ktorú člo
vek môže vytvoriť — je hodnota duchovná, a umelecké 
dielo je duchovná hodnota vtelená do formy farby a hmoty! 
Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť!

Dnešok nás vyzýva, dnešok nás zaväzuje oživiť ikonopis 
u nás. Renezancia ikonopisú je nanajvýš aktuálna, ba nut

ná! Považoval by som za vhodné a možné teraz, keď sa 
obnovujú zakázané rehole, obnoviť niektoré zaniknuté 
kláštory mníchov baziliánov a založiť v nich školy ikonopi
su.

Žijeme v časoch veľkých spoločenských a politických 
premien. Duchovná obnova po ťažkých politických útla
koch a mravnej dezorientácii konzumnej spoločnosti je na
najvýš potrebná. Ikony a ikonopis v službách tejto obnovy 
hrajú významnú úlohu, lebo nám viditeľne sprostredkujú 
vysoké duchovné hodnoty. Buďme na pomoci pri tejto ob
nove, aby sme si zachovali vlastnú tvár, lebo naša tvár je 
ikonou našej duše a náš chrám je ikonou našej cirkvi a 
nášho obradu! Raz vidieť je viac ako stokrát počuť!

Mikuláš KI i m č á k, akad. maliar

Hodnosti svätých 
v našom gréckokatolíckom kalendári

Všetci tí, čo pravidelne slúžia utiereň a večiereň dobre 
vedia, že máme rôzne druhy svätých, pretože oďtoho závi
sia i menlivé časti týchto bohoslužieb.

Jednotlivé skupiny svätých sú urobené podľa nejakej 
charakteristiky, ktorá je spoločná pre všetkých. V našich 
cirkevných knihách sa uvádzajú tieto skupiny svätých: Pra
otcovia, patriarchovia, proroci, apoštoli, svätitelia, prepo- 
dobní, mučeníci, svätomučeníci, prepodobnomučeníci, 
mučenice, prepodobné (ženy), prepodobnomučenice, 
vyznávači (ispovidnici), nezištní (bezsrebrenici), jurodiví 
Christa rady.

Praotcovia boli tí spravodliví, ktorí žili v najstaršej dobe. 
Napr. Adam, Noe, Henoch . ..

Patriarchovia boli to tí, spravodliví, ktorí žili od Abra
háma po Mojžiša. Napr. Abrahám, Izák, Jakub . . .

Proroci boli svätí muži, ktorí učili ľud, alebo naplnení 
Svätým Duchom predpovedali budúcnosť.

Apoštoli boli svätí muži, ktorých vybral Ježiš Kristus 
spomedzi verných, aby hlásali jeho náuku.

Svätitelia boli biskupi, ktorí viedli svätý život. Svätiteľmi 
nazývame biskupov preto, lebo majú moc svätiť kňazov.

Prepodobní boli svätí muži, ktorí žili po monastieroch v 
najprísnejšom pokání.

Mučeníci boli svetské osoby, ktorí podstúpili mučenícku 
smrť pre vieru v Ježiša Krista.

Svätomučeníci boli tí biskupi alebo kňazi, ktorí zomreli 
mučeníckou smrťou za vieru v Ježiša Krista.

Prepodobnomučeníci boli tí mnísi, ktorí zomreli muče
níckou smrťou za vieru v Ježiša Krista.

Mučenice boli svetské ženy, ktoré boli mučené za vieru 
v Ježiša Krista.

Prepodobné (ženy) boli ženy, ktoré žili veľmi sväto v 
monastieroch.

Prepodobnomučenice boli to tie mníšky, ktoré boli 
mučené za vieru v Ježiša Krista.

Ispovidnici (vyznávači) boli to svätí muži, ktorí verejne, 
zjavne a neohrozene vyznali vieru v Ježiša Krista, boli 
preto mučení, ale nezomreli počas mučenia ale až potom.

Bezsrebrenici (nezištní) boli to lekári, ktorí žili svätým 
životom, liečili chorých zadarmo.

Jurodiví Christa rady boli to svätí muži, ktorí nechceli 
dobrovoľne ukazovať pred ľuďmi svoj spravodlivý život, z 
príčiny hlbokej pokory a robili sa, že sú blázni.

V. M.
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Desať Božích prikázaní

Jeden mladý inžinier, môj veriaci, sa ma raz spýtal, 
čím sa riadilo ľudstvo, aký mravný zákon ho viazal 
predtým, ako Mojžiš obdržal od Boha dve dosky Záko
na, Desatoro a vyhlásil ho ľudu?

Nie, nebol to chyták, on sa na to pýtal preto, lebo 
medzi Adamom a Mojžišom videl veľké vákuum, práz
dno, dlhé niekoľko tisícročí. . .

Dotyčný nevedel o prirodzenom zákone, ktorý je v 
srdci každého človeka. O tomto zákone píše apoštol 
národov, sv. apoštol Pavol. Tento v Liste Rimanom 
píše:

„Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, 
a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa záko
na. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon 
počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. 
A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, 
čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe 
sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona 
vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje záro
veň aj ich svedomie aj ich myšlienky, ktoré sa navzá
jom obviňujú alebo i bránia . . ( 2 ,  12-15).

Toto je ten prirodzený zákon, ktorý viazal a viaže 
každého človeka, ktorý žil, žije a bude žiť.

Teda tí, čo Mojžišov zákon nepoznali či nepoznáva
jú, nemôžu byť súdení podľa neho. Budú však súdení 
podľa prirodzeného zákona, ktorý majú vpísaný vo 
svojom svedomí.. .

A tento prirodzený zákon (platný od stvorenia člove
ka), ktorý je v srdci človeka (hlas svedomia), znie: 
Robiť dobro, vyhýbať sa zlu! Tento prirodzený zákon, 
ktorý aj dnes viaže každého a všetkých, Boh rozšíril 
(nie obsahové, ale slovne) do svojho Desatora. — Toto 
však nie je nič iné, ako príkaz lásky k Bohu (I. až III. pri
kázanie) a príkaz lásky (príkaz správnej lásky, nie však 
egoizmus!) ku vlastnému „ja“ a k blížnemu (IV. až X. 
prikázanie). Príkaz lásky v skutočnosti však je: Robiť 
to, čo je dobré, nerobiť to, čo je zlé!

Nie je teda vákuum, prázdno, ani pred vyhlásením 
Desatora, ani po vyhlásení Desatora, totiž pre tých 
ľudí, ktorí Desatoro nepoznajú alebo neuznávajú . . .  
Aj títo raz, podľa tohto prirodzeného zákona, budú 
súdení Tým, ktorý jediný ma absolútne právo, ale aj 
absolútnu, neobmedzenú moc!

Desatoro však je základom každého spravodlivého 
práva. — I. až III. Boží príkaz chráni kult, úctu k najvyš
šiemu suverénu, ktorým je BOH, čo je základom každej 
dobre usporiadanej spoločnosti. — IV. príkaz chráni 
celistvosť rodiny, autoritu každého spoločenstva. — V. 
príkaz je na ochranu života jednotlivca i celých náro
dov. — VI. a IX. prikázaním je kodifikované, uzákonené 
manželstvo a zdravý život celého ľudského pokolenia.
— VII. a X. Boží príkaz ochraňuje vlastnícke právo jed
notlivca i spoločnosti. — VIII. prikázanie je na ochranu 
dobrého mena a povesti jednotlivca i blížnych.

Ak, napríklad, Boh zakazuje zabiť človeka, vraždu, 
chráni tým aj môj vlastný život; ak zakazuje mi brať 
cudzie, kradnúť, chráni tým aj mňa pred okradnutím, 
atď.

Na našich cestách často vidíme nákladné autá s 
označením TIR. Či pre vodičov týchto áut značky

vedľa cesty — 30 km, 50 km, označenie zákrut, zákaz 
predbiehania, hlavná cesta..., je obmedzením ich slo
body, či naopak: ukazovateľmi správneho smeru a 
bezpečnosti jazdy?!

Takto aj Božie Desatoro, — nie je obmedzovaním 
našej, ľudskej slobody, ale naopak: ukazovateľ smeru, 
cesty, bezpečnosť cesty, ukazovateľom správnej ces
ty, ukazovateľom jedinej cesty — do večného života!

Boží zákon poznať a zachovávať, je tak vážne, že 
Mojžiš, keď vyhlasoval Božie Desatoro, povedal ľudu: 
„Hľa, predkladám vám dnes požehnanie a kliatbu: 
požehnanie, ak budete zachovávať prikázania Pána 
Boha svojho. . . ,  kliatbu, keď príkazy Pána Boha 
svojho nebudete zachovávať. . . “ (Dt 11, 26-28). — 
Preto „ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikáza
nia!“ (Mt 19,17).

ThDr. Ján S e m a n

Juvenalij Mokryckyj: Ježiš Kristus — v katedrále sv. Sofie, Rím 

888 888888888888 ̂ >8 888 888 88888888888888888888888888888

Srdce, ktoré miluje Ježiša ukrižovaného, miluje aj jeho potupu, 
muky a smrť. A preto, keď sa stane, že ho zastihnú, teší sa z nich 
a s láskou ich prijíma (sv. František Saleský)

Zavčas ráno sväté ženy s voňavkami ponáhľali sa k tvojmu 
hrobu a plakali. Zastavil ich anjel a riekol: „U ž bolo dosť slz, 
neplačte! —  Kristovo vzkriesenie apoštolom oznámte!“ (Z utier- 
ni)



Prepodobný otec náš Makárius, vyznávač 
igumen monastiera Pelekita

V našom gréckokatolíckom kalendári si 1. apríla pripo
míname pamiatku prepodobnej Márie Egyptskej, avšak 
inde na Východe si v tento deň pripomínajú aj pamiatku 
prepodobného Makária. Priblížme si jeho život.

Jeho životopis bol napísaný mníchom Sábom, ktorý bol 
jeho-súčasníkom. Tento životopis je však skúpy na údaje 
čisto životopisné a sústreďuje sa na rôzne zázraky, ktoré 
tento svätý vykonal.

Makárius sa narodil v Konštantinopole (Carihrade). Pri 
krste dostal meno Christoforos. Pri vstupe do bitínskeho 
monasiera sv. Jána Bohoslova (evanjelistu), zvaného pe- 
lekitským (nachádzal sa v Malej Ázii), mení svoje meno na 
Makárius. Igumenom pelekitského monastiera bol vtedy 
Ján, ktorý podpísal II. nicejský celocirkevný snem (koncil) 
r. 787. Pod vedením skúseného starca, Makárius veľmi 
skoro pokročil vo svojom duchovnom živote.

Prepodobný Makárius, vyznávač

Čoskoro ho spolubratia vybrali za svojho igumena. Pa
triarcha Konštantinopola Taras (784 — 806) ho vysvätil na 
kňaza. Keď cisár Lev V. začal ikonoborectvo (r. 815), ne
poddal sa názorom cisára. Bol preto veľmi prenasledova
ný. Za cisára Teofila (829 — 842) bol pre svoju vieru posla
ný do vyhnanstva na ostrov Afúzia. Zomrel 18. augusta 
pravdepodobne r. 840.

Z jeho piatich dodnes zachovaných listov, ktoré napísal 
sv. Teodorovi Studitovi (759 — 826), sa ešte dodnes ako 
v zrkadle odráža veľká svätosť a zrelosť duchovného my
slenia.

Jeho sviatok sa slávi na Východe i na Západe 1. apríla.

Prepodobný otec náš a divotvorca Titus
Jeho životopis, ktorý sa nám zachoval, neobsahuje-ani 

presné miesto, ani približné roky, kedy žil Titus. Predpokla
dá sa, že žil v 9. storočí.

Prepodobný Titus, divotvorca

Už vo svojej skorej mladosti vstúpil do monastiera. Svo
jou svätosťou a mnohými zázrakmi (čudotvorec, divotvor
ca) sa stal veľmi známym v 9. storočí takmer všade vo vte
dajšom známom svete, keď sa stal igumenom monastiera, 
usilovne pracoval na tom, aby sa všetci v jeho monastiere 
stali'svätými. Keď zomrel, zanechal za sebou veľmi krásne 
svedectvo o svojom čnostnom živote a vysokej duchov
nosti. Jeho sviatok slávime 2. apríla.

Gramoplatňa a kazeta 
HORE SRDCIA

Firma OPUS vydala dvojalbum (2 platne) HORE SRDCIA, 
ktoré obsahuje nahrávku sv. liturgie celebrovanej otcom bisku
pom msgre. Jánom Hirkom za účasti katedrálneho zboru dňa 
3. novembra 1990, ktorá bola prenášaná v priamom prenose 
Slovenskou televíziou. Cena oboch gramoplatní je 100 Kčs. 
Nahrávku tej istej liturgie je  možné kúpiť aj na kazetách. Kúpiť 
si ju  možno na Gréckokatolíckom biskupskom úrade, Hlavná 1, 
080 01 Prešov.

- j 

Pre zachovanie duševného pokoja sa treba všemožne 
snažiť vyhýbať sa kritizovaniu druhých. Neodsudzovaním 
a mlčaním sa zachraňuje duševný pokoj (prepodobný 
Serafím Sarovský)
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Sviatosť manželstva
V liste Galaťanom sv. apoštol Pavol píše (3, 28), že 

pred spoločenstvom s Kristom, ktoré všetko prevyšu
je, ustupujú do pozadia rozdiely (muž a žena, pán a 
sluha), ktoré sa zakladajú na historických podmien
kach ľudskej spoločnosti alebo na prirodzených pod
mienkach jednotlivca.

Vystupuje tu však otázka, ako majú jednotlivci pri
merane svojej prirodzenej alebo historickej situácii 
konkrétne, každodenne uskutočňovať spojenie s Kris
tom ä s ostatnými členmi Cirkvi, ktoré v nich vytvoril 
krst: Apoštol Pavol vo svojich listoch nám dal pod
robné a mnohostranné úpravy a zvlášť nás povzbu
dzuje, aby sme správne uskutočňovali jednotu s Kris
tom a navzájom medzi sebou.

Sväté písmo výslovne hovorí, keď podobnosť a 
odlišnosť muža a ženy je výsledkom božieho rozumu 
a jeho vôle. Podľa Prvej knihy Mojžišovej (1, 27) Boh 
stvoril človeka ako muža a ženu. Keď Boh chcel stvo
riť človeka na svoj obrďz, stvoril ich v tejto dvojici. Tu 
sa iste nechce povedať, že človek je Božím obrazom 
iba v spojení muža a ženy. Každý jednotlivec je Božím 
obrazom. Ale podobnosť s Bohom sa uskutočňuje aj v 
jednote muža a ženy. Text Písma nám hovorí o spolu
patričnosti muža a ženy. Snaží sa ukázať, že žena nie 
je na stupni zvieraťa, niečo menej ako muž, teda nie je 
vecou, ktorú muž môže používať podľa ľubovôle, ale 
je na tej istej úrovni ako muž (Gn 2, 18-25).

Začiatky manželstva ako posvätnej ustanovizne sia
hajú do Starého zákona, ba až k počiatkom ľudstva. 
Veď muža a ženu spojil dovedna sám Boh. Keď Boh v 
priebehu dejín izraelského národa uzavrel s týmto 
národom zmluvu, jej vrúcnosť a záväznosť bola pred
stavovaná obrazom manželstva. A naopak, v manžel
stve sa vyjadruje vzťah Boha k svojmu ľudu. Teda v 
Starom zákone sa manželstvo nechápalo ako súk
romná vec, ale ako dôležitá rodinná záležitosť.

Z hľadiska Nového zákona je manželstvo predbež
ná. dočasná forma života. Možno povedať, že je 
základnou formou ľudského života a má svoje miesto 
iba kým trvajú dejiny ľudstva. Keď prestane náš vek, 
pominie aj ono (Mk 12, 25). Napriek tomu Pán Ježiš 
venoval manželstvu veľkú pozornosť. Nielenže privie
dol manželstvo hriechom naštrbené do jeho pôvodnej 
podoby, ale prijal ho ako dôležitý spásonosný prvok

do poriadku spásy, ktorý sám vytvoril. Jednoduchá 
skutočnosť, že Kristus priniesol svetu posolstvo o 
manželstve (Mt 5, 31-32; 19, 6), poukazuje na jeho svia
tostný charakter. Kristus si bol vedomý, že je poslaný 
vybudovať Božie kráľovstvo. Nepokladal za svoju 
úlohu bezprostredne usporadúvať veci tohto sveta. 
Ale dal smernice o manželstve, to znamená, že 
nechcel, aby bolo chápané ako vec tohto sveta, ale ako 
stavebný prvok Božieho kráľovstva, ako udalosť v 
rámci Božieho zákona, ktorý on ohlasoval. A tak jeho 
smernice o manželstve súvisia s ohlasovaním evanje
lia, sú časťou tohto ohlasovania.

Výslovný poukaz na to, že manželstvo medzi 
pokrstenými je sviatosťou sa nachádza v Liste Efeza- 
nom (5, 21-33). Sv. Pavol sa tu snaží určiť správny vzá
jomný vzťah muža a ženy. Kým charakteristikou sprá
vania ženy má byť poslušnosť, u muža je ňou láska. 
Ako dôvod pre svoje požiadavky uvádza, že manžel
stvo je postupnou realizáciou vzťahu Krista a Cirkvi. 
Vzájomné správanie muža a ženy musí zodpovedať 
správaniu Krista a Cirkvi a naopak. Vzťah Krista a Cir
kvi sa zakladá na-Ježišovej oddanosti, to znamená na 
tom, že sa obetoval za Cirkev. Sv. Pavol vraví o Kristo
vi, že je hlavou, ale súčasne i Vykupiteľom Cirkvi a 
nazýva Cirkev Ježišovým Telom.

Pavol pridáva aj druhú myšlienku. Kristus živí Cir
kev a stará sa o ňu, lebo je jeho Telom. Podobne aj 
muž, nasledujúc vzor Pána Ježiša, má svoju ženu živiť 
a starať sa o ňu. Bohom založené manželstvo predsta
vuje Kristov vzťah k Cirkvi, lebo on je hlavou Cirkvi, 
ona je jeho telom a ostatní členovia Cirkvi sú údmi 
tohto tela. Vzťah Krista k Cirkvi zasa ozrejmuje man
želstvo.

Text Listu Efezanom predstavuje súvis medzi lás
kou, ktorú Boh vložil do stvorenia, a láskou Ježiša 
Krista. Adam je podľa Pavla predobrazom Krista (po- 
rov. Rim 5, 13; 1 Kor 15, 44). Adam akosi obsiahuje v 
sebe už budúceho Vykupiteľa. V Kristovi sa podľa 
toho opäť objavuje prvotný človek. Vo stvorení sa už 
skrýva Bohom predvídané vykúpenie v Kristovi. V 
Kristovi sa v dôsledku toho odhaľuje stvorenie. Takto 
aj Adamova láska poukazuje na Kristovu lásku. Kris
tova láska dáva zmysel Adamovej láske. Láska tvora k 
tvorovi má za predmet spásonosnú lásku Kristovu a v 
nej sa prejavuje. Keď prišiel Ježiš a získal si Cirkev 
ako nevestu, ukázalo sa, kto je napokon tem muž, 
ktorý opustil všetko, aby sa pridružil k svojej manžel
ke.

Manželstvo však nie je prázdnym obrazom spolo
čenstva Krista a Cirkvi. Ba práve v obraze pôsobí — 
vyniká originál. Originál sa stáva viditeľný v obraze. 
Vzťah Krista k Cirkvi môžeme pochopiť iba vtedy, keď 
pochopíme manželstvo. A naopak,, manželstvo 
môžeme len tak chápať, ak máme na zreteli spojenie 
Krista s Cirkvou.

Krst je predpokladom toho, aby manželia predstavo
vali vzťah Krista k Cirkvi. Krst dáva l uďom znak, takže 
predstavujú Krista. Pri uzavretí manželstva pokrstení 
predstavujú udalosť, v ktorej sa Kristus svojou smrťou 
obetoval za Cirkev a Cirkev zase sa mu oddala, aby 
pomocou neho opatrovala a zveľaďovala život, ktorý 
od neho dostala.

(Podľa Michaela Schmausa pripravil M. M.)
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Hojné ie u neho vykúpenie
Redemptoristi —  kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa

(Pokračovanie z min. čísla)

Naše poslanie
Redemptoristi nie sú zameraní na farskú pastoráciu. 

Pred r. 1950 sme nesmeli prijímať fary. Pravda, vtedy bolo 
dosť pastoračného kňazstva. Kongregácia nám zakazo
vala prijímať vyššie hodnosti; biskupskú hodnosť mohol 
prijať len na výslovný súhlas Svätého Otca. Po druhej sve
tovej vojne všade na svete sa prejavil veľký nedostatok 
kňazských povolaní. Na žiadosť Svätej Stolice aj naša 
kongregácia prevzala na seba pastoračnú činnosť v misij
ných územiach a všade tam, kde to boto potrebné.

Michalovský kláštor do r. 1950 mal túto náplň:
1. Starať sa o vzorné bohoslužby v chráme. Členovia 

mali povinnosť, aby si pripravovali dobré kázne a príhovo
ry. Podľa možnosti pri bohoslužbách vždy jeden sedel v 
spovednici. Ak bolo treba, pomáhali aj viacerí. Cez deň bol 
vždy jeden k dispozícii, aby poslúžil najmä pocestným.

2. Misie boli našim hlavným poslaním. Pred príchodom 
redemptoristov na Slovensko sa u nás misie medzi grécko
katolíkmi vôbec nekonali, lebo nebolo kvalifikovaných 
odborníkov.

Podľa predpisov misie boli týždenné alebo desaťdňové 
pobožnosti, pri ktorých misionári predniesli 30—40 vyso- 
kohodnotných kázní a náuk a stavovských cvičení, ktoré 
hlboko zasiahli do náboženského života veriacich. Hlavné, 
večerné misijné kázne trvali až poldruha hodiny. Boli 
náročné pre poslucháčov, ale tiež vyčerpávajúce pre 
misionára. Na tieto misijné kázne posielali len vynikajúcich 
kazateľov. Druhý misionár, mal katechetické kázne alebo 
stavovské náuky. Podstatnú časť misijnej náplne tvorili 
dobré generálne spovede. Spovedali misionári. Boho
služby a liturgické slová odbavovali podľa potreby miestni 
kňazi. Misie spestrovali aj mimoriadne slávnosti s progra
mom a procesiami — napr. slávnosť Matky ustavičnej 
pomoci, Božského Srdca a pod. Slávnostným zakončením 
každej misie bolo postavenie misijného kríža s procesiou 
a slávnostnou kázňou, ktorá vždy hlboko dojímala účastní
kov misie. Tieto kríže dosiaľ stoja skoro v každej našej far
nosti a sú tichými pokračovateľmi misie.

Expeditor brat Vasil odosiela plný voz Misionára

Do konca r. 1946 vykonali naši otcovia 651 týchto misij
ných prác. Priviedli do lona cirkvi stovky blúdiacich, zmierili 
nespočetných hnevníkov. Do rodín sa vrátil pokoj a láska, 
lebo tisíce rodín bolo prijatých do Spolku Božského Srdca 
a zasvätili sa jeho nekonečnej láske. Veď Ježiš sľuboval: 
„Dám pokoj rodinám, v ktorých bude uctievané moje Bož
ské Srdce.“ A skutočne vrátil im svoj pokoj, ako to dokazo
vali mnohé listy plné vďačnosti.

3. Triduá a exercície. Pre nedostatok kňazov a množ
stvo práce doma i na misiách sa tomuto spôsobu apošto
látu vyhýbali. Ale predsa v priebehu 24 rokov svojej čin
nosti ich vykonali 220. Predniesli vyše tisíc slávnostných 
odpustových kázní.

4. Tlač. Tlač vždy patrila k podstate nášho poslania. Pre 
toto slúžili modlitebníky: Spas svoju dušu. Náuková časť 
bola prispôsobená tak, aby čitateľovi pripomínala dôležité 
myšlienky z misijných kázní.

Celkom sme vydali 120 nábožensko-kultúrnych publiká
cií.

5. Spolková činnosť. V Michalovskom kláštore sa 
sústreďovala aj spolková činnosť slovenských gréckokato
líkov. Viedli sme Ružencový spolok, Spolok Božského 
Srdca, Spolok Matky ustavičnej pomoci. Tieto spolky však 
nemali svoj časopis, ktorý by ich viedol a poučoval. Preto 
sme v r. 1941 založili aj Spolok sv. Jozefa a pre všetky sme 
začali vydávať časopis MISIONÁR. Vo vojne bol problém 
s nedostatkom papiera, prekážky zo strany úradov. Ale po 
vojne sa časopis vydával nákladom 35 000 výtlačkov.

Obľúbené boli aj kalendáre Spolku sv. Jozefa.

Tragické zakončenie našej činnosti
Naša krížová cesta začala už v auguste 1948. 22. 

augusta ráno si o pol siedmej hodine, keď sme boli v chrá
me, obkľúčila nás zo všetkých strán polícia a vojsko. 
Bohoslužby pokračovali, aby ľudia nič nezbadali. Po boho
službách nás zhromaždili v jedálni. Strážilo nás sedem 
ozbrojených príslušníkov. Ďalšia skupina prehľadala 
každý kút od pivnice až po povalu. Trvalo to do pol dvanás
tej. Tí, čo nás strážili, žasli, akí sme boli pokojní a vyrovna
ní. Ako nám prezradili, hľadali zbrane a banderovcov. 
Konečne prišiel veliteľ, napísal zápisnicu, v ktorej konšta
toval, že sa u nás nič nenašlo. Pokojne odišli.

Od tých čias však pozorovali každý náš krok, v cerkvi i 
pred kláštorom.

Prvý väčší úder prišiel v januári 1949. Jeho obeťou bol 
autor tohto článku. Bol som direktorom juvenátu. Naši 
chlapci navštevovali štátne gymnázium. Riaditeľstvo zaká
zalo dušičkové prázdniny a žiaci zákaz bojkotovali. Naším 
chlapcom som nariadil, aby išli do školy, ale profesori ich 
ako štrajkokazov poslali domov.

Potom celý december a január akási skupina rozbíjala 
prominentom okná, písala vyhrážne listy, rozširovala 
štvavé letáky. Celé mesto bolo pobúrené. Všetci tušili, že 
to robia gymnazisti. Konečne ich zistili. Ma! som strach, 
aby do tejto veci neboli zapletení naši chlapci. Ani tušenia 
som nemal, že ešte v ten večer pôjdem do väzenia ja sám.
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Stalo sa to večer o pol desiatej. Práve som si pripravoval 
nedeľňajšiu kázeň. Do kláštora vniklo asi 12 príslušníkov 
štátnej bezpečnosti. Urobili prehliadku a odviedli ma na 
políciu. Po predbežnom vyšetrovaní ma odviezli do Prešo- 
va. Ten, čo v Michalovciach zatváral za mnou dvere ako 
posledný, mi pošepkal: „Nebojte sa. Nič proti vám nemajú. 
Idete do Prešova.“

Súd bol v Michalovciach 21. apríla 1949. Na príkaz 
Ministerstva kultúry som bol oslobodený, musel som roz
pustiť juvenát a odísť na západ. Činnosť na východnom 
Slovensku mi zakázali.

Druhý postih sa týkal celého kláštora. Nesmeli sme exis
tovať ako samostatná gréckokatolícka viceprovincia, ale 
len ako súčasť rímskokatolíckych redemptoristov.

Tušili sme, že sa blíži zrušenie gréckokatolíckej cirkvi. 
Zrušená už bola v Rumunsku, na Ukrajine, na Podkarpat
skej Rusi. Pre „nedostatok papiera“ nám zakázali vydať 
kalendár na r. 1950. Šikanovali otcov na misiách. O. V. 
Arvaja, ktorý bol juhoslovanským občanom, odviezli 
priamo z misie, zatvorili a odsúdili na dva roky a potom ho 
vyviezli na rakúske hranice, že vraj u nás nemá v poriadku 
povolenie na pobyt. Nakoniec zakázali akúkoľvek činnosť 
mimo kláštor.

Zrušenie kláštora
Zrušenie Michalovského kláštora nebolo pre našich 

otcov prekvapením. K akcii došlo zo štvrtka na piatok (z
13. na 14. apríla 1950). Vtedy bol každý kláštor obkľúčený 
vojskom v noci o 11-ej hodine. Do kláštora vtrhla štátna 
bezpečnosť. Nariadili nám obliecť sa, vziať najnutnejšie 
veci a zhromaždiť sa do jedálne. Prekontrolovali nás, nalo
žili do väzenských a vojenských áut a odviezli do Podolín- 
ca.

V Podolínci bol zriadený zberný tábor pre rehoľníkov z 
východného Slovenska. Ja som už bol vo vyhnanstve na 
Červenke pri Olomouci. Nás odviezli na Králiky, kde je 
veľké pútnické miesto redemptoristov.

Z koncentračných stredísk potom rozdeľovali na dálšie 
miesta. Predovšetkým oddelili predstavených, aby sa čle
novia nemohli organizovať. Významných členov brali do 
vyšetrovacej väzby. Avšak všade sme sa usilovali viesť 
rehoľný život podľa daných možností. Dovoľovali nám 
konať bohoslužby. Usilovali sa nás aj školiť. Čítali nám z 
novín a presviedčali o výhodách komunizmu a prednos-

Hostia na voľbe nových predstavených kongregácie

Noví predstavení kongregácie, zvolení 2. mája 1990

tiach života v koncentračnom kláštore. Keď však videli, že 
z toho robíme žarty, ustupili od toho.

Vo väzení
Po sústredení v rôznych kláštoroch si každý z nás odse

del aspoň dva roky väzenia, najviac bol potrestaný 
naprosto nevinný ThDr. Ján Mastiliak, ktorý učil našich 
bohoslovcov v Oboŕišti, južne od Prahy. Študoval v Ríme 
7 rokov. Získal dva doktoráty, poznal 12 rečí. Perfektne 
hovoril latinsky, grécky, taliansky, francúzsky, anglicky, 
nemecky, rusky, ukrajinsky . . .  Bol považovaný za najlep
šieho slovenského filozofa. Bol odsúdený ešte v marci. 
Zaistili ho 14. marca, mesiac pred zrušením kláštorov. Po 
tvrdom vyšetrovaní začal súd s katolíckymi prominentami 
už 30. marca a trval 5 dní. Otec J. Mastiliak pre svoju veľkú 
učenosť a autoritu sa zdal vtedajšej štátnej moci veľmi 
nebezpečný. Prokurátor mu preto navrhol trest smrti, ale 
súd mu uložil najvyšší trest — doživotie. Z toho si odsedel 
16 rokov v rôznych najprísnejších väzniciach.

Viceprovincial o. Metod Trčka bol odsúdený na desať 
rokov, ale po deviatich rokoch zomrel v Leopoldove. R. 
1969 sme jeho kosti previezli na cintorín v Michalovciach. 
Ja som bol súdený trikrát a sedel som sedem rokov. 
Ostatní otcovia boli odsúdení po piatich do dvoch rokov. 
Bratia boli len internovaní a odsúdení na rôzne práce v 
Charite. Niektorí odišli do civilného zamestnania.

Obnova našej kongregácie
Rok 1968 aj nám priniesol veľké nádeje. Kláštor nám 

síce nebol vrátený, ale mohli sme sa zapojiť do pastorácie. 
Obnovili sme našu viceprovinciu. Viceprovinciálom sa stal
o, ThDr. Ján Mastiliak, ktorý sa z väzenia vrátil do Prešova, 
Namiesto kláštorov sme vytvorili len centra, kde sme sa 
schádzali pod vedením určených predstavených. Museli 
sme sa však schádzať tajne až do novembra 1989, pretože 
sme stále boli pod dozorom bezpečnosti.
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Koľko je redemptoristov dnes?
Nepriatelia gréckokatolíckej cirkvi i našej kongregácie 

sa márne tešili, že vymrieme. Úrady nás šikanovali preto, 
že si tajne vychovávame dorast. S Božou pomocou náš 
počet za štyridsať rokov útlaku a tajnej práce sa nezmenšil, 
äle naopak, dnes je nás viac ako pri likvidácii.

V r. 1950 sme mali 15 kňazov, dnes je nás 18.
Rehoľní bratia žijú už len dvaja.
Bohoslovcov po sľuboch máme deväť.
Novicov máme desať.
Všetkých je nás tridsaťdeväť. Uchádzačov o rehoľný 

život máme vyše desať, ale ešte nemáme kláštor, kde by 
sme ich mohli zhromažďovať a školiť. Som presvedčený, 
že až sa rozprúdi rehoľný život v kláštore v Michalovciach 
a Stropkove, že záujem prejavia ďalší uchádzači.

S Božou pomocou budeme môcť za niekoľko rokov roz
prúdiť z našich kláštorov veľkú misijnú činnosť na Sloven
sku, v Čechách medzi gréckokatolíkmi, ba aj na Zakarpat
skej Ukrajine, až sa otvoria hranice. Do Juhoslávie nás 
pozýva otec biskup Mons. Slavomír Miklovš, aby sme 
začali misijnú činnosť a založili trvalý kláštor najmä v 
Makedónii. Aj do Kanady nás pozýva otec biskup Mons.

Michal Rusnák, CSsR, aby sme sa ujali veľkej biskupskej 
katedrály a podporili náboženský život gréckokatolíkov v 
Kanade.

Tieto pespektívy sú reálne, lebo za niekoľko rokov 
budeme mať vyše 30 kňazov, ktorí s pomocou pastorál
neho duchovenstva a laických odborníkov môžu vykonať 
veľký kus práce pre gréckokatolícku cirkev na celom sve
te.

Michalovce, 4. októbra 1990
(o. Štefan Laz o r, CSsR)

Poznámka:

Na základe rozhodnutia okresného súdu č. 50 789/90-23, ktoré 
nadobudlo platnosť 17. 12. 1990, bola pravoslávna eparchia v 
Michalovciach niekoľkokrát písomne i ústne (naposledy 12. 1. 
1991) vyzvaná, aby sa zúčastnila na inventarizácii v kláštornom 
chráme Svätého Ducha otcov redemptoristov v Michalovciach. Po 
niekoľkonásobnom odmietnutí z jej strany zúčastniť sa na inventa
rizácii bol tento akt komisionálne vykonaný v sobotu 12. 11.1991. 
Od nedele 13. januára t. r. začali otcovia redemporisti v tomto 
chráme konať bohoslužby (Slov. denník, 16. 1. 1991).

Evanjelisti scénu ukrižovania ne
dramatizujú, nepoužívajú silné, vzru
šujúce slová ako by sa dalo*očakávať 
a ako sa to robieva v románoch či dra
matických dielach, ale popisujú ju 
veľmi krátko, prostými a preto pre
svedčujúcimi slovami, vyjadrujúcimi 
historické fakty! „Tam ho ukižovali“ 
(Jn 19,18). Ukrižovanie nebolo židov
ským, ale rímskym trestom. Židia tres
tali človeka odsúdeného na smrť uka
meňovaním. Odsúdenec pod údermi 
kameňov a skál padol a tak umrel. 
Mečom popravovali modloslužobní- 
kov a apostatov (odpadlíkov od viery). 
Upálenie bolo vyhradené pre výni
močné prípady, napr. keď išlo o viero
lomnosť voči macoche či svokre alebo 
o znásilnenie panny z kňazskej triedy.

Trest ukrižovania dávnejšie použí
vali Feníčania, Kartáginci a Peržania, 
ale grécko-rímsky svet tento trest za
viedol až neskoršie. Rímsky spisova
teľ a rečník Cicero pripisuje zavede
niu tohto trestu siedmemu rímskemu 
kráľovi Tarquiniovi Superbovi (Pyšné
mu). V Judei ho často používali Has- 
monejovci (kráľovský rod 135—63 
pred Kr.); napr. Alexander Janneus, 
kráľ z tohoto rodu (103—76) použil 
tento trest voči vzbúreným farizejom.
V Ríme takto trestali otrokov, zlodejov 
a aj v provinciách. Neskôr aj za prena
sledovania kresťanov.

Podľa všeobecnej mienky ukrižova
nie bolo krutým a neľudským trestom. 
Človeka odsúdeného na tento trest na 
popravnom mieste vyzliekli zo šiat,

povalili na zem, roztiahli mu ruky a pri
bili ich na vedľa ležiace priečne brvno; 
potom odsúdenca pozdvihli k už pri
pravenému stojacemu stĺpu. Takto na 
kríž pripevnené telo viselo a oťažieva- 
lo svojou váhou a drevenelo, rany 
spôsobené klincami sa rozťahovali, z 
pľúc, hlavy a srdca krv stekala do dol

nej časti tela, celého človeka sa 
zmocnila triaška a zožieral smäd. Ta
kéto hrôzyplné utrpenie mohlo trvať 
dlho, ak srdce bolo mocné. Tento trest 
bol nielen nesmierne bolestný a krutý,

ale už len myšlienka naň napĺňala člo
veka vôbec, ale hlavne zločinca, ktorý 
bol odsúdený na tento trest, hrôzou a 
nepredstaviteľnou úzkosťou. K také
mu hroznému trestu bol odsúdený 
náš Spasiteľ Ježiš Kristus.

Kríž mal podobu veľkého tlačeného 
„T “ , alebo nám dobre známeho tra
dičného kríža, to znamená, že vodo
rovné brvno bolo upevnené na zvislé. 
Podľa tradície takýto bol Kristov kríž. 
Vedecké mikroskopické výskumy z 
autentických pozostatkov kríža uká
zali, že bol urobený z borovicového 
dreva.

V nedeľu Umučenia Pána v hymne, 
pochádzajúcej zo 6. storočia od Ve- 
nancia Fortunáta, biskupa z Poitiers, 
cirkev spieva: „Buď pozdravený kríž, 
nádej jediná.“ Kresťanstvo z dreva 
kríža ako znaku a nástroja hanby a 
potupy, urobilo znak svojej slávy a ví
ťazstva. Je to nielen znak vykúpenia, 
ale aj znak kresťanskej civilizácie.

Po ukrižovaní odsúdeného stráž 
musela zostať na mieste až kým ne
nastala smrť. Kristus bol ukrižovaný 
okolo 12. hodiny napoludnie a zomrel 
až o 15. hodine. Pod krížom stáli štyri 
ženy: Ježišova Matka Mária, Mária 
Kleofášová, Mária Magdaléna a Salo- 
me, matka apoštolov Jána a Jakuba 
st. Pri týchto ženách stál aj sv. Ján 
apoštol.

Ani v tejto ľudsky tak tragickej chvíli 
Ježiš nezabudol na svoju Matku. Uve
domoval si, že po jeho smrti zostane 
sama bež opatery. Mojžišovské právo



ŕ  ...............  . . ^
Prišli sme do seminára

My chlapci z dedín,
malých či väčších miest
prišli sme sem do prešovského seminára,
lebo si nás Pán povolal.
Buďme mu vďační, 
že práve nás si vyvolil 
a povolal do svojej vinice.
Je to nádherné stáť sa
duchovným vodcom našich veriacich ľudí.
Pán nám dal návrh vnuknutím
Ducha Svätého, na pekné, ale ťažké povolanie,
ktorým budeme plniť vôľu Toho,
Ktorý nás povolal na tento svet.
Pán hovorí: viem, koho som si vyvolil.
Sme si vedomí nehodnosti nášho povolania,
ale chceme usilovne študovať a
Božou milosťou stáť sa dobrými kňazmi.

bohoslovec Janko
\  -  -  — ')

prikazovalo, aby sa o osamotenú 
ženu či vdovu staral muž: otec, brat, 
syn alebo niekto blízky. Preto Ježiš 
využil predpis tohoto zákona a svoju 
Matku zveril do opatery a pod ochranu 
sv. Jána, ako svojho najmilšieho uče
níka: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26- 
27). Ale tak, ako Ježiš odovzdal svoju 
Matku pod ochranu sv. Jána, tak aj 
svojho učeníka odovzdal do ochrany 
svojej Matky. Takto sa Matka Božia 
jeho prostredníctvom stala aj našou 
Matkou. Kristove slová: „Hľa, tvoja 
matka!“ , určené Jánovi, vyjadrujú toto 
tajomstvo.

Smrť dokonávala svoje dielo. V tejto 
dramatickej chvíli Ježiš zvolal silným 
hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?” 
(Mt 27, 46), čo v preklade znamená: 
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?“ Sú to aramejské slová, kto
rým okolostojaci presne nerozumeli, 
najmä ich nerozumeli rímski vojaci, 
lebo mohli znamenať aj výzvu Eliáša, 
proroka Starého zákona. Preto keď 
Ježiš vydal zo seba ešte jedno bolest
né slovo: „Žizním“ (Jn 19, 28), ktorýsi 
z vojakov, pohnutý ľútosťou, vzal 
hubu, namočil ju do vody zmiešanej s 
octom a nastokol ju na trstinu alebo 
na kopiju a priblížil ju k ústam umiera
júceho. Kristus odmietol tento skutok 
milosrdenstva, aby nebol ušetrený od 
nijakého utrpenia, všetko sa odohrá
valo v súlade s Božím plánom.

Bola tretia hodina odpoludnia. Všet
ko sa blížilo ku koncu: Vo Svätyni 
pristupovali k slávnosti Paschy, ktorá 
podľa Zákona začínala pri západe 
slnka. Z výšky kríža zaznievajú po
sledné slová z Kristových úst: „Je do
konané“ (Jn 19, 30) a posledná modli
tba: „Otče, do tvojich rúk porúčam 
svojho ducha!“ (Lk 23, 46). Po týchto 
slovách Ježiš skonal.

Všetci traja synoptici (evanjelisti 
Matúš, Marek a Lukáš) potvrdzujú, že 
vo chvíli, keď Ježiš odovzdal ducha, 
chrámová opona sa roztrhla na dve 
časti. Dejiny Starého zákona sa skon
čili. Nastúpila Kristova éra. Sv. Matúš 
dodáva, že vtedy sa „zem zatriasla a 
skaly sa pukali“ . Bolo to prudké zeme
trasenie. V Palestíne takéto zjavy sú 
dosť časté. Napr. zemetrasenie v r. 
1927 spôsobilo poškodenie kopuly na 
bazilike Božieho hrobu.

Ale v hodine Kristovej smrti toto ze
metrasenie nebolo seizmickým zja
vom, spôsobeným vnútorným pôso
bením v zemských vrstvách, ako je to 
pri ostatných zemetraseniach, ale 
bolo akoby reakciou na smrť Boha. 
Takto to chápal aj stotník, onen exac-

tor mortis — vykonávateľ výroku smrti 
nad odsúdeným, ktorý úradne musel 
byť prítomný pri Kristovej smrti. Preto 
hovorí: „Tento človek bol naozaj Boží 
Syn“ (Mk 15, 39). On bol prvý, čo spo
medzi miliónov uveril v Ježiša ukrižo

vaného. Tento prvý konvertita, vycho
vaný vo vojenskej škole nielen k dis
ciplíne, ale aj k logickému mysleniu, 
sa stal prvým verejným vyznávačom 
kresťanskej viery.

Sprac. R. A. SLAVICKÝ

NEHODNÝ KŇAZ A POHORŠENIE

..  keď uvidíš nedôstojného kňaza, neopovrhuj 
kňazstvom, pretože nie predmet treba odsudzovať, ale 
toho, kto zle používa dobrý predmet. I Judáš sa stal 
zradcom; ale to nie je škvrnou apoštolstvu; ale jeho 
duševnému rozpoloženiu. Nie je to vinou kňazstva, ale 
zlom duševného rozpoloženia (jednotlivca).

(sv. Ján Zlatoústy (347—407), Beseda IV. na slová 
proroka Izaiáša, 4, 126 — vybral: V. Mariánsky).
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Pán Boh chce, aby sme prišli 
k nemu a boli naveky blažení. 
On dobre vie, že nám samým 
by bolo ťažko nájsť správnu 
cestu. Preto nám ukazuje, čo 
máme robiť a ako máme žiť, 
aby sme sa k nemu dostali.

Každému z nás vložil do 
duše hlas, ktorý voláme svedo
mie. Svedomie nám hovorí, čo 
je dobré a čo je zlé, preto ho 
máme poslúchať a podľa neho 
konať. Avšak svedomie treba 
pestovať. Preto Pán Boh ešte 
jasnejšie povedal, čo od nás 
očakáva. Urobil to tak, že nám 
dal pravidlá, zákony, ktoré 
voláme prikázaniami. Voláme 
ich Božími prikázaniami, lebo 
sú od Boha. Je ich desať.

Sväté písmo nám hovorí, že 
Pán Boh zjavil Desatoro priká
zaní Mojžišovi, keď viedol 
židovský ľud z Egypta. Zjavil sa 
mu na vrchu Sinaj a tam mu ich 
oznámil a napísal ich na 
kamenné tabule. Mojžiš ich 
potom oznámil ľudu.

Pán Ježiš potvrdil, že tieto 
prikázania máme zachovávať.

(Pokračovanie)

Božie prikázania
PÁN BOH NÁS VEDIE SVOJIMI PRIKÁZANIAMI

Desatoro Božích prikázaní 
Pán Boh zjavil takto:

„Začalo za rána hrmieť a 
blýskať sa. Hustý mrak zakryl 
vrch a zvuk rohu silno zavznie- 
val. I chvel sa strachom všetok 
ľud v tábore. Mojžiš však vyvie
dol ľud z tábora v ústrety Bohu 
a oni sa postavili pod samým 
vrchom. Vrch Sinaj bol celkom 
zahalený v dyme, lebo Pán 
zostúpil naň v ohni a ten dym 
vystupoval z neho ako z pece, 
Celý vrch sa hrozne triasol. . . 
Mojžiš začal rozprávať s 
Pánom . . . Potom Boh hovoril 
všetky tieto slova:“ (Ex 19, 16- 
19)

1. Ja som Pán, Boh tvoj! 
Nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa im 
klaňal.

2. Nevezmeš mena
Božieho nadarmo.
3. Spomni, aby si deň svia
točný svätil.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého 
svedectva proti blížnemu 
svojmu.
9. Nepožiadaš manželku 
blížneho svojho.

10. Ani nepožiadaš majetku 
blížneho svojho, ani ničo
ho, čo jeho je.

Nauč sa dobre tieto prikázania 
a zachovávaj ich.

Zapamätaj si:
Čo sú Božie prikázania?
Božie prikázania sú zákony, 
ktoré nám dal Pán Boh.
Koľko je Božích prikázaní? 
Božích prikázaní je desať.

(Pokračovanie)

Prepodobný otec náš Nikita, vyznávač 
igumen midikijského monastiera

Narodil sa v Cézarei v Bitínii (severozápadná oblasť 
malej Ázie) okolo roku 760. Jeho matka zomrela o 8 dní po 
jeho narodení. Vtedy ho otec obetoval Bohu a dal na vý
chovu babičke.

Už od mladosti bol privyknutý na život v samote. Vďaka 
jednému starcovi, už v rannom veku dostal základ asketic
kého života. Neskôr mu starec — duchovný vodca poradil, 
aby vstúpil do monastiera Midikion, ktorý v tom čase založil 
sv. Nikefor na pobreží Čierneho mora.

Išiel tam i preto, lebo tam bolo málo mníchov, a preto i 
lepšie podmienky pre jeho duchovný život. Čoskoro ho Ni
kefor dal vysvätiť na kňaza u patriarchu Tarasa (r. 790). Po 
smrti Nikefora sa Nikita stal igumentom midikijského mo
nastiera (r. 813).

Vďaka spolupráci s ideálnym mníchom Atanáziom, ktorý 
bol tiež schopným ekonómom monastiera, Nikita zväčšil 
monastier a to tak, že v ňom žilo okolo 100 mníchov. 
Počas ikonoklazmu, ktorý rozpútal r.(íTľ&)cisár Lev V. Ar
mén, Nikita, pretože mal veľmi dobrú povesť, bol jedným z 
prvých obetí cisára.

Najprv bol uvrhnutý do väzenia, neskôr zavretý v pev
nosti Masalaeon v Malej Ázii. Odtiaľ ho neskôr cisár Lev 
Armén pozval k sebe a sám ho chcel presvedčiť o správ
nosti ikonoklazmu. Nahnevaný cisár ho neskôr poslal do 
vyhnanstva na ostrov sv. Glycerie, kde si Nikita veľa vy
trpel od eunucha Antimia, ktorý bol špecialistom na muče
nie mníchov, ktorí boli verní úcte k ikonám.

Po zavraždení cisára Leva V. Arména v decembri r. 820, 
sa Nikita mohol vrátiť do svojho monastiera. Avšak Nikita 
sa už nevrátil, ale vstúpil do jedného monastiera v blízkosti 
Konštantinopola. Tu žil veľmi sväto. Zomrel 3. apríla 824.

Jeho ostatky boli slávnostne prenesené do midikijského 
monastiera v Malej Ázii. Sv. Teodor Studita (+ 826), ho vo 
svojich homíliach chváli, dáva za príklad a vyhlasuje za 
ochrancu ikon (Hom. II., 89).

Jeho životopis napísal jeden z mníchov, Teosterik, ktorý 
s ním dlho žil a bol pri ňom pri všetkých udalostiach. Preto 
má aj neoceniteľnú historickú hodnotu. Pamiatka sv. Nikitu 
si pripomíname 3. apríla.

Jozafát Byzantínec

Vďaka za rodičov

Pane, ďakujem ti za rodičov, ktorých si mi dal.
Majú ma radi a starajú sa o mňa.
Zachovaj ich pri zdraví.
Dávaj im denne nové sily a radosť zo spoločného života. 
Daj, nech sú ich vzťahy čoraz úprimnejšie a srdečnejšie. 
Pomôž im uznať si navzájom chyby a pochopiť svoje nedo
statky.
Daj, aby sme boli všetci spojení vzájomnou láskou a dôve
rou.

(Bamberger Gesangbuch)
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Milé deti!
Vytvára sa nová rubrika, ktorá je určená pre vás. Budeme 

radi, ak sa vám zapáči. Ešte viac nás poteší, ak sa do nej 
zapojíte aj vy. Môžete sa s nami podeliť napr. o pekný zážitok 
z nejakej púte, alebo aj z vášho života doma či v škole. Uví
tame každý dobrý nápad ako vylepšiť naše OKIENKO. Želáme 
vám príjemné chvíle a dobrú zábavu pri čítaní, ktoré je určené 
najmä pre vás.

Teta Mária

I zlostia sa vojaci a vravia si: »
— Čo teraz, necháme ho tak?
A možno by aj prestali, ale veliteľ im hovorí:
— Na kraji dvora rastie vŕba, bičovanie dokončíte vŕbo

vými prútmi!
Vojaci bežia k vŕbe, režú z nej všetky prúty a pletú z nich 

hybké, svižné korbáče.
Pán Ježiš klesá v nesmiernych bolestiach, Pán Ježiš trpí 

za naše hriechy, ale aj v bolesti ľutuje vŕbu, že jej kvôli nemu 
odrezali všetky prúty a teší ju:

— Nermúť sa, vŕba, pre svoje konáre, zaraz ti narastú 
nové!

A hľa, div divúci, z vŕby naozaj navidomoči vyrastajú 
nové, tenučké prúty a prevísajú na všetky strany ako vlasy z 
hlavy človeka.

Dodnes takéto vŕby rastú na našich cintorínoch a v našich 
záhradách, dodnes sa volajú smútočné vŕby na pamiatku 
toho, že ich pramatka smútila nad bolestným utrpením Pána 
Ježiša.

Maroš Madačov

Modlitba k anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj, 
prosím  ťa, vždy pri mne stoj, 
pom ocnú mi ruku daj, 
vo všetkom  mi pomáhaj, 
aby som vždy, v každej chvíli 
viedol život bohumilý, 
a tak tebou chránený 
bol raz v nebi spasený. Amen.

Smútočná vŕba

M*—
^ - ± 1

Bolo to vtedy, keď Židia priviedli Pána Ježiša k Pilátovi 
a kričali, aby ho odsúdil na smrť na kríži,

Pilát spočiatku nechcel dať Pána Ježiša ukrižovať, lebo si 
myslel, že sa Židia uspokoja, keď ho dá len zbičovať.

Ale aj bičovanie je strašný trest, skoro taký strašný a 
bolestný, ako je smrť na kríži.

Suroví vojaci priväzujú Pána Ježiša k stĺpu, bičujú ho 
korbáčmi po chrbte, šibú ho metlami po tvári, bijú ho pali
cami po hlave a mučia ho tak zlostne, tak tuho a surovo, že 
sa im v rukách lámu a trhajú všetky metly, palica i korbáče.

Je našou povinnosťou starať sa nielen o našu spásu, ale aj o 
spásu našich blížnych — pretože ináč ani sami nedosiahneme 
(svoju vlastnú) spásu. Vojak, ktorý bojuje a stará sa iba o to, aby 
len sám seba zachránil, zapríčiňuje nielen svoju smrť, ale i iných. 
A naopak, odvážny, bojuje za záchranu iných a spolu s nimi 
zachráni i seba. I náš život je  takýmto bojom, a to jedným z najťaž
ších bojov, aké len existujú.

(Sv. Ján Zlatoústy, Besedy 59 na Mt 18, 7 — vybral V. M.)
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Z krefťanfkého

•  V januári t. r. bola vo Vatikáne zverejnená ôsma 
encyklika Jána Pavla II. pod názvom Redemptoris Missio 
(Poslanie Vykupiteľa). Svätý Otec Ján Pavol II. v nej zdô
razňuje poslanie Cirkvi pri šírení mieru, spravodlivosti, 
bratstva a pomoci slabším (Kat. týdeník).

•  Informačný bulletin Osteuropäisches Christentum, 
ktorý v nemeckom meste Kiefersfelden vydáva p. Ihor 
Zawerucha, uverejnil v č. 22-23/90 rozhovor s naším 
otcom biskupom msgre. Jánom Hirkom. Rozhovor pre 
túto informačnú službu pripravil vedúci redaktor o. Franti
šek Dancák (Ost. Christentum).

•  Pápež Ján Pavol II. vymenoval kardinála Alfonza 
Truchila (Kolumbia) za nového prezidenta Pápežskej rady 
pre rodinu (Christ. holos).

•  V dňoch 27. až 29. decembra 1990 sa konala vo 
Viedni — Lainzi celorakúska pastoračná konferencia s 
názvom Liturgia medzi mystikou a politikou. Mala ekume
nický charakter za bohatej aj medzinárodnej účasti, najmä 
z okolitých krajín. Z vých. cirkví sa zúčastnil biskup Dmy- 
terko z Ivano-Frankivska, ktorý mal referát na tému: Púte 
gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Prednesené referáty 
boli hneď prístupné na kazetách (KN).

•  Dňa 6. januára t. r., kedy si rím. kat. cirkev pripomína 
sviatok Troch kráľov, vysvätil pápež Ján Pavol II. 13. 
nových biskupov (KN).

•  Prefekt Kongregácie pre biskupov, kardinál Bernardín 
Gantin, podpísal v novembri 1990 dekrét, ktorým sa 
nemecká a berlinská biskupská konferencia zlučujú do jed
nej nemeckej biskupskej konferencie. Zároveň bol schvá
lený i štatút tejto spoločnej konferencie (Kat. týdeník).

•  30. výročie smrti kardinála Alojza Stepinača, arcibis
kupa Záhrebu, je príležitosťou navrátiť dôstojnosť jeho 
osobe, jeho službe cirkvi a súčasne potvrdiť jeho nevin
nosť . . .“ — povedal kardinál Franjo Kuharič, s poznám
kou, že kardinál Stepinač patrí medzi piatich veľkých kardi
nálov nášho storočia. Boli to Wyszyňski v Poľsku, Beran v 
Cesko-Slovensku, Mindszenty v Maďarsku, Stepinač v 
Chorvátsku a Slipyj na Ukrajine (Zorza).

•  Vláda Austrálie dala k dispozícii takmer milión dolá
rov na zabezpečenie rozhlasového a televízneho prenosu 
zo VII. generálneho zhromaždenia Ekumenickej rady cir
kví, ktoré bolo v Canberre 7. až 20. februára t. r. Témou 
zhromaždenia bolo: „Príď, Duchu Svätý, a obnov celé 
stvorenstvo“ (KN).

•  Rast a rozvoj na základoch kresťanstva — bude 
téma stretnutia mladých Chorvátov, ktoré je na programe 
v Splite 11. a 12. mája t. r. (KN).

•  Pre gréckokatolícku cirkev na Ukrajine potvrdil 
pápež Ján Pavol II. msgre. Volodymyra Sterňuka za 
zástupcu locum tenes kardinála M. Ľubačivského a záro
veň ho povýšil na arcibiskupa. Ďalej potvrdil msgre. 
Sofrona Dmyterka za biskupa v Stanislavove a msgre.

Ivana Semedija za biskupa v Mukačeve-Užhorode. 
Súčasne vymenoval všetkým trom uvedenom biskupom 
spolu sedem pomocných biskupov (KN).

•  V dňoch 3. až 10. februára 1991 sa uskutočnila vo 
Vatikáne synoda ukrajinských gréckokatolíckych bisku
pov. Pod predsedníctvom kardinála M. Ľubačivského, 
patriarchu ukrajinských katolíkov, sa zišli biskupi z Ukraji
ny, Ameriky a Európy. Rokovali o zmenách v hierarchii, o 
plánoch eucharistického kongresu v Ľvove a o príprave 
400-ročných osláv brestlitovskej únie roku 1996 (KN).

•  Viedenský teológ dr. Paul Wess vo svojom vianoč
nom príhovore navrhol, aby peniaze určené na EXPO 95 
boli venované na pomoc východnej Európe (Kat. týdeník).

Nevera zrodila vieru! „Neuverím, ak neuvidím!» Dotkol sa boku, a 
chválu vzdáva vtelenému Bohu. Vyznal, že je to skutočný Boží Syn, 
ten, čo za nás zomrel na kríži. Preto radostne zvolal: „Pán môj a 
Boh môj, sláva tebe!“ (Verše slohy).

/U'̂  /US /U'̂  ‘aJ'“ /u' ‘aj"

Všetko nikdy neurobíme
Alban Berg, nemecký skladateľ (1885— 1935) pracoval na 

novom koncerte. Bol veľmi upracovaný a na pokraji svojich 
síl. Jeho manželka to videla a preto ho žiadala, aby sa šetril. 
A on na to: „Ale ja  mám tak málo času.“

Nech sa akokoľvek namáhame, všetko nikdy neurobíme.
(B. Hartl: Kameň múdrosti)

„Tí, ktorí prichádzajú buď vo svojom úrade alebo i/ apoštolskej 
službe do bližšieho styku s východnými cirkvami alebo S JEJ 
VERIACIMI, NECH SA NAUČIA POZNAŤ A CTIŤ SI VÝCHODNÉ 
OBRADY, PORIADKY, UČENIE, HISTÓRIU /I SVOJRÁZ 
VÝCHODNIAROV, a to úmerne dôležitosti svojho úradu. “

(Druhý vatikánsky koncil v Dekréte o katolíckych východných 
cirkvách v odstavci 6)

t r
Nová adresa nášho biskupstva:

Gréckokatolícky biskupský úrad 
Hlavná 1 
080 01 P r e š o v  

Č. t. 091/34622, telefax: 091/22723 
091/228 14
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Kronika otca biskupa
Dňa 1. januára 1991 msgr. Ján H i r k a , prešovský bis

kup, v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo pri príležitosti nového 
občianskeho roku. — Dňa 6. januára 1991, na sviatok 
Bohozjavenia, slúžil v katedrálnom chráme v Prešove sv . 
liturgiu, po ktorej posvätil vodu. — Dňa 8. januára 1991 
mal rokovanie s mešťanostom Prešova. — Dňa 17. janu
ára 1991 viedol rokovanie so stavebnými organizáciami vo 
veci rekonštrukcie biskupskej rezidencie. — Dňa 21. janu
ára 1991 sa zúčastnil na rokovaní s predstavenstvom 
Okresného úradu mesta Prešov. — Dňa 23. januára 1991 
sa zúčastnil na inštalácii dekanov jednotlivých fakúlt UPJŠ 
v Košiciach. — Dňa 24. januára 1991 mal stretnutie s okr. 
dekanmi a delegátmi veriacich vo veci doriešenia majet- 
koprávnych vzťahov.

Keď zaznie Iže cheruvimy . . .

Naši veriaci mi dajú za pravdu, že medzi najkrajšie a naj- 
duchovnejšie liturgické piesne v liturgii sv. Jána Zlatoústeho 
patrí pieseň Iže cheruvimy tajno obrazujušče. ..  Mv, ktorí 
cherubínov tajomne predstavujeme . . .

Údajne túto pieseň — modlitbu zložil carihradský patriar
cha sv. Ján Scholastik v 5. storočí a do sv. liturgie bola 
zaradená za čias cisára Justína II. (565—578). Tak sa už 
v 6. storočí stala neoddeliteľnou súčasťou sv. liturgie vo 
východnej cirkvi, obsahom textu jednou z jej centrálnych 
častí. Sú v nej vyjadrené také hlboké myšlienky, že jej slová 
sa stali inšpiráciou aj pre mnohých významných hudobných 
skladateľov. Hudobne ju spracoval P. I. Čajkovskij, N. R. 
Korsakov, D. S. Bortňanskij, G. Ľvovskij, J. Kalašnikov, N.
I. Kompanevskij, P. Česnokov, A. Vedeľ a ďalší.

Známy Fencikov Irmclogion užívaný v našej eparchii uvá
dza, že táto pieseň sa spieva v ľudovom podaní v 24 meló
diách. Je len pochopiteľné, že táto skladba je v repertoári 
všetkých cirkevno-slovanských zborov. V hudobnej úprave 
Dmitrija Bortňanského (1751— 1825) patrí medzi najkrajšie 
a najobľúbenejšie piesne v repertoári aj nášho prešovského 
staroslovienskeho zboru pri katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Vzácne je aj hudobné spracovanie tejto 
hymnickej piesne v úprave Juraja Cimboru, ktorú skompo
noval počas svojho pôsobenia v tomto spevokole. Prednes 
/že cheruvimy, spolu s jej druhou časťou Jako da Carja .. 
patrí pre každého člena zboru k silnému zážitku.

Správne pochopenie a prežívanie tejto piesne je prenik
nutím do podstaty sv. liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Slovami 
a melódiou nás nabáda, aby sme sa na chvíľu zbavili svet
ských starostí a životných ťažkostí a oddali sa podľa vzoru 
cherubínov oslave nášho Boha a Kráľa.

dr. Peter K r a j ň a k

Keby svet nemal dačo proti nám, neboli by sme praví Boží slu
žobníci (sv. František Saleský)

Sloboda náboženského vyznania

Federálne zhromaždenie sa dňa 9. januára 1991 uz
nieslo na veľmi dôležitom ústavnom zákone, ktorým sa 
uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný 
zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky.

Z druhej hlavy tohto zákona, ktorá má názov Ľudské 
práva a základné zákony, uvádzame v plnom znení dva 
články, v ktorých sa zákonom zaručuje sloboda nábo
ženského vyznania pre každého občana našej vlasti.

Článok 15
1) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyzna

nia je zaručená. Každý má právo zmeniť svoje nábožen
stvo alebo vieru alebo byť bez náboženského vyznania.

2) Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je 
zaručená.

3) Nikoho nemožmo nútiť vykonávať vojenskú službu, 
ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo s jeho nábožen
ským vyznaním. Podrobnosti stanovuje zákon.

Článok 16
1) Každý má právo slobodne prejavovať svoje nábo

ženstvo alebo vieru buď sám alebo spoločne s inými, súk
romne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, nábo
ženskými úkonmi, alebo zachovávaním obradu.

2) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje zále
žitosti, predovšektým zriaďujú svoje orgány, ustanovujú 
svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné cirkevné in
štitúcie nezávislé od štátnych orgánov.

3) Zákon stanovuje podmienky vyučovania nábožen
stva na štátnych školách.

4) Výkon týchto práv môže byť obmedzený zákonom, 
ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnut
ne na ochranu verejnej bezpečnosti a poriadku, zdravia a 
mravnosti alebo práv a slobôd druhých.

Úmysel Apoštolátu modlitby na apríl
1. Aby sa kresťania dali viesť Božím slovom pri hľa

daní správneho riešenia politických a sociálnych prob
lémov.

2. Aby svetlo evanjelia ožiarilo a preniklo kultúru 
všetkých národov a krajín.

3. Aby naši poblúdení spoluobčania spoznali svoj 
omyl a povstali k životu, ktorý nám dáva nádej na 
vzkriesenie.

Srdce Ježišovo, dal svätosť a vytrvalosť všetkým, 
ktorých si povolalo.

Naši duchovní vypomáhajú na Podkarpatskej Ukrajine

Otec biskup Mons. Ján Hirka vyslal o. Milana Chautura 
CSsR, o. Štefana Ištvaníka CSsR, o. Petra Krenického CSsR 
a o. Petra Geletku na duchovnú výpomoc pre veriacich na 
Podkarpatskej Ukrajine. Podľa dispozícií otca biskupa Mons. 
Ivana Semediho v Užhorode.

(Obežník Gr. kat. bisk. úradu v Prešove, č. 1/91 )Š



Mävsteva z Prahy
Koncom minulého roka navštívil Slovensko redaktor 

Katolíckeho týdeníka p. Pavel C i k I e r . Najprv sa zastavil 
v Košiciach a potom jeho cesta smerovala do Bratislavy.

Zaujímala ho jediná téma: vzťah Čechov a Slovákov. Na 
rozdiel od našich masovokomunikačných prostriedkov išlo 
mu o niečo viac — o pohľad na vzťah veriacich Čechov a 
Slovákov.

V minulom období boli kresťania v Čechách i na Sloven
sku rovnako prenasledovaní. Metódy používané na Slo
vensku boli o čosi „pestrejšie“ . Mnohí katolícki kňazi a 
rehoľníci — samozrejme i naši — museli po príchode z 
väzenia opustiť Slovensko a odísť do Čiech. Svoje detstvo 
som takto v Čechách prežila aj ja.

V Čechách nevyháňali svojich kňazov na Slovensko! 
Našla sa tam asi väčšia miera tolerancie. Česi postupne 
prijímali týchto slovenských „vyhnancov“ a po čase, keď 
sa spoločenské pomery menili, nikomu neprekážala roz
dielna národnosť. Svojou svedomitou prácou si títo kresťa
nia zo Slovenska získali úctu a vážnosť prevážne ateistic
kého prostredia. Vďaka českej rímskokatolíckej cirkvi 
mohli títo ľudia žiť i svoj náboženský život.

Táto kapitola je už za nami. Predsa je tu niečo, na čo by 
sme nemali zabúdať. Táto minulosť je pre nás poučná 
najmä v tom, že veľmi jasne a zreteľne dokumentuje, že 
spoločnými silami sa nám podarilo uchovať si vieru. Táto 
historická skúsenosť nie je iste náhodilá, pretože u Boha 
nie je nič náhodné. Núti nás k tomu, aby sme sa hlboko 
zamysleli nad touto otázkou.

Ukazuje sa, že je potrebné držať pevne spolu a pomáhať 
si v zložitých spoločenských situáciách. Viera je predsa 
čosi vyššie a cennejšie, než sú otázky politické a ekono
mické.

Tvoríme jednu Cirkev a našou snahou by predsa mala 
byť jednota. Keď sa tieto dva národy dokážu dohodnúť, 
určite sa v budúcnosti ľahšie dohodnú s ďalšími národmi v 
Európe. Zdá sa, že k tomuto cieľu treba prejsť ešte veľmi 
dlhú cestu. Začať sa však musí hneď.

Preto návšteva p. redaktora Pavla Ciklera bola veľmi 
potrebná a aktuálna. Teraz záleží aj na nás, ako my pri
spejeme k upevneniu našich dvoch národov a v nich žijú
cich národnosti. Tieto otázky sa týkajú každého z nás a 
nemožno ich ignorovať a nevšímať si ich. Je potrebné 
vytvoriť podmienky pre vzájomné poznávanie, pre vzá
jomný dialóg a povzbudenie sa vo viere.

Máme nielen spoločný štát a spoločné problémy, ale i 
spoločného Otca na nebesiach a to je predsa najdôležitej
šie. To je ten hlavný orientačný bod, ktorý by sme nemali 
strácať zo zreteľa ani v čase rôznych zmätkov a nedorozu
menia. Nič nám nebráni v tom, aby sme sa spoločne 
modlili za našu jednotu. Našu vieru musíme predsa doká
zať i skutkami.

Nastal nový čas. Hľadajme nové formy poznávania a 
zbližovania. Aby tí, či neveria, hovorili o nás: Pozrite na 
nich, ako sa milujú.

dr. Mária P e š e k o v á

Zastavenie v Strážskom
Silu duchovného života a hĺbku ozajstnej viery často pre

verujú obyčajné skutky každodenného života. Sú ako 
drobné kamienky, z ktorých sa postupne skladá mozaika 
celého ľudského života.

Posledná decembrová nedeľa v malom mestečku Strážske 
bola studená. Fúkal nepríjemný vietor a chlad prenikal až 
pod kožu. Na autobusovej zastávke stále žena. Čas čakania 
je dlhý a len pomaly sa vlečie. Kde sa uchýliť?

Ako maják stojí pri ceste gréckokatolícka cerkov Nane
bovstúpenia Pána. Duchovným správcom je tu otec Franti
šek Ivanko. Veriaci človek by mal najmä v nečase a bezrad
nosti hľadať útočište práve v chráme. Kroky neznámej ženy 
viedli preto do Božieho chrámu.

Práve sa skončila večiereň a ľudia odchádzajú. Neznáma 
sa obáva, že bude musieť odísť tiež. Už sa jej to stalo niekoľ
kokrát v iných chrámoch, že prísny hlas oznámil: „Zatvára
me!“ Navyše je tu cudzia.

Tu sa však to nestalo. Naopak. Ochotná pani kostolníčka 
necháva dvere otvorené a pozýva nečakaného hosťa ďalej. 
Zažína svettá, aby neznáma mohla uvidieť cerkov v plnej 
kráse. Je starostlivo uprataný, slávnostne vyzdobený a 
samozrejme nechýbajú jasličky.

V sakristii počuť mládež. Nacvičujú piesne. „To je náš 
spevokol“, upozorňuje kostolníčka, a pokračuje: „Len 
nedávno sa dali dohromady, ale snažia sa; ide im to. “ Spie
vajú nové piesne. Mládež hľadá svoju formu prejavu, pre
tože potrebuje vyjadriť svoj vzťah k Bohu po svojom. Je to 
pochopiteľné a mládež na celom svete je v tomto smere rov
naká.

A napriek tomu, že chrám je prázdny, z jeho múrov 
dýcha život.

„Naši kurátori teraz nedávno zložili sľub“, hovorí ďalej 
kostolníčka.

To je dobrý signál. Je prejavom ochoty veriacich účinne 
spolupracovať so svojím duchovným otcom na spoločnom 
diele.

Neznáma žena je veľmi príjemne prekvapená milým prija
tím. Prišla nečakane — a prijali ju. Navyše prosila o pomoc 
pre blízkeho človeka. I tu rovnako reagovali, a usilovali sa 
vyhovieť. . .

V cerkvi v Strážskom prijali neznámu ženu a snažili sa jej 
pom ôcť — a ona našla opäť nádej. Je to čosi nádherne krás
ne!

Kiež by tomu tak bolo vždy, na každom kroku a v kaž
dom našom chráme. Tí neznámi, čo prichádzajú uzimení, 
bezradní, hľadajúci pomoc, aby to všetko našli medzi kres
ťanmi.

-ma-
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