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Pod tvoju ochranu. . .
Starý spisovateľ Heisterbach píše, že za jeho čias 

žila matka, ktorá mala jediného syna. Ten však viedol 
zlý život a svojej matke pripravil mnoho bolestí. Nako
niec ju okradol, prestal nazývať matkou a opustil ju. 
Dopustil sa zločinu a skončil vo väzení. Jedného dňa 
prišla za ním do väzenia jeho matka a prosila dozorcu, 
aby ju pustili k synovi.

— Ako to, hovorí dozorca, — nevieš, čo ti syn uro
bil?

— Viem, — hovorí matka.
— O všetko ťa pripravil.
— Viem.
— Siahol ti na život.
— Viem.
— Mučil ťa.
— Aj to viem, ale . . .
— Čo ale, — pýtal sa dozorca.
— Je to predsa môj syn! — s bolesťou dodáva mat

ka.
Dozorca neodolal, vpustil ju a matka s plačom vošla 

dnu a objala svojho syna.
Taká je láska a starostlivosť každej dobrej pozem

skej matky. Koľko legiend, povestí, básní bolo už 
napísaných a povedaných o takej materinskej láske, 
často až nepochopiteľne odpúšťajúcej a zabúdajúcej 
na krivdy, ktorú preukázali matky a rodičia na svojej 
životnej ceste.

Ak sa v mesiaci máj znovu schádzame okolo oltára 
Panny Márie, našej nebeskej Matky, tak máme pred 
sebou jej lásku k všetkým zblúdilým, nešťastným a 
utrápeným, ktorým preukazuje svoje milosrdenstvo a 
ochotu pomôcť tým, že neprestajne za nás oroduje 
pred Božím trónom, ako to o nej spievame: „Všemo
húci syn tvoj preto vyvolil teba, by sme tvojím pro
stredníctvom dosiahli neba“ (Modlitby a piesne, 81). 
Gorazd Zvonický vo svojej básni Neuverím píše, že ak 
mu oznámia, že rieky horia, že v cencúle mrznú plame
ne, že kamene na chlieb sa menia, že nebesia ľahli 
popolom . . . ,  že „prisvedčí, že je to znamenie, že sa 
dejú Božie divy. . .  Ale ak by mu povedali, „že ty, 
Matka milá, od trpiacich tvár si odvrátila, od ich sĺz a 
bolesti a krívd, že vraj nedbáš o úbohý svet“, to neuve
rí.

Áno, žiaden kresťan-katoiík nepochybuje o tom, že 
ochrana Panny Márie je u Boha silná a účinná. Preto 
tak verí, že Boh na jej príhovor vypočuje jeho modlitby 
a prosby. A ak sv. apoštol Jakub píše, že „mnoho 
zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého“ (5,

Vychvaľujte do ly , h o ry , lúky, p o lia , lesy, b ôry , Pannu panien  naj- i 
čistejšiu, K ň ažn ú  m ája najsvätejšiu  . . . (M o d litb y  a piesne, 107)

16), potom tieto slová platia nad každú pochybnosť o 
nebeskej Matke, ktorá prevyšuje všetkých svätých 
svojou spravodlivosťou a zásluhami.

Niet na zemi človeka, ktorý by netrpel, ktorý by v 
živote nezaplakal a nezastonal. . .  Ako veriaci kresťa
nia v takýchto situáciách sa utiekame k Bohu . . .  
Lenže ako slabí ľudia, po mnohých slabostiach, chy
bách a pádoch sa neopovážime svoje oči pozdvihnúť 
k prísnemu a spravodlivému Bohu. Preto sa utiekame 
k jeho Matke, presvätej Bohorodičke, ktorá sama naj
prv kráčala týmto životom . . .  Ju nám dal jej Syn pod 
krížom za našu duchovnú Matku, aby za nás orodovala 
a pomáhala kráčať životom a dôjsť k jej Synovi. Toto 
orodovanie má zvláštne miesto v Božom pláne, čo sv. 
Bernard vyjadril slovami: „Boh chcel, aby sme mali 
všetko skrz Pannu Máriu.“

„Nuž ty nás, Mária, pod ochranou maj, u Ježiša 
Krista nás sa zastávaj“ (Modlitby a piesne, 106).

o. F. D.



K a l e n d á r ^  m  e s  i av v
Duch, ktorý vychádza z Otca a zo Syna

Máj

1. S Jeremiáš, prorok
2 Š Atanáz Veľký, patriarcha
3. P Teodóz Pečerský, prepodobný. Prvý piatok
4. S Pelágia, mučenica

5. N Nedeľa uzdravenia slepéhc. — Hl. 5. Uír. ev. 8.
Irena, mučenica

6. P Jób Spravodlivý
7. U Spomienka na zjavenie sv. kríža v Jeruzaleme
8. S Ján, apoštol a evanjelista

Zakončenie veľkonočného obdobia
9. Š Nanebovstúpenie Pána

Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša
10. P Šimon Horlivec, apoštol
11. S Metod, veľkomoravský arcibiskup

12. N Nedeľa Svätých Otcov Prvého Nicejského snemu.
— Hl. 6. Utr. ev. 10. Epifán, biskup. Germán, 
patriarcha

13. P Glycéria, mučenica
14. U Izidor, mučeník
15. S Pachom Veľký, prepodobný
16. Š Teodor Osvietený, prepodobný
17.P Andronik, apoštol

Zakončenie obdobia po Nanebovstúpení Pána
18. S Teodot, mučeník. Zádušná

19. N ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA.
— PÄŤDESIATNICA.
— Patrik, biskup a mučen ík

20. P Najsvätejšej Trojice. — Taialej, mučeník
21. U Konštantín a Helena, apoštolom rovní
22. S Bazilisk, mučeník
23. Š Michal, biskup a vyznávač
24. P Simeon, prepodobný
25. S Tretie nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Zakončenie sviatku Zoslania Svätého Ducha

26. N 1. nedeľa po ZSD. V:S
— Hl. 8. Utr. ev. 1. Karp,

ých svätých.
'CŠtol

V stredu 7. novembra 1990, pápež Ján Pavol II., na generál
nej audiencii, v Aule Pavla VI. (vo Vatikáne), prítomným veria
cim predniesol úvahu nad otázkou „pôvodu tretej božskej 
Osoby“.

Jeho úvaha obsahovala tieto hlavné body:
— Duch prichádza od Otca, podobne (analogicky) ako myš

lienka alebo láska prichádzajú z duše, v ktorej sa zdržujú (pre
bývajú);

— Sám Ježiš hovorí o „Duchu pravdy“, ktorý prichádza od 
Otca;

— Nový zákon zdôrazňuje úzky vzťah medzi Synom a 
Duchom;

— Dlhá teologická úvaha priviedla latinský Západ k tomu, 
aby pridal k starodávnemu textu Verím (Credo) formulu o 
Svätom Duchu, ktorý „vychádza od Otca i od Syna“. Východ
niari (orientálci) sa však pridržiavajú čistej a jednoduchej for
mulácie Koncilu z Konštantinopola;

— Západné „Filioque“ sa stáva v nasledujúcich storočiach 
príležitosťou k oddeleniu (separazione);

—  Koncil vo Florencii upresnil, že Otec je žriedlom (fonte) 
celého božstva (divinita) a jeho princíp je jediný (unico). Syn, 
ktorý dostáva všetko od Otca a je Mu rovný, sa zúčastňuje na 
vychádzaní (procedere) Ducha;

— V skutočnosti po Florentskom koncile sa na Západe 
pokračovalo vo vyznávaní, že Svätý Duch vychádza od Otca i 
od Syna, zatiaľ čo na Východe sa pokračovalo v používaní 
konštantinopolskej formulácie. Od čias Vatikána II. (koncilu) 
sa uskutočňuje užitočný ekumenický dialóg, z ktorého vyplý
va, ako sa zdá skutočnosť, že formulácia „Filioque“ nerobí 
základnú (essenziale) prekážku vo vývoji samotného dialógu.

(ĽOsservatore Romano, 8. 11. 1990, str. 1 — preložil V. M.)

27. P Terapont, mučeník
28. U-Nikita, biskup
29. S Teodózia, panna a mučenica
30. Ô Najsvätejšia Eucharistia. — Izák, prepodobný
31. P Hermas, apoštol

*0.\0.%0.<*0.%0.\0.<»9.\0.\0.*

Kráľu nebeský, Utešiteľu, D uchu p ra vd y , k to rý  si všade a všetko  
naplňuješ, p o k la d  d o bra  a darca živo ta , p r íď  a p reb ýva j v nás. Očisť  
nás o d  k a žd e j p o šk vrn y , a spas D o b ro tivý , naše duše (M odlitba  
k Svätém u D uchu)

Mária* vzor dievčat
Ty, ktorá si milostiplnou Pannou, 
zachovaj môj zrak jasný a čistý, 
daj môjmu telu krásu a pôvab.
Ty, ktorá si požehnaná medzi ženami, 
daj mi hrdosť byť ženou
a radosť z toho, že môžem obšťastňovať iných.
Ty, ktorá si Matkou,
priprav ma, aby som vedela darovať nový život 
a pomôž mi darovať svoj vlastný život.
Ty, ktorá si Nepoškvrnená,
daj mi silu odporovať zlu a bojovať proti pokušeniam.
Ty, ktorá si Matkou najkrajšej lásky, 
rozšír moje srdce a naplň mi dušu láskou.
Ty, ktorá si Matkou Cirkvi,
otvor moje srdce pre celý svet a pomôž milovať
tvojho Syna nadovšetko.

(Feder 160)
^ --------------------------------------------------------------- ------------- ¿/
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Nový život v Duchu Svätom
Svet, v ktorom žijeme, nie je  dokonalý. Všade, či už je  to 

v našom vlastnom živote, v malom spoločenstve rodiny, 
v škole, v zamestnaní, či vo verejnom živote pociťujeme veľa 
pochybného a nevyhovujúceho. Cítime, že by to m ohlo byť 
lepšie. Všade vo svete existujú choroby, bieda, nespravodli
vosť, útlak a utrpenie. A le je  v nás aj čosi, čo nás pobáda p r i
činiť sa o lepší a spravodlivejší ž ivo t ľudí. Znova a znova  
hľadáme m ožnosti ako urobiť živo t dôstojnejším  človeka. 
Áno. Pôsobí v nás Duch, ktorý nás pobáda hľadať lepší 
a dokonalejší svet, ktorý nás povzbu dzu je  pracovať preň 
a tvoriť ho. Je to D uch pochádzajúci od  Boha. On spôso
buje v nás ten nepokoj, ktorý napokon smeruje k tomu, aby 
život človeka bol dôstojnejší.

Kdekoľvek a kedykoľvek sa ľudia statočne a zodpovedne  
pokúšajú urobiť živo t lepším, účinkuje v nich čosi zo  Svä
tého Ducha.

Všade tam, kde sa človek úprimne usiluje nájsť pravdu  
a zastať si ju, máme do činenia s pôsobením  Božieho Ducha
— lebo veď Boh je Pravda. Všetci si teda želám e svet lepší, 
svet, v ktorom by sa nám žilo radostnejšie a šťastnejšie, taký, 
v ktorom by sme cítili blízkosť Boha.

Ale to nové, to lepšie vo svete už je. Je tu odvedy, ako sa 
Ježiš Kristus stál človekom , ako žil m edzi ľuďmi, zom rel 
a vstal z  mŕtvych. Skrze svojho Syna začal Boh obnovovať  
svet, naprávať ho a posväcovať. Tak začal odnímať m oc zlé 
mu. Tak začal prenikať a premieňať svet svojím  lepším  živo 
tom a svojím  Duchom. Svätý Duch vo svete pokračuje v tom  
novom čo začal Ježiš Kristus. Svätý Duch nie je  teda „tam 
hore“ na „onom svete“, nevznáša sa niekde „nad oblakm i“. 
Svätý Duch je na tom to svete! Vychádza z  Boha a odtiaľ p re 
niká čoraz hlbšie do tohto viditeľného sveta, do nášho ľud
ského života na zemi. Svätý Duch neodvádza človeka, k to 
rého sa zm ocn í preč zo  sveta — ale naopak, vedie ho k čoraz 
hlbšiemu uvedomovaniu si zodpovedn ostí za svet. Ten, kto 
sa otvára Božiemu Duchu, kto sa ním dáva napĺňať a kto 
ním dáva prenikať svoje konanie — stáva sa svätým.

Svätý m edzi ľuďmi totiž nie je ten, kto je  bez hriechu, ale 
ten, kto si v sebe ustavične vzbudzuje dokonalú ľútosť a usi
luje sa o skutočný synovský vzťah k Bohu, kto z  lásky 
k Bohu sa ochotne zrieka hriechu a vytrvalo bojuje proti 
svojím hriešnym náklonnostiam. V tom to zm ysle p rv í kres
ťania sa m edzi sebou aj nazývali svätými.

Svätý Duch p ô so b í v celom novom  B ožom  ľude. V k až
dom veriacom, v m užoch, ženách i deťoch, v starých i m la
dých, vo vzdelaných i neučených, bielych i farebných, v lai
koch i kňazoch, biskupoch i pápežoch. P ôsobí vo všetkých, 
ktorí sa mu otvárajú. Takto sú kresťania povo lan í na 
duchovnú službu pred Bohom vo svete: na modlitbu, o d o v
zdanosť srdca, svedectvo o viere pred  svetom.

Pravda, dary Svätého Ducha sa nápadným  i m im oriad
nym spôsobom  prejavujú iba zriedkavo. Oveľa častejšie 
nachádzajú svoj výraz v celkom obyčajnom , prostom , nená
padnom živote kresťana. Preukazujú sa v živo tn ostí viery, 
vo vernosti Cirkvi, v pravosti, a vnútornej hĺbke m odlitby, 
v teple vzájom nej lásky, v ochote pomáhať nudzným  a sla
bým, v ochote odpúšťať, v statočnom vyznávaní Krista, 
v dobrote k ľuďom, vo vernom a svedom itom  plnení pracov
ných a iných povinností. Svätý Duch bol vyliaty na nás. 
Podobne ako voda  — preniká všade a do všetkého. Prorok  
Joel povedal: „Potom sa stane, že  vylejem Ducha svojho na 
každé telo“ (pozri Joel 3, 1).

Dajme sa teda osvecovať Svätým Duchom  pri každej p r í
ležitosti a pričiňujm e sa o to, aby jeho svetlo čoraz väčšmi 
žiarilo všetkým. Pretože Svätý Duch nám dáva nielen svoje 
dary, ale aj poverenie vnášať Krista a jeho blahozvesť do  
sveta. Toto poverenie mám e vykonávať v dôvere v Boha, 
bez akejkoľvek úzkosti a strachu a bez akéhokoľvek osty
chu. Sv. Pavol nás poúča: „Lebo ste nedostali ducha otroc
tva, aby ste sa museli báť . . . (Rim 8, 15). A  ďalej: „Duch 
prichádza na pom oc našej slabosti . . . (Rim 8, 26).

Žim e teda tak, aby nás nič nemohlo zmýliť a nič nemohlo 
znehodnotiť náš život. A le zúčastňujeme sa aj na živote 
iných a pričiňujm e sa oň. Neoddeľujme sa a neostávajme 
sam i pre seba, ale spájajme sa so všetkými, k torí tak ako my 
bojujú za Božie kráľovstvo. V tom to smere neodmietajme 
ako neprijateľné všetko, čo nevzišlo z  kresťanského, z  cir
kevného prostredia. Svätý Duch predsa „veje, kam chce“ 
(Jn 3, 8) a „rozdeľuje každém u, ako chce“ (1 K or 12, 11).

A k o  kresťania by sm e si mali všímať prejavy cítenia 
a túžob ľudí vo svete, ktoré nadobúdajú pečať všeobecnosti, 
všeľudskosti a usilovať sa ich chápať v rovine Kristovho 
posolstva.

L . P.

K eď  zo s tú p il N ajvyšší, p o m ia to l ja z y k y  a ro zp tý lil  národy. Keď  
však  zo s la l ohn ivé  ja zy k y , všetkých  zjedn o til. Preto spo lu  oslavujm e  
Svätého D ucha (K o n d á k  na sv ia to k  Z oslan ia  Svätého Ducha)

Ak milujeme Pána, žijeme oveľa viac v ňom ako v nás; 
zabúdame na to, čo sa týka nás, a myslíme už len na to, 
čo sa týka jeho (Charles de Foucauld)
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Správne chápanie 
ikony

V každej našej cerkvi máme ikonosías. Pred ním stojí 
tetrapod — stolík, na ktorom leží ikona vystavená verejnej 
úcte.

Ikona má v živote gréckokatolíka vždy veľmi dôležitú 
úlohu. Mnohí z nás si ešte pamätajú, že ikona v domoch 
našich otcov stála vždy na čestnom mieste. Mnohokrát to 
bol celý komplex ikon, medzi ktorými nikdy nechýbala 
ikona Bohorodičky a sv. Mikuláša — patróna gréckokatolí
kov. Pred ikonami svietila večná lampa . . .

Po druhej svetovej vojne však prišiel čas nanúteného 
ateizmu a prenasledovania veriacich ľudí. Ikony zmizli 
z našich domov . . .  v strachu o zamestnanie, o piat či pred 
hrozbou vyhodenia alebo neprijatia do ško ly. . . Naše 
ikony poputovali do pivníc alebo v tom najlepšom prípade 
na také miesta našich bytov, kde „cudzí nezavíta“ .

Tento čas pominul a nastal čas pokoja a skutočnej nábo
ženskej slobody. Avšak v mnohých našich bytoch, čestné 
miesta na stenách a stolíkoch i naďalej zívajú duchovnou 
prázdnotou. Čím skôr zaplňme tieto miesta! Tieto miesta 
čakajú na naše gréckokatolícke — východhým duchom 
dýchajúce ikony a maľované kríže!

Prví krestánia — napr. i tí , ktorí žili na egyptskej púšti 
sa modlili tak, že sa obrátili na východ. Východ mal pre 
nich symbolický význam v plnom zmysle slova: z Východu 
prišla spása; na Východe vychádzalo Slnko — Slnko 
pravdy — Ježiša Krista; na Východe sa nachádzal raj, 
symbolicky do ktorého sa máme vrátiť. Podobne sa tak 
budujú naše cerkvi.

Naši predkovia robili podobne: keď napríklad pracovali 
na poli alebo v lese, modlili sa obrátení tvárou k východu, 
alebo pred ikonou či krížom na strome, či pri ceste.

Keď sa niekto modlil k ikone či krížu, ako matérii, ten to 
nepochopil. Gréckokatolíci sa nemodlia k drevu ikony či 
kríža! Modlia sa k tomu, čo je „za“ ikonou či krížom. Modlia 
sa k tomu, čo ikona alebo maľovaný kríž zobrazujú. Modlia 
sa k Bohu, Všemohúcemu, nášmu Stvoriteľovi, Ježišovi 
Kristovi, k Bohorodičke, k sv. Mikulášovi . . .  A ikona, kríž 
im v tom pomáhajú. Okrem toho ide i o verejný prejav viery 
a úcty k Bohu a svätým.

Modliaci sa a ikona vytvárajú tzv. malý duchovný svet 
(spirituálny mikrokozmos). V tomto svete sa modlitba stáva 
tak hlbokou, že modliaci nevníma okolitý svet, nevníma, čo 
sa deje v momente modlitby okolo neho — vidí iba ikonu 
a zobrazenie na n e j. . . Teda hlboké a úplné pohrúženie 
sa do modlitby — rozhovoru, priameho rozhovoru s Bohom 
či svätými (ako prostredníkmi). Takí boli naši predkovia a 
takí sú i dnes mnohí z nás. Stačí sa pozrieť do našich 
gréckokatolíckych dedín, ktoré sú „trocha“ vzdialené od 
každodenného ruchu . . .

Ikona na Východe nikdy nestratila svoj význam. Každý 
správny kresťan žije v neustálej Božej prítomnosti a ikona 
mu pomáha lepšie pochopiť túto prítomnosť. Všetko záleží 
od očí: tých telesných i duchovných, ktoré majú žiť v správ
nej zhode. Keď sa dívam na ikonu, alebo akékoľvek iné 
zobrazenie či symbol duchovnej existencie — nedívam sa 
iba na ten kus dreva, plátna, papiera či plechu. To zname
ná, nielen zmyslami. Dívam sa tak, že za tým vidím Boha, 
Krista Bohorodičku . . .

Východné myslenie je úplne odlišné od západného. 
Západná duchovnosť sa díva na všetko až príliš rozu
mom .. . Tak napríklad keď gréckokatolík príde do cerkvi, 
v ktorej niet Božia Eucharistia, vždy cíti Božiu prítomnosť 
a to v plnej miere. Aj keď tu nie je Eucharistia, sú tu aspoň 
ostatky sv. mučeníkov (v antiminse), sú to ikony, sv. evan
jelium, prestol (o ltár). . .  Vo všetkom tom vidí živú Božiu 
prítomnosť, a preto vôbec nemá problém či sa ukloniť — 
metáním alebo nie.

Mnohí gréckokatolícki mnísi a vôbec mnísi na Východe 
(a nielen oni), keď sa súkromne modlia, robia dozemné 
metania (hlavou dotýkajúc sa zeme) — pred svojím Vlád
com a Bohom, Ježišom Kristom — pritom vôbec nemajú 
problémy.

Veď sa nemodlia k drevu, ale tomu, čo je „za ním“ čo 
zobrazuje. .. Východ a s ním i my gréckokatolíci sme 
vždy mali hlboký zmysel pre askézu a modlitbu.

V . M .

• J ežiš K ristu s  —  ikona  z  m onastiera  S tavrohikita  (A thos) 
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Ježiš je stále živý v srdci svojej Cirkvi.
Zostáva s nami a v nás.

S jeho pomocou sa navzájom milujeme,
Učíme sa odpúšťať,
radostne sláviť rodinné sviatky,
prijímať chudobných,
pracovať za bratskejší svet
a dávať svoj život za našich bratov a sestry.

Sme Ježišovou tvárou, 
sme jeho rukami a srdcom.
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Chvála srdca
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Ľudia vymysleli a zriadili veľmi širokú stupnicu 
vyznamenaní a odmien, výrazov a pochvál takmer vo 
všetkých oblastiach života pre zaslúžených (ale aj 
dakedy' pre nezaslúžených) ľudí. Táto stupnica je 
veľmi diferencovaná a spravidla sa realizuje od kniž
nej odmeny v školských laviciach až po Nobelovu 
cenu,' od pochvaly z rodičovských úst až po zlatú 
olympijskú medailu, od pomníkov budovaných pre 
skutočných či pochybných géniov a bohatierov až po 
oltáre blahoslavených a svätých. Za každou skutočne 
zaslúženou pochvalou či cenou sa skrýva opravdivé či 
pochybné ľudské úsilie. Úsilia a napätia síl človeka 
pochádzajú z jeho rozličných schopností a náklonnos
tí, z jeho záľub, zručnosti a vytrvalosti, ktoré môžu byť 
vrodené alebo vlastnou pracovitosťou nadobudnuté.

Ĺudské pochvaly po čase doznievajú, diplomy uzna
nia zožltnú, rady a vyznamenania sa začas lesknú vo 
vitrinách múzeí, tu a tam si ich ľudia povšimnú alebo 
ich aj ignorujú, pomníky sa rozpadávajú či už preto, že 
nikomu užjiič nehovoria alebo sa zabúda na tých, čo 
ich predstavujú, potlesky zanikajú tak rýchlo ako sa 
strhli, slovom krátky a pominuteľný je život vyzname
naní a odmien ako je krátky a pominuteľný ľudský 
život. Pamäť pokolení je veľmi klamná a nespoľahlivá. 
Dnešné pokolenie stráca ju mihnutím oka a zabúda na 
zásluhy pominuteľných ľudí, pokiaľ ide o hmotné 
dobrá. V povedomí pokolení sa dlhšie udržiavajú hod
noty duchovnej kultúry a tvorby, čo možno konštato
vať v každej oblasti tvorivej práce.

Zaujíma nás tu však otázka, či jestvujú odmeny za 
dobré skutky, či konanie a šírenie dobra býva odme
nené podobne ako výsledky práce ľudského ducha a 
techniky, slovom, či vo svete zaznievajú chvály na 
dobrotu srdca? Lebo tvorivosť srdca a jeho ušľachti
losť je vrcholovým úsilím osobnosti človeka, svedčí o 
jeho morálnej zrelosti, o jeho nepomíňajúcej spolo
čenskej hodnote.

Ak čítame evanjeliá, zdá sa, že Kristus hlása zásadu 
anonymity v praktizovaní morálneho dobra, v konaní 
skutkov účinnej kresťanskej lásky. Vyplýva to hoci 
napr. z Ježišovej výpovede: „ . . .  nech nevie tvoja ľavá 
ruka , čo robí pravá . . .  A keď sa ideš íy modliť, vojdi 
do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k 
svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti“ (Mt 6, 3—6).

Okrem týchto jednoznačných Kristových smerníc a 
odporúčaní verejne chváli groš jeruzalemskej vdovy. 
Uisťuje, že aj drobná službička nebude zabudnutá, 
keď hovorí: „A kto by dal piť jednému z týchto malič
kých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, 
veru hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu“ (Mt 10, 
42). „Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v 
nebi“ (Mt 5, 12).

Kristus má tu zaiste na mysli večitú, nepomíňajúcu 
odmenu za každú námahu srdca a dobrej vôle. Darcom 
tejto odmeny je Boh chápaný ako zosobnená abso
lútna dobrota, ku ktorej vzťahuje každý prejav ľudskej 
šľachetnosti. Ľudská dobrota je odrazom Božej 
dobroty. Preto Kristus hovorí: „Nech tak svieti vaše

B ohu m ilý  zástu p  m u čen íkov, ty  p evn ý  zá k la d  C irkvi, ovocie  svä 
tého evanjelia. Sku tkam i ste d o k á za li Spasiteľovu náuku. Vy ste 
zm arili ú toky  d iabla  p ro ti K ristovi. P reliatím  vlastnej k rv i odstránili 
ste  m o d lo s lu žo b n é  obety . Vaša m učen ícka smrť naplnila nebo  veria
cim i. N a d  vaším  h rd in stvom  žasli anjeli. Teraz, o zd o b e n í víťaz
n ým i vencam i, sto jíte  p re d  velebným  B ohom . Ustavične ho proste  
za  spásu našich d u š í {Z  večierne v Nedeľu všetkých Svätých  —  1. 
nedeľa p o  Z o sla n í Svätého D ucha)

svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a osla
vovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16).

Teda ľudia vidiac svetlo dobrého skutku, majú chvá
liť nie človeka, autora dobrých skutkov, ale absolútnu 
dobrotu, čiže Boha, ktorého prítomnosť vo svete sa 
stáva akoby hmatateľná a viditeľná v každej forme 
dobrého skutku človeka, kresťana. Pekné a výstižné je 
porovnanie dobrého ľudského skutku k svetlu, o to 
výstižnejšie, že Kristus sám seba nazval svetlom sveta.

Ak Kristus hovorí o skrytosti konania dobra, mieri 
na to, aby ľudia nedeformovali dobro, ktoré je vo svo
jej podstate Božského pôvodu, aby ho nepripisovali 
sebe. Jediným kompetentným darcom odmeny za úsi
lie a námahu srdca je výlučne Boh. On obdaril každého 
človeka talentom srdca. Ide o využitie fohoto talentu,
o čom sa jasne hovorí v podobenstve o talentoch.

Štefan M i k o

5



Svätá D y m p n a 
panna a mučenica

Od začiatku kresťanstva je panenstvo pre Krista 
nesmierne vážené. Nájdeme o tom množstvo spisov: Cyp
rián, Metod z Olympu, Ján Zlatoústy, Efrém Sýrsky, Gre
gor Nysský . . . Dôvody, ktorými Otcovia panenstvo doka
zujú, a úvahy, ktorými ho osvetľujú, sú rôzneho pôvodu 
a nedajú sa previesť na jednotnú náuku. Ale v hlavných 
rysoch hovoria zhodne o týchto motívoch a príkladoch: 
Panenstvu sa dáva hodnota mučeníctva už v dobe prena
sledovania cirkvi. Panenstvo je duchovnou „obriezkou“ , 
ktorou sa duša zbavuje telesných žiadostí. Panenstvo je 
anjelský život, predzvesť eschatologickej skutočnosti; je 
duchovnou plodnosťou, návratom k slobode a neustálou 
modlitbou.

Ak panenstvo má takú veľkú hodnotu, aké veľké pred 
Bohom musí byť panenstvo, ktoré je ešte navyše pokro
pené mučeníckou smrťou. Krásnym, veľkým a veľmi 
povzbudzujúcim je životný príbeh mladej sv. panny 
a mučenice Dympny, ktorej miestny sviatok sa slávi 15. 
mája.

Sv. Dy m p n a bola Írka a jediným dieťaťom pohan
ského kráľa Orielov. Jej matka bola kresťanka s pevným 
charakterom, nádhernými vôľovými vlastnosťami a osobi
tou fyzickou krásou. Dympna bola od malička vychová
vaná svojou matkou a kresťanskou pestúnkou vo viere 
v Ježiša Krista. Pomaly sa pripravovala na krst. Svätý kňaz 
Geribert urobil kráľovské dieťa Božím dieťaťom a dedičom 
nebeských prisľúbení sv. krstom.

Dympna dospela v pôvabné dievča, ozdobené krásnymi 
čnosťami a čistotou srdca. V tomto čase Dympna obeto
vala svoje panenstvo Kristovi. Pred otcom to však zatajila. 
Dobre vedela, akoby jej otec, pohan, bol na to reagoval.

Čoskoro však na mladú pannu prišla ťažká skúška. 
Zomrela jej dobrá matka. Otec dlho nečakal a rozhodol sa 
znova oženiť. Hľadal takú ženu, ktorá by bola taká krásna, 
pôvabná, dobrá, ako jeho nebohá manželka. Nenašiel. Po 
čase mu jeho radcovia povedali, že taká krásna a láskavá 
žena ako jeho manželka je len jeho dcéra Dympna. Diabol
sky mu radili, aby si ju vzal za manželku.

Kráľ sa najprv zhrozil nad touto myšlienkou, ale čím 
dlhšie sa ňou zaoberal, tým viac sa jej povoľoval, až s ňou 
nakoniec súhlasil. Toto svoje rozhodnutie oznámil dcére.

Dympna najprv neverila vlastným ušiam. Bola z toho 
celá zhrozená. Keď však videla, že otec to myslí vážne, 
žiadala si jeden mesiac na rozmyslenie. Zdôverila sa 
svojmu spovedníkovi. A staručký kňaz jej poradil hľadať 
bezpečnosť v úteku. Dympna súhlasila. O niekoľko dní 
sadla na loď smerujúcu do dnešného Belgicka spolu so 
starým kňazom a dvorným šašom. Neďaleko malého mes
tečka Gheel, asi 30 km od dnešných Antwerp si postavili 
za pomoci ľudí dve malé chaty na spôsob pustovní. Tu sa 
venovali službe Bohu.

Kráľ sa dozvedel o ich úteku a poslal sluhov, aby ich 
vypátrali. Ich pátranie bolo dlho neúspešné. K odhaleniu 
ich úkrytu pomohla náhoda. Jeden zo sluhov pohanského 
kráľa poslal takúto správu: „Prenocoval som v dedine Ves- 
terlo a keď som platil za nocľah, hostinský mi povedal, že 
podobnými peniazmi platí za kúpené potraviny istá pustov- 
níčka, ktorá býva neďaleko dediny.“

Z tejto správy kráľ vytušil, že tou pustovníckou je jeho 
dcéra. So svojou družinou sa vydal na cestu a jeho tušenie 
bolo správne. Našiel svoju dcéru. Naliehal, aby sa vrátila 
domov a stala sa jeho manželkou. Dympna však vyhlásila, 
že radšej zomrie, než aby uposlúchla taký zlý a hriešny 
rozkaz. Kráľ zdivel od zlosti. Vyhrážal sa. Ale Dympna 
pevne stála na svojom stanovisku. Staručký kňaz ju 
utvrdzoval v jej rozhodnutí. Kráľ ho jediným švihom meča 
zabil.

Po tejto vražde už vôbec kráľ nemohol zmeniť dcérino 
rozhodnutie. Preto keď videl, že sa mu vôbec nepodarí 
prehovoriť dcéru, vrazil jej meč do srdca. Dympna zomrela 
ako mučenica pre čistotu, ako mučenica pre Krista. Mala 
15 rokov. Podľa miestneho zvyku bola pochovaná do 
vysekanej diery v jaskyni. Stalo sa to v 7. storočí.

Po mnohých rokoch, keď robotníci opravovali vchod do 
jaskyne, objavili dva náhrobné kamene. Keď s povolením 
otvorili hrob dievčaťa, našli jeho telo neporušené. Ostatky 
svätej boli uložené do zlatého relikviára, ktorý bol posta
vený nad jej hrobom.

Sv. panna a mučenica je patrónkou a pomocnicou 
duševne chorých, mentálne zaostalých. Putujú k nej ľudia 
nervovo chorí a o pomoc ju prosia ľudia v depresii. 
Obráťme sa k sv. Dympne v čase stresov a modlime sa; 
nie iba za seba, ale tiež za všetkých, ktorí to potrebujú.

Modlitba k sv. Dympne

Pane, ty si náš Boh, ty si nám pre svoju lásku dal sv. 
pannu a mučenicu Dympnu, ako patrónku a ochrankyňu 
všetkých duševne chorých. Ona je naším svetlom aj v den
ných námahách a stresoch.

Prosíme, Pane, vypočuj naše modlitby skrze mladú 
mučenicu a pomôž nám ľ  ťažkostiach, ktoré ti predkla
dáme (Tu spomenieme svoj úmysel).

Prosíme ťa, Pane, vypočuj modlitby, ktoré ti skrz sv. 
Dympnu predkladáme na tvoj nebeský oltár. Vypočuj lás
kavo naše prosby a splň želania svojho ľudu.

Prosíme ťa o to skrze Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý 
nás vykúpil. Amen.

(Z angličtiny preložil — kmk)

Z  ja so tu  vystu pu je  B oh, Pán za  h laholu poľnice. A lelu ja  (Spev na 
sv. prijím an ie)

Hoci by si videl na vlastné oči, že tvoj blížny hreší, neod
sudzuj ho; lebo často sa mýlia i naše oči (prepodobný Ján 
Listvičnik Klimak; f  okolo r. 650)
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Sviatosť manželstva

PODSTATNÉ VLASTNOSTI MANŽELSTVA

Pri cirkevnom sobáši sa vyžaduje a dáva súhlas 
snúbencov trojakým spôsobom, odzrkadľujúcim tri 
rozmery, ktoré majú zásadný význam pre platnosť 
manželstva: súhlas k jednote, plodnosti a manželskej 
vernosti.

Manželská láska celou svojou povahou vyžaduje 
spoločenstvo, zahrňujúce všetky životné oblasti. „A 
tak už nie sú dvaja, ale jedno telo“ (Mt. 19, 6). Dodržia
vaním manželského sľubu vernosti a lásky stále rastú 
v jednote. Manželské spoločenstvo spočíva v priro
dzenom dopĺňaní sa muža a ženy a žije z osobného 
rozhodnutia manželov zdieľať po celý život, to, čo 
majú a čím sú.

Toto ich spoločenstvo sa potvrdzuje, očisťuje a 
završuje stálou prítomnosťou Ježiša Krista, ku kto
rému sviatostnou milosťou nadobudli nový vzťah. 
Prehlbuje sa spoločnou modlitbou a prijímaním Božej 
Eucharistie. Takému spoločenstvu protirečí polyga
mia, čiže mnohoženstvo. Priamo popiera Boží plán. 
Protirečí identickej osobnej dôstojnosti muža a ženy, 
ktorí sa láskou v manželstve darujú a ktorá je preto 
totálna, teda úplná, nedeliteľná a výlučná.

Aj plodnosť tvorí podstatnú súčasť manželstva. 
Základnou črtou manželskej lásky je túžba byť plod
nou. Dieťa teda neprichádza náhodne, ale je plodom a 
vyvrcholením manželskej lásky. Službu životu zveril 
manželom sám Boh pri stvorení: „Boh ich požehnal a 
povedal:,Vzrastajte a množte sa“ (Gn 1, 28). Plodnos
ťou majú účasť na Božej stvoriteľskej láske, sú jej spo
lupracovníkmi a vykonávateľmi. Neobmedzuje sa iba 
na akt počatia, lebo sa prehlbuje a obohacuje výcho
vou detí, t. j. odovzdávaním a pestovaním mravného, 
duševného a nadprirodzeného života. Rodičia sú totiž 
prvými a nenahraditeľnými vychovávateľmi svojich 
detí. Toto je zmysel požiadavky, že prvoradou úlohou 
manželstva a rodiny je slúžiť životu.

S otázkou plodnosti súvisí aj počet detí. Zodpo
vedne o tom musia rozhodnúť rodičia sami. Nesmie 
ich pritom viesť svojvôľa, ale svedomie, usmerňované 
Božími prikázaniami a učiteľským úradom Cirkvi, 
podľa ktorého manželská láska má byť otvorená pre 
nový život. Toto rozhodnutie musí zohľadňovať dobro 
vlastné i detí, ako i materiálnu situáciu, duchovné záuj
my, dobro celej rodiny, spoločnosti a Cirkvi.

K podstate manželskej lásky patrí aj vernosť. Verná 
láska je definitívna, nedarúva sa „na skúšku“ alebo 
„na neurčito“, ale navždy. I dobro detí si ju vyžaduje. 
Je požiadavkou Stvoriteľa: „Čo teda Boh spojil, človek 
nech nerozlučuje!“ (Mk 10, 9).

Biblická teológia uvádza ako dôvod aj Božiu vernosť 
svojej zmluvy a Kristovu vernosť svojej Cirkvi, ktorá je

obrazom sviatosti manželstva. Pevnosť manželstva 
zaručuje jeho nerozlučiteľnosť.

Jednou z najdôležitejších a najnástojčivejších 
povinností Cirkvi v súčasnosti je zdôrazňovanie man
želskej vernosti a nerozlučiteľnosti. Tým, ktorí pova
žujú za ťažké, ba priam nemožné zaviazať sa k odda
nosti jednému človekovi na celý život, ohlasuje 
radostné posolstvo o definitívnosti Božej lásky a ver
nosti, na ktorej má manželstvo sviatosťou osobitným 
spôsobom účasť. Cirkev tým súčasne vyslovuje uzna
nie a ponúka pomoc tým, ktorí sa aj za veľkých ťaž
kostí usilujú o vernosť. Uznanie si zaslúži aj svedectvo 
opustených manželov, ktorí kvôli vernosti Božiemu 
príkazu neuzavreli nový manželský zväzok.

Aj manželstvá veriacich môžu stroskotať. Za urči
tých okolností sa môžu partneri dožadovať rozluky 
manželstva, ale nie rozvodu. Rozluka je to krajný pro
striedok po zlýhaní všetkých rozumných pokusov o 
jeho záchrapu. Cirkev povoľuje v mimoriadnych prípa
doch rozluku,' nie rozvod, a spoločenstvo veriacich má 
podporovať týchto ľudí, aby zvládli svoju neľahkú 
situáciu a ostali verní Božiemu zákonu.

Cirkev, verná Ježišovmu slovu, neuznáva nové man
želstvo za platné, kým partner zo sviatostného zväzku 
žije. Civilne zosobášení rozvedení nesmú prijímať 
Božiu Eucharistiu, lebo žijú v rozpore s Božím poriad
kom. Tento zákaz platí dovtedy, kým žijú v plnom man
želskom spoločenstve.

MIEŠANÉ MANŽELSTVO

Manželstvo dvoch rôznych vierovyznaní dnes nie je 
výnimkou. Neslobodno však podceňovať ťažkosti 
takýchto manželstiev. Pramenia v rozštiepení jednoty 
Cirkvi, ktoré sa doteraz nepodarilo prekonať a ešte 
stále sa bolestne pociťuje. Dôležité i menej dôležité 
rozdiely, konfesionálne predsudky a rozdielne menta
lity nezriedka vedú k nezhodám, ba až k odcudzeniu 
manželov. Najväčšie problémy vznikajú v otázke 
výchovy detí a návštevy bohoslužieb. Zavše kvôli ním 
sa vyhýbajú náboženským otázkam, čo vedie k odcu
dzeniu sa oboch partnerov a ich detí od Cirkvi. Roku 
1970 sa obnovili cirkevnoprávne predpisy pre miešané 
manželstvá, čiastočne preformulované novým cirkev
ným zákonníkom. Vychádzajú v ústrety zmeneným 
pomerom a ekumenickému zblíženiu.

Ani v jednej sviatosti sa stvoriteľské dielo nestáva 
tak bezprostredne sviatostným znakom spásy ako v 
manželstve, ale nedochádza ani k takému prelínaniu a 
napätiu medzi starým, hriechom zmäteným svetom a 
svetom novým, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi. A je 
to práve sviatosť manželstva, ktorá je najvýraznejším 
znakom budúceho sveta, eschatologickej hostiny a 
nekonečnej Božej lásky.

(Podľa A. H. Mateje pripravil M. M.)

Dobre vychovávať deti
Sv. František Saleský jednej matke, ktorá sa pýtala, k 

akým ideálom má vychovávať deti, povedal: „Vychová
vajte ich tak, akoby z nich mali byť dobrí kňazi. Aj keď z 
nich všetci nebudú kňazi, budú z nich dobrí a charakterní 
ľudia.“
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Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám
K 100. výročiu založenia kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (1892—1992)

Tejto myšlienky sa ujal o. Jeremiáš 
L o m n i c k ý  OSBM (1860— 1915), 
rektor kňazského seminára. Najprv si 
to dobre premeditoval na kolenách. A 
potom sa rozhodol pre veľký čin — 
nájsť vhodné duše, aby s Božou 
pomocou pomáhali opustenej mláde
ži. Za pomoci o. Cyrila S e l e c k é h o ,  
duchovného v Žuželi takto založili 
kongregáciu a postavili ju pod och
ranu Nepoškvrnenej Panny Márie.

Spoluzakladateľkou tejto kongregá
cie bola sestra Jozafáta Michajlina 
H o r d a š e v s k á  (1869— 1919), 
narodená vo Ľvove. Duchovne ju
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P o č ia tk y  k o n g r e g á c ie

mesta do biskupskej rezidencie. Boli 
to sestry:
Eudokima Vološinová, predstavená 
Mitrotana Michalecká, pre výchovu 
deti
Teónia Blizňuková, pre prácu v 
kuchyni
Krescencia Hodovanská, pre službu 
chorým a pre pomocné práce v cerkvi.

Vyše roka tieto sestry pracovali v 
kňazskom seminári a viedli hospodá
renie seminára. Po roku sa presťaho
vali do biskupskej rezidencie. Tu tiež

Kongregácia Sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie sa zro
dila na .sviatok Uspenia presv. Boho
rodičky — 28. augusta 1892 (podľa 
kal. star. štýlu), v dedinke Žužeľ v 
Haliči (dnes Žužeľany, záp. Ukrajina). 
Tohto dňa deväť dievčat oblieklo 
rúcho sestier služobníc.

Myšlienka založiť nové rehoľné 
spoločenstvo sa zrodila u otcov bazi- 
liánov. Po svojej obnove sa títo dali do 
horlivej apoštolskej práce uprostred 
svojho ľudu. Videli však jeho veľkú 
duchovnú zaostalosť a náboženskú 
nevzdelanosť. A preto sa rozhodli 
zohriať ho Božou láskou. Po svojich 
skúsenostiach v Poľsku konštatovali, 
že Božie kráľovstvo sa oveľa rýchlej
šie šíri tam, kde sú rehoľné sestry a 
bratia. Videli zástupy opustenej mlá
deže.

o. Jerem iáš L o m n ick ý  O S B M

viedli otcovia baziliáni. Rehoľnú for
máciu dostala v reholi feliciátok.

Obom zakladateľom — otcovi Jere- 
miášovi ako i matke Jozafáte — ktorá 
sa stala prvou predstavenou kongre
gácie, išlo o to, aby vždy a všade 
sestry pracovali k sláve Boha, ku cti 
Márii, a tak boli nositeľmi pokoja pre 
svojich blížnych.

Hlavnou charizmou Kongregácie 
sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie, je: „Slúžiť ľudu tam, kde 
je to najviac potrebné.“

o. C yril Selecký

Dnes táto kongregácia má okolo 
tisíc sestier, ktoré pracujú v 12 kraji
nách sveta.

Sestry služobnice v Prešove

Otec biskup Pavol G o j d i č OSBM 
hneď po svojej vysviacke na biskupa 
r. 1927 navštívil Halič. Vo Ľvove 
navštívil metropolitu Andreja Septic
kého. Tu videl prácu sestier služob
níc, najmä v školách. Ich výchovná 
práca sa mu veľmi páčila a preto 
chcel ich mať aj vo svojej eparchii. S 
prosbou sa obrátil na vtedajšiu pred
stavenú Veroniku Gargiľovú. Tá mu 
pomoc prisľúbila. A tak 14. septembra 
1928 štyri sestry služobnice vystúpili v 
Prešove z vlaku a kráčali ulicami

Sestra Jozafáta  M ichajlina H ordaševská



viedli hospodárenie. Sestra Mitrofana 
vyučovala náboženstvo v školách.

Už od ich príchodu do Prešova otec 
biskup plánoval vybudovať epar- 
chiálny sirotinec pre dievčatá. Pre 
tento účel kúpil pozemok na Táboris
ku. Postaral sa aj o projekty a finan
cie. Všetky práce boli hotové r. 1931. 
Pozemok však bolo treba odvodniť, 
pretože na celom pozemku vo výmere
3 ha bolo trhovisko a bažina. A tak sa 
s výstavbou začalo až r. 1932. Siroti
nec bol postavený zo zbierok veria
cich, kňazstva a štátnych orgánov. 
Pomáhali tiež veriaci z Ameriky. Na 
výstavbu prispeli takto:

Svätý Otec Pius XI. (100 000 lír)
186 000 Kčs 

Prezident republiky T. G. Masaryk 
100 000 Kčs 

Duchovenstvo 
86 000 Kčs 

Duchovní a veriaci z Ameriky 
200 000 Kčs 

Krajský úrad 
100 000 Kčs 

Ministerstvo soc. starostlivosti
6 000 Kčs 

Mesto Prešov 
10 000 Kčs 

Okresy
4000 Kčs 

Eparchia —  veriaci 
200 000 Kčs 

Sestry služobnice z Kanady 
300 dolárov

Takto z príspevkov mnohých a z 
cenných darov mecenášov vyrástlo 
dielo, ktoré bolo veľkým prínosom pre 
gréckokatolícku cirkev, zvlášť pre 
opustené deti. Náklady na výstavbu a 
vnútorné zariadenie činili vyše milión 
korún. Na túto dobu to bola veľmi 
vysoká suma.
"'Posviacka základného kameňa sa 
konala 11. septembra 1932. Bola po 
nedeľňajšej večierni. Sprievod so 
zástavami vyšiel z katedrálneho 
chrámu popri zemskom súde až na 
Táborisko. V sprievode bola školská 
mládež s profesormi, členky krúžku 
sv. Anny, krúžku Matky ustavičnej 
pomoci, väčšia skupina mužov, sestry 
služobnice, sestry baziliánky, asisten
cia, duchovenstvo, členovia Kapituly a 
otec biskup Pavol, obklopený organi
záciou orlov a veľký zástup veriacich, 
za spevu cirkevných piesní a hlaholu 
zvonov katedrálneho a rímskokatolíc
keho chrámu. Po ceste sa k sprievodu 
pripojili ďalší, že pri sirotinci zástup 
vzrástol na niekoľko tisíc ľudí.

Slávnosť sa začala spevom študen
tov Ruskej učiteľskej gr. kat. akadé
mie. Potom dr. Jozef Kizák, profesor

Sestra E u d o k im a  V ološinová

bohosloveckého seminára, prečítal 
PAMÄTNÝ LIST tohto znenia:

„Tým, k to rí tento dokum ent nájdu a 
budú čítať, p o k o j a B ožie požehnanie!

Keď bo l po ložen ý základný kameň 
kláštora Sestier služobníc prečistej 
Panny Márie N epoškvrneného počatia  
a sirotinca gr. kat. prešovskej eparchie 
pre šírenie väčšej B ožej slávy a pesto 
vania kresťanskej lásky, v tento deň ten 
dokum ent pre zachovanie tu sláv
nostne je  položený.

Bolo to dňa jedenásteho septem bra  
1932. Jedenásty rok najslávnejšieho 
pontifikátu Svätého Otca nášho Pia 
X I., pápeža, ktorý 100 000 lír láskavo 
daroval na túto budovu. O d vzniku  
Československej republiky je  štrnásty 
rok vlády T. G. M asaryka, prvého pre
zidenta, zaslúžilého m uža vo verej
ných záležitostiach.

V tejto dobe tajom níkom  posvätnej 
Kongregácie pre východné cirkvi bol 
Jeho Eminencia kardinál A lo jz  Since- 
ro, pražským  apošt. nunciom J. E. dr. 
Peter Ciriaci, tarzský arcibiskup, ktorí 
uskutočnenie tejto inštitúcie s najväč
šou láskou a náklonnosťou podporo 
vali. Eparchiu múdro riadil J. E. 
Pavol G ojdič OSBM,  zakladateľ aj 
dobrodinec tohto útulku , mukačevskú 
J. E. A lexander Stojka, košickú J. E. 
J o ze f Cársky. Tohto roku členmi pre
šovskej Kapituly boli osv. dr. Simeon 
Smandray, prelát, protojerej osv. dr. 
M ikuláš Rusnák, prelát, najdôst. o. 
Emanuel Bihari, najdôst. o. Teodor 
Rojkovič; dve miesta boli neobsadené.

Dušpastierom čiže farárom  bol naj
dôst. o. Miron Petrašovič, a u veria
cich latinského obradu najdôst. o. 
A dalbert Zaborovský, prelát.

Predstavitelia štátnej správy sú: 
minister sociálnej starostlivosti dr. 
Ľ udvík  Čech, prezidentom  Slovenska 
dr. J o zef Ország, okr. predseda dr. V. 
Galaj, starostom mesta Július Rovo, 
policajný kom isár dr. Vasil Števonka.

Generálnou predstavenou kongregá
cie Sestier služobníc bola Veronika 
Gargiľová, miestnou predstavenou  
Eudokim a Vološinová. Výstavba sa 
uskutočnila zo  štedrých darov vyššie 
spom enutých osôb a úradov, kňazov a 
veriacich prešovskej eparchie, ale tiež 
kňazov a našich veriacich v Amerike, 
p o d  vedením  J. E. Gabriela Marťáka, 
preláta a najväčšieho mecenáša prešov
skej eparchie. Sláva Bohu, prečistej 
Panne Márii a sv. Jozefovi, p o d  och
ranu ktorých tento inštitút vrúcne sa 
modliac, odporúčame. “

Sirotinec  —  arch ívna  sn ím ka



Po prečítaní Pamätného listu a 
posviacke otec biskup Pavol mal dojí
mavú kázeň, ktorá u mnohých vyvo
lala slzy, a označil šľachetné ciele 
budujúcej sa inštitúcie. Poďakoval sa 
mecenášom a dobrodincom. Slávnosť 
sa zakončila pápežskou a českoslo
venskou hymnou.

Samotná výstavba budovy prebie
hala úspešne. Už v júni 1933 bola 
slávnostná posviacka jedného krídla 
budovy, druhé ešte nebolo dokonče
né. Posviacku vykonal otec biskup 
Dionýz Njaradi z Juhoslávie s otcom 
biskupom Pavlom Gojdičom. Bola to 
tiež veľká slávnosť. Prítomných bolo 
okolo 50 kňazov a veľký zástup ľudí.

Úradne a verejne bol sirotinec 
odovzdaný do užívania 1. mája 1934.
V tom čase bolo už v sirotinci umiest
nených 11 sirôt. R. 1935 ich bolo 25 a 
ich počet z roka na rok vzrástal. Od r. 
1938 ich bolo od 45 do 50.

R. 1933 sestra Eudokima Vološi- 
nová odišla do Ríma. Na jej mieste 
prišla z Haliče sestra Filareta Fedino- 
vá, ktorá sa stala predstavenou siro
tinca. V tom čase bolo v sirotinci 12 
sestier. Siroty vychovávala sestra 
Mitrofana. Veľkou pomocou a podpo
rou pre mladú rodinu boli sestry zo 
Slovenska, ktoré absolvovali noviciát 
v Kristonopole. Boli to: Andrea Hiščá- 
ková, Eustachia Legnavská, Gabriela 
Tatrová, Izaia Mitrovková, llia Erdeko- 
vá, Onezima Frajtová, Justína Sidlá- 
rová a Bazília Kucharíková.

Siro ty  p o ča s pra co vn éh o  dňa (arch ívna sn ím ka)

R. 1934 sa sestry služobnice ocitli 
vo veľmi ťažkej situácii. Úrady v Pre- 
šove nechceli im predĺžiť pobyt. Nútili 
ich čím skôr opustiť Slovensko. Sestry 
už boli pripravené na odchod a ráno 
mali ísť na stanicu. Tu ich čakala polí
cia, aby ich naložila do vlaku a 
odviezla do Poľska. Ak by sa nedosta
vili, odviezli by ich násilím. Večer ich 
však pozval otec biskup Pavol Gojdič

do svojej rezidencie. Tu zostali do 
rána. Otec biskup v noci telefonoval 
do Prahy na Ministerstvo vnútra, aby 
im dovolil zostať na Slovensku. Praha 
s tým súhlasila. Božia pomoc takto 
prišla v najvyšší čas.

(Zostavila sestra Veronika Z b i h l e -  
j o v á ; pre tlač upravil o. F. D.)

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Akí sme kresťania?
V jeseni m inulého roku  bola m im oriadna vysviacka 

našich kňazov v Prešove. V lastne všetko na, te jto  udalosti 
bolo m im oriadne: K andidáti začali študovať v kom unistic
kom režim e, končili ho v zm enených spoločenských pod
m ienkach. So súhlasom  Svätého O tca ukončili svoje štú 
dium skôr. Na ich vysviacke bol p rítom ný  vzácny hosť dr. 
Msgre. D aniel Faltín  z V atikánu , ktorý sa po 40 rokoch 
m ohol zastaviť vo svojej vlasti. R adostný hlahol zvonov 
sprevádzal tú to  udalosť, k torej realizácia v te jto  podobe, 
bola len pred krátkym  časom  úplne nepredstaviteľná. 
Radosť znela aj v našich srdciach a p redsa  sa tam  vynorila 
i o tázka: B ože, zaslúžim e si toľké milosti?

Slávnosť už dávno skončila, naši novokňazi pôsobia vo 
ťarnostiach a život beží na plné obrátky . Povinnosti sa hrnú 
zo všetkých strán. To je  poslanie každého  kňaza, veď 
zasvätil svoj život Pánovi.

T íto  novokňazi boli posledným i absolventm i, k to rí š tu 
dovali v B ratislave spolu s budúcim i rím skokatolíckym i 
kňazmi.

T vrdé spoločenské pom ery viedli k tom u, že sa tieto  dva 
obrady jednej cirkvi zblížili, pracovali jedno tnp , navzájom 
sa povzbudzovali a pom áhali. Z d á  sa, ako by práve toto 
obdobie nás m alo poučiť a ukázať nám  sm er do budúcnosti.

R ím skokato lícka a gréckokato lícka cirkev sú ako dve 
sestry a patria  do jednej veľkej rodiny Cirkvi. Je^pravda, že 
gréckokato lícka cirkev je  tou  m enšou sestrou, ale to  nič 
nem ení na jej význam e, ako to  už zdôraznil i o. Cyril Vasiľ 
(t. č. na štúdiu v R ím e) na stránkach nášho časopisu. Je 
dôležité a nanajvýš po treb n é , aby vzťahy m edzi nam i boli 
úprim né, o tvorené, láskavé a vzájom ne sa rešpektujúce. 
T o to  všetko by m alo viesť k aktívnej spolupráci v neľah
kých spoločenských podm ienkach. N a začiatku týchto snáh 
m usí byť základný predpok lad  —  vzájom né poznanie.

N a vysviacke našich novokňazov sa vtedy zúčastnil aj 
rek to r bratislavského sem inára o. V ladim ír M e d z i -  
h o rs k ý . Jeho  sme sa opýtali, ako vidí situáciu. Otec 

rek to r ochotne odpovedal na naše otázky.

R edakcia: Ak sa zamýšľate nad uplynulým obdobím, keď 
naši kňazi študovali v bratislavskom seminári, ako to hod
notíte?

O. V. Medzihorský: Bola to  núdzová situácia, núdzové 
riešenie. V  roku  1968 bola síce obnovená-gréckokatolícka
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•cirkev, ale sem inár nedostali, nič nem ali. T ak  to  riešili tých 
22-rokov tým to spôsobom . B olo to  obohaten ie  p re  B ratisla
vu, p re  rím skokatolíckych bohoslovcov, p re tože  sa obo 
známili bližšie s východným  obradom .

Red.: Domnievate sa, že je potrebné, aby sme sa navzá
jom poznávali? Aký je váš názor?

V. M.: Je to  želanie aj D ru h éh o  vatikánskeho  koncilu, 
aby sa z hladiska obradu  obidve cirkvi dobre poznali. 
M ám e tu  aj dedičstvo cyrilom etodské tak  vo východnej ako 
aj západnej cirkvi. Keď sa m ám e snažiť aj o jed n o tu  s inými
— teda  s pravoslávnym i, tým  skôr by sme mali byť jed n o  aj 
v tom  poznávaní m edzi tým i, k to rí patria  pod  rím skeho bis
kupa. Tak sa uskutoční to , o čo sa usilovali unionistické zja
zdy, aby kresťanský V ýchod i Z áp ad  boli jedným  B ožím  
národom .

R e d .: Vy pre nás predstavujete ideál kňaza, ktorý je biri- 
tualista, môžete teda pôsobiť v obidvoch obradoch. Váš prí
pad však nie je častý. Väčšinou gréckokatolíci poznajú rím 
skokatolícky obrad, ale nám túžba po poznaní nášho 
obradu chýba u mnohých rímskokatolíkov. Čo vy na to?

V. M.: T í, k to rí sa dali na kňazskú službu by m ali poznať 
nielen svoj obrad , ale i d ruhé  obrady. T o  je  o tázka  m en ta
lity, ale i iných dôvodov. Tu na východnom  Slovensku sú 
zvláštne pom ery a je  to  o to  viac po treb n e jš ie , než napr. v 
Bratislave.

R e d .: Čo vás viedlo k intenzívnemu poznaniu nášho obra
du?

V. M .: Ja  som rodák  zo Žiliny. T am  tá to  prob lem atika  
nie je . Bolo to  čosi vnú to rné  . . . T en to  záu jem  vznikol 
ešte vtedy, keď som ešte nebol na  ťakulte.

R ed .: Mali ste možnosť zúčastňovať sa na našich boho
službách?

V. M .: C hodieval som k  sv. Ladislavovi v B ratislave, kde 
boli predtým  vaše bohoslužby. M al som povolenie od pána 
rek tora . Jednu  nedeľu som  sa zúčastňoval na g réckokato 
líckych bohoslužbách. N iekedy som aj asistoval.

R ed .: Len tí, čo sa poznajú, sa môžu navzájom ctiť. Preto 
si myslíme, že vzájomné poznávanie práve v tomto čase je  
nesmierne potrebné.

V. M .: H ovorí sa, že poznaním  sa ro d í veľká láska. Keď 
to p latí v oblastiach všedného života, tak  určite  i v te jto  
oblasti. V prvom  rade by to  m ala  byť viera, poznávanie by 
malo viesť k viere a láska tá  p rek lenu je  všetko; č inorodá, 
obetavá láska. A le vždy nie je  to  ľahké . . .

R ed .: Aké ste mali pocity, keď ste vyprevadili na cestu do 
života svojich posledných gréckokatolíckych študentov?

V. M .: Ľ ahké to  nebudú  mať. H ovorí sa, že d iakon  je  
svätený k službe, kňaz k obeti, b iskup k m učeníctvu. Keď 
chcú všetko robiť na Božiu česť a slávu, p re  dobro  
nesmrteľných duší, tých ťažkostí i ob e tí bude dosť. D vaja  z 
nich sú rehoľníci, piati v m anželstve. To zázem ie m usia mať 
aj v rodine. Celibát má svoje problém y, m á svoje výhody. 
Či sú však ženatí, alebo nie, m usia sa usilovať vytvárať je d 
notu vo ťarnosti a to sa po tom  odzrkad lí i navonok.

R ed.: Čo by ste zvlášť povedali svojim bývalým študen
tom, ktorí sú na začiatku svojej kňazskej služby?

V. M .: P redovšetkým  Božiu milosť a požehnanie , lebo 
bez m ilosti človek nič nem ôže urobiť, a bez Božieho požeh
nania je  m árne  každé ľudské nam áhan ie , hovorí aj ľudová 
múdrosť,,

R ed .: Ďakujeme vám nielen za tento rozhovor, ale i za 
všetko, čo ste urobili pre gréckokatolícku cirkev.

dr. Mária P e š e k o v á

Ó  M ária, M atka  B o ž ia  prečistá , p ro s  v zd y  za  nás svo jh o  Syna, 
Ježiša  K rista  . . . (M o d litb y  a p iesne, 92)

Budeme prísnejšie súdení. . .

Prečo sa od novozákonného človeka vyžaduje všetko 
viac a prísnejšie ako od starozákonného, a pritom za tú 
istú odmenu? (nebo). Lebo novozákonný človek obdržal 
milosť Svätého Ducha a veľký dar príchodu Ježiša Krista, 
a táto milosť a dar, zmenili ľudí z detí (mládencov) na 
mužov. I 1/ ľudskom živote je  podobne: To, za čo sa 
pochváli dieťa, nie je  vhodné, aby to robil i dospelý človek.

(Podľa sv. Jána Zlatoústeho (347—407), O panenstve, 
84; 594—595; pripravil V. M.)

Spása a blížny
Ja sám neverím, že by bolo možné sa spasiť tomu, kto 

nerobí nič pre spásu (svojho) blížneho. Nešťastnému slu
hovi nepomohlo to, že talent nezmenšil, ale zahubilo ho ťo, 
že ho nerozmnožil a nepriniesol dvakrát viac (Mt 25, 24— 
30).

(Sv. Ján Zlatoústy (347—407), O kňazstve, Slovo šieste,
10, 686; vybral V. M.)

Radosť z obeti
Dominik Savio sa vyjadril:
„Človek sa obetuje v radosti.“ To znamená, radosť sa 

môže stať vzácnou láskou k blížnemu, ak pôsobíme 
radosť iným, ako to napr. robila aj sv. Terezka pri rekreá
cii. Práve takáto radosť charakterizuje veľkých svätých.
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í Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

PRVÉ BOŽIE PRIKÁZANIE

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

Prvé prikázanie nás učí, že je len jeden Pán Boh a 
len tomuto jednému Pánu Bohu sa treba klaňať. Klaňať 
sa Pánu Bohu značí uznávať a uctiť ho ako najvyššiu 
osobu,’ od ktorej závisíme. Svoju poklonu Pánu Bohu 
vyjadríme tak, že plníme jeho vôľu, modlíme sa k 
nemu a verejne si ho uctíme v bohoslužbách.

Toto prikázanie nezachovávame:
1. Keď sa zriekame viery v jedného Boha.
2. Keď vystúpime z Cirkvi.
3. Keď zúfame, že nám Boh nepomôže.
4. Keď zanedbáme svoje modlitby.
5. Keď priznávame stvoreniam Božiu moc (napr. 

povery, čary).

Buď verný Pánu Bohu, aj keď je to ťažko, aj keď iní 
v neho neveria. Nepridávaj sa k nevercom a nevstupuj 
do ich spoločnosti. Ucti si svätých, lebo sú Boží priate
lia. Ucti si Boží chrám, zasvätené osoby a veci.

Povedz zo srdca:
„ Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho. Stvori

teľa neba i zeme . . . "  (Verím).

Z a p a m ä t a j  s i :
Koľko je bohov?
Boh je len jeden.
Či je veľký hriech zaprieť vieru v Boha alebo vystúpiť 

z Cirkvi?
Zaprieť vieru v Boha alebo vystúpiť z Cirkvi je 

veľký hriech, lebo tým zavrhujeme samého Pána 
Boha.

Ako sa klaniame Pánu Bohu?
Pánu Bohu sa klaniame tak, že plníme jeho vôľu, 

modlíme sa k nemu a verejne si ho uctíme v boho
službách.

DRUHÉ BOŽIE PRIKÁZANIE

„Nevezmeš mena Božieho nadarmo.“
Meno predstavuje osobu, ktorej patrí. Uctiť si meno 

značí uctiť si osobu. A naopak, kto zneuctí meno, 
zneuctí osobu. Pán Boh je najvyšší Pán, preto jeho 
menu patrí aj najvyššia úcta. Božie meno si uctím, keď 
ho vyslovím v duchu poklony alebo v modlitbe. Úctivo 

.ho vyslovím aj vtedy, keď Boha vo vážnej veci zavolám 
za svedka, že hovorím pravdu.

Meno Pána ^Boha zneuctím, keď ho vyslovím s 
pohŕdaním alebo v hneve, keď preklínam, prisahám na 
nepravdu alebo z ľahkomyseľnosti.

„V  nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom 
iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
spasení“ (Skutky apoštolov 4, 12).

Z a p a m ä t a j  s i :
Ako máme vyslovovať Božie meno?
Božie meno máme vyslovovať s najväčšou 

úctou.
Možno Božie meno vyslovovať zo zvyku?
Božie meno sa nemá vyslovovať zo zvyku.

TRETIE BOŽIE PRIKÁZANIE

„Spomni, aby si deň sviatočný svätil.“
Svoju lásku a poklonu Pánu Bohu preukazujeme, 

keď si ho uctíme v nedeľu a vo sviatok. Už v Starom 
zákone Pán Boh žiadal, aby sa na siedmy deň nepra
covalo, ale aby sa tento deň zasvätil jemu.

Kresťania už od začiatku si ctili deň Ježišovho 
vzkriesenia, nedeľu. Preto ho aj volajú „Deň Pána. “ Po 
celom svete kresťania zasväcujú nedeľu tak, že sa 
schádzajú na sv. liturgiu (Službu Božiu) do svojich 
chrámov. Cirkev nám predpisuje, aby sme v nedeľu a 
vo sviatok išli na Službu Božiu a nepracovali. Takto 
splníme toto prikázanie.

Okrem nedele máme ešte niekoľko dní do roka, 
kedy si spomíname na veľké udalosti nášho vykúpe
nia. Voláme ich sviatkami a máme ich zasvätiť ako 
nedeľu.

Konáme proti tomuto prikázaniu, ak bez vážnej prí
činy vynecháme Službu Božiu v nedeľu a zasvätený 
sviatok, alebo ak v tieto dni pracujeme.

Božieho požehnania“ (príslovie).

Z a p a m ä t a j  s i :
Prečo svätíme nedeľu?
Nedeľu svätíme preto, lebo Pán Boh prikázal 

svätiť každý siedmy deň a v nedeľu Kristus Pán 
vstal zmŕtvych.

Čo je moja prvá po -nosť v nedeľu a v zasvätený 
sviatok?

Moja prvá povinr nedeľu a v zasvätený
sviatok je zúčastniť l «a Službe Božej.

(Pomočovanie)
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Hostina chudobných
Kedy to bolo, vtedy to bolo, ale bolo to dávno, keď Pán 

Ježiš vstal z mŕtvych a keď ešte štyridsať dní chodil po 
zemi.

Nuž vybral sa so svätým Petrom na skusy, či majú ľudia 
dobré srdce, a či zlé, či žijú, alebo nežijú tak, ako ich učil, 
ako im prikázal.

I stalo sa raz, že sa Pán Ježiš premenil na starého, 
nevládneho žobráka a sám sa vybral do dediny, kde bol 
práve odpust a v každom dome hostina.

Klope hneď skraja na vráta bohatého gazdu, ale gazda 
je tvrdý človek, na žobráka hucká psa, ba i sám ho odháňa:

— Čo tu chceš, načo k nám ideš? Pre lenivých povaľa
čov nemáme ani kúska chleba, nieto koláča!

Pán Ježiš sa bez slova obraciä a putuje k najchudobnej
šej chalúpke na druhom konci dediny.

Chalúpka je neveľká, chudobná, a keď je biedna chalu
pa, aj chudobní ľudia v nej bývajú, chudobná vdova s pia
timi deťmi.

Pán Ježiš klope na vrátka, a neklope nadarmo.
Gazdiná mu ochotne otvára a víta-ho milo, zo srdca:
— Vitajže u nás, Boží pútnik, zlož sa u nás, oddýchni si. 

Dnes je u nás odpust, ale v našej chyži je iba skromná hos
tina. Uvarili sme si len kapusty, napiekli sme si len zemia
kov, ale vďaka Bohu aj za to, len keby sa nám ich vždy 
toľko urodilo, aby sme nikdy nemuseli hladovať!

Gazdiná zásterou utiera lavicu pri stole, Pán Ježiš si 
s úsmevom sadá za chudobný stôl, nebeská žiara mu 
svieti na tvári. I spína ruky k modlitbe a žehná predložené

dary — a hľa, na stole už nieto zemiakov s kapustou, ale 
plno všakovakých sviatočných jedál, koláčov.

Tu sa matke i deťom otvárajú oči, poznávajú, kto sa 
skrýva 1/ šatách chudobného žobráka. Padajú na kolená 
pred Pánom Ježišom, ale on ich láskavo posmeľuje, aby 
sa s chuťou pustili do hostiny.

Hostina sa končí, deti sa túlia k Pánu Ježišovi sťa k otco
vi, štebocú okolo neho, vyspevujú mu najkrajšie pesničky. 
On ich hladká po hlavičkách a vraví im:

— Len buďte vždy dobré, deti moje, po smrti vás čaká 
večná hostina v nebesiach!

Pán Ježiš odchádza, deti ho odprevádzajú na ulicu. Keď 
sa vrátia do chalupy, vidia dva nové zázraky: Pán Ježiš im 
zanechal plnú komoru zásob a na jeho mieste za stolom 
ešte dlho svietila nebeská žiara a až do večera voňali 
samé ruže a ľalie!

Maroš Madačov

Gorazd Zvoničky—
Matkine oči

V  matkinom  oku zhrom aždil Boh nehu.
Je vžd y  na postrehu
spozoruje rýchlo,
čo dieťa pichlo,
keď k nej b e ž í s kvíľom. ■
Šlo za  motýľom . . .

M atkino oko pozn á  srdca sklony  
aj cez opony  . . .
N ikdy sa nepomýli, 
aj keď tvár schýli 
dieťa p o  úpadku.
Treba mu matku.

M atkine oči premenia sa v žriedla, 
keď syna zviedla  
víla zvodná.
Vykypia do dna.
Ich p lač k srdcu tiahne 
viaznúcich  v bahne.

Sú nežné k nám aj cez sklopené viečka, 
keď zhasla sviečka  
pri rozlete k večnú.
Na cestu nebezpečnú  
aj cez úvaly 
len šťastie priali.

A  nevyhasnú v prúde tisícročí.
Čo po tom  oči 
M A T K Y  bez úhony? . . .
A j cez záclony  
priestupkov a ostia 
nás omilostia.

Pane, vstúpil si na nebesia, odkiaľ si k nám prišiel. 
Nenechaj nás teraz sirotami. Nech tvoj Duch zostúpi a pri
nesie pokoj svetu. Ukáž ľuďom skutky svojej moci, vše
mohúci a láskyplný Vládca (Z litije sviatku Nanebovstúpe
nia Pána)
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•  Dňa 17. januára 1991 Svätý Otec Ján Pavol II. uspo
riadal katolícku hrierarchiu na Ukrajine. Potvrdil Mons. 
Sterniuka, CSsR ako zástupcu kardinála Ľubačivského vo 
Ľvove; Mons. Dmyterku, OSBM, za biskupa v Ivano-Fran- 
skivsku; Mons. Ivana Semedija za biskupa v Užhorode. 
Pridelil Mons. Kurčabovi titulárne sídlo Abritto a vymenoval 
ho za pomocného biskupa do Ľvova; Mons. Sabrichu uro
bil titulárnym biskupom Bucella a pomocným biskupom vo 
Ľvove; Mons. Bylika, OSBM, titulárnym v Nove a pomoc
ným biskupom v Ivano-Frankivsku; Mons. Vasilyka titulár
nym biskupom v Plotinopoli a pomocným biskupom v 
Ivano-Frankivsku; Mons. Margityča titulárnym biskupom v 
Scopelo a pomocným biskupom mukačevským (Sloven
ské hlasy z Ríma).

•  Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za ľvovského 
arcibiskupa pre katolíkov latinského obradu Mons. Jawor- 
ského; za biskupa mesta Žitomír tiež pre katolíkov latin
ského obradu kňaza Jána Purwinského a za biskupa do 
Kamienca kňaza Jána Olszanského. Za pomocných bisku
pov pre ľvovského arcibiskupa latinského obradu vymeno
val o. Kiernického, OFM conv. a kňaza M. Trofimiaka (Slo
venské hlasy z Ríma).

•  Na deň 12. februára t. r. pripadlo 60. výročie založe
nia Vatikánskeho rozhlasu. Pri tejto príležitosti Mons. 
Sodano, prosekretár Svätého Otca, slúžil sv. liturgiu pre 
všetkých pracovníkov rozhlasu (Slovenské hlasy z Ríma).

•  V utorok 22. jánuára t. r. predstavil otec kardinál J. 
Tomko na tlačovej konferencii vo Vatikáne najnovšiu 
encykliku Jána Pavla II. o misiách. Titul encykliky je: 
REDEMPTORIS MISSIO — Vykupiteľovo poslanie (Slo
venské hlasy z Ríma).

•  Európske stretnutie biskupov, ktorí majú vo svojich 
krajinách na starosti masové média, sa uskutočnilo 1. až
4. marca t. r. v Prahe. Na stretnutí rokovali o možnostiach 
lepšieho využívania tlače, rozhlasu a televízie pre pastorá
ciu a novú evanjelizáciu Európy, ako ju zdôrazňuje Ján 
Pavol II. (Kat. týdeník).

•  V dňoch 8. až 20. februára t. r. zasadalo v Canberre, 
v hlavnom meste Austrálie, VII. generálne zhromaždenie 
Svetovej rady cirkví. Zúčastnilo sa na ňom asi 4000 účast
níkov, delegátov a pozorovateľov z 311 cirkví združených 
vo Svetovej rade. Katolícka cirkev nie je členom SRC, 
vysiela na zasadanie iba svojich pozorovateľov a má čle
nov v niektorých komisiách (KN).

•  V druhej polovici augusta t. r. sa uskutoční najdôle
žitejšia cesta Svätého Otca. V dňoch 14. až 15. augusta sa 
Ján Pavol II. zúčastní na medzinárodnom stretnutí mla
dých v pútnickom mieste Čenstochová. Potom bude nasle
dovať 5 dní v Maďarsku. Od 16. do 20. augusta, keď je 
sviatok uhorského kráľa sv. Štefana, navštívi Ján Pavol I. 
tieto mestá: Ostrihom, Debrecín, Szombathely, Pécs a

mariánsku svätyňu Máriapócs, ktorá sa nachádza na 
území jedinej gréckokatolíckej diecézy Maďarska (KN).

•  Podľa údajov rektora Ukrajinského pápežského 
kolégia v Ríme o. Sofrona Múdreho, žije na Ukrajine vyše
6 miliónov ukrajinských katolíkov. Chrámy sú plné veria
cich. Budujú sa nové chrámy. Je otvorených okolo 2 tisíc 
chrámov zo 4400 zhabaných komunistickým režimom. 
Napriek nedostatku seminaristov, je na Ukrajine vyše 900 
seminaristov, ktorí študujú v chrámoch alebo prenajatých 
budovách, aby sa mohli stať kňazmi (Zorza).

•  Mimo Ukrajiny, žije v iných krajinách Európy, Austrá
lii, USA, Kanady, Brazílii a Argentíny okolo 2 mil. ukrajin
ských katolíkov. Dušpastiersku činnosť medzi nimi vyko
náva 18 biskupov a 500 kňazov (Zorza).

•  Dňa 5. februára t. r. zomrel v Ríme v jezuitskej kúrii 
bývalý generál jezuitov o. Pedro Arrupe vo veku 83 rokov. 
P. Arrupe bol 28. generálnym predstaveným, ale bol prvý, 
čo sa vzdal ich vedenia. Svätý Otec vyslovil jezuitom svoju 
sústrasť a zhodnotil príkladnú zbožnosť zomretého, jeho 
silné svedectvo viery a nadšenie pre Cirkev (KN).

•  Na osobitnej audiencii prijal Svätý Otec Ján Pavol II. 
ukrajinských biskupov, ktorí sa začiatkom februára t. r. 
zúčastnili v Ríme na synode. Kardinál Ľubačivskij prosil o 
zvláštne požehnanie pre svoj návrat do Ľvova (Zorza).

Všetky obrady majú rovnakú dôstojnosť

„ Tieto partikuiárne cirkvi ako Východu tak aj Západu sa 
síce čiastočne iíšía obradmi, teda liturgiou, cirkevným prá
vom a duchovným dedičstvom — ale všetky sú rovnako 
zverené pastierskemu vedeniu rímskeho biskupa, ktorý je 
z Božej vôle nástupcom svätého Petra v prvenstve nad 
celou Cirkvou. VŠETKY SÚ PRETO ROVNÉ V DÔSTOJ
NOSTI, TAKŽE ŽIADNA NEVYNIKÁ NAD OSTATNÉ PRE 
SVOJ OBRAD. VŠETKY MAJÚ TIE ISTÉ ZÁVÄZKY, tak
tiež pokiaľ ide O HLÁSANIE EVANJELIA CELÉMU 
SVETU (porov. Mk 16, 15) pod vedením pápeža.

(Druhý vatikánsky koncil, Dekrét o katolíckych východných cir- 
kvách, odst. 3, vyhlásený Dňa 21. 11. 1964).

-  '

Diabol vie výborne napodobniť všetky dobré skutky, 
ktoré navonok konáme. Čo sa však týka lásky a pokory, 
tam je  úplne porazený (sv. Maxim Vyznávač; f  662)
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Úmysel Apoštolátu modlitby na máj
1. Aby kresťania podľa príkladu Panny Márie slúžili 

Bohu a blížnemu s neochvejnou veľkodušnosťou.
2. Aby miestne cirkvi zvýraznili vzájomnú jednotu 

poskytovaním si osobných služieb a hmotných pro
striedkov.

3. Aby si naše dievčatá a mládenci uvedomili, že k 
manželskému šťastiu dopomáha predmanželská čisto
ta.

Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých bis
kupov, kňazov a diakonov.

Košice

10. marec 1991 sa stal pre gréckokatolíkov košického 
sídliska Dargovských hrdinov —  známej Fgrče —  význam
ným dňom. Košický kaplán o. Andrej P r i b u l a  začal o 10. 
hodine v tamojšom kultúrnom a spoločenskom stredisku 
Torysa pravidelné nedeľné sv. liturgie. Tým sa od štvrtej 
pôstnej nedele — ako s potešením sám konštatoval — začalo 
na tomto sídlisku vytvárať nové gréckokatolícke cirkevné 
spoločenstvo. Kiežby takéto možnosti mali aj ďalšie od cen
tra mesta vzdialenejšie košické sídliská.

(pr)

Cerkov s r. Cyrila a Metoda v Seniakovciach (farnosť Krai• .vy.

Usilujte sa, aby vaša nábožnosť bola milá, aby si ju 
každý zamiloval a dostal chuť si ju osvojiť (sv. František 
Saleský)

V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomínajú títo 
duchovní otcovia:

Valentín T k á č  — 50 rokov od narodenia (14. 5.1941); 
Ján S i t k á  r — 60 rokov od narodenia (16. 5. 1931); 
Ivan S a r a k a  — 40 rokov od narodenia (29. 5. 1951). 
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo

jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Kronika otca biskupa

Dňa 11. februára 1991 J. E. Mons. Ján H i r k a, prešov
ský biskup, odišiel do Ríma za účelom vybavovania úrad
ných záležitostí. — Dňa 13. februára sa zúčastnil na 
generálnej audiencii; dňa 14. februára pri príležitosti 
sviatku sv. Cyrila slúžil v bazilike sv. Klementa sv. liturgiu 
nad hrobom sv. Cyrila; dňa 15. februára bol na súkromnej 
audiencii u Svätého Otca Jána Pavla II.; dňa 17. februára 
v chráme sv. Petra slúžil sv. liturgiu nad hrobom sv. Joza- 
fáta; dňa 19. februára sa vrátil z Ríma domov. — Dňa 20. 
februára 1991 navštívil našich bohoslovcov v prešovskom 
seminári.

Naši jubilanti

Gréckokatolícki veriaci založili Spolok sv. Cyrila a Metoda ^
V scbotu 2. marca 1991 bol v Michalovciach zalo

žený Spolok sv. Cyrila a Metoda. Svoju činnosť 
začal s povolením prešovského biskupa Mons. 
Jána Hirku, ktorý takto nadväzuje na Jednotu sv. 
Cyrila a Metoda, založenú 27. februára 1941. Jej 
činnosť sa skončila s ukončením pôsobenia gréc
kokatolíckej cirkvi a jej násilným začlenením do 
pravoslávnej cirkvi v r. 1950.

Obnovujúce valné zhromaždenie, za účasti vyše 
4000 veriacich gréckokatolíckej cirkvi sa konalo s 
mottom: „Vzdajte úctu našim dvom učiteľom. Oni 
nám preložili Sväté písmo a odkryli pramene 
poznania Boha“ (Kondák sviatku sv. Cyrila a Meto
da).

Po sv. liturgii v cerkvi Svätého Ducha v Micha
lovciach, ktorú slúžil otec biskup Mons. Ján Hirka, 
pokračovalo zhromaždenie pracovnou časťou, na 
ktorej schválili stanový a program spolku a zvolili 
výkonné orgány. V programe sa kladie najväčší 
dôraz na charitatívnu a vydavateľskú činnosť, 
prácu s mládežou, podporu a rozvoj gréckokatolíc
kej cirkvi a rozvíjanie cyrilometodskej tradície.

^ -----
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Za druhej svetovej vojny v ktoromsi väzení vo Francúz
sku čakal na vykonanie rozsudku smrti mladý 24-ročný člo
vek. V dňoch, ktoré mu ešte zostávali, rozmýšľal o svojom 
živote a dôkladne si spytoval svedomie. Výsledkom jeho 
úporného rozmýšľania bola o. i. veta, ktorú nechtom vyryl 
na stenu väzenskej cely: „Nebojme sa smrti, bojme sa len 
zodpovednosti za svoj život.“ Každý správne uvažujúci 
človek zaiste uzná, koľko múdrosti je  v tejto vete, ktorá nás 
upozorňuje na život prežitý vo vedomí zodpovednosti či 
nezodpovednosti za svoje činy.

Pred niekoľkými rokmi zomrela samovraždou nemecká 
herečka Hildegarda Knechtová, ale predtým vo svojich 
pamätiach napísala. „Nikto ma nenaučil, ako treba žiť, kto 
ma však naučí, ako sa má umierať?“ A j táto pozoruhodná 
veta nám dáva veľa podnetov na vážne rozmýšľanie.

Život možno prespať, prepiť, pretárať, prejesť, presedieť 
pred televízorom. Možno ho prežiť aj v namáhavej práci, 
ale ktorá pred Bohom nemusí mať cenu. Možno aj veľa 
trpieť, ale ani každá bolesť nemusí mať patričnú hodnotu 
pred Bohom. Iba také utrpenie je  cenné, ktoré spájame s 
Kristovým utrpením. Život možno prežiť aj s modlitbou na 
perách, v usilovnej práci podľa vzoru premnohých svätých 
mužov a žien i prostých veriacich i podľa Kristovho príkla
du, v konaní služby pre iných. Všetko závisí od človeka, od 
toho, aká jeho činnosť bude na prvom mieste, čomu dáva 
prednosť vo svojej životnej aktivite.

Na sklonku života, keď sa blíži smrť, človek spoznáva, 
alebo bude tušiť, čo zostalo skutočne cenného v jeho šesť 
desiatich či viac rokoch, a to, čo zostalo, bude ho alebo 
uspokojovať alebo zarmucovať a prípadne zaväzovať ešte 
k pokániu, pokiaľ bude ešte čas.

Podobenstvo o talentoch obrazne a súčasne veľmi 
výstižne ukazuje nám život ako dar od Boha. So životom 
každého človeka sa spájajú určité dispozície, schopnosti, 
talent, ktoré dostal, aby ich rozvinutím slúžil iným. Jed
nému Boh dal viac, inému menej, preto budú aj rozdielne 
požiadavky Stvoriteľa voči nám. Preto je  namieste otázka: 
Je môj život zakopávaním talentu alebo jeho rozmnože
ním? Koľko lásky prechovávam voči Bohu, voči blížnym a 
koľko voči sebe? Nie som poznačený hrubým egoizmom, 
že okrem mňa nejestvuje nikto a nič? Každý z nás by chcel 
na konci života počuť utešujúce Spasiteľove slová: „Správ
ne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustano
vím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho Pána“ (Mt 25, 
21). Bude to tak? Čím viac rokov nám pribúda, tým ťažšie 
sa zmeniť, napokon \/ určitom stave, ktorý sa skutočne 
Bohu nemusí páčiť, zostávame a utvrdzujeme sa. 
Nedbáme na to, že „deň Pánov príde ako zlodej“, preto 
nás sv. Pavol upozorňuje: „Nespime teda ako ostatní, ale 
bdejme a buďme triezvi“ (1 Sol 5, 6). Ako statočná žena z 
knihy Prísloví — dostaneme z plodov našich rúk. Veľmi

múdro napísal ktorýsi básnik: „Ponáhľajme sa milovať 
ľudí, lebo veľmi rýchlo sa strácajú“.

Láska k blížnemu je jedným z kritérií, čiže meradiel hod
noty života človeka. Ďalej je to naša horlivá a úprimná 
modlitba, potom sú to sviatosti, prejavy viery a je j manifes
tácia, ale nie naše hriechy, lebo nimi zakopávame svoje 
talenty. Ak viery a lásky bude málo, opýta sa nás Pán na 
ostatné veci a kto vie, či vtedy hriechy samy nebudú žalo
vať na nás.

Mnohí z nás vo svojom živote poznali alebo poznajú 
veľmi nadaných, talentovaných ľudí možno povedať, že 
Boh ich obsypal skvelými schopnosťami. Aký je to žiaľ a 
bolesť, keď títo ľudia tie svoje schopnosti a nadanie zneu
žívajú a nesnažia sa ich využiť v prospech spoločnosti a 
národa. Bolo by možno uviesť mnoho príkladov. Ako a o 
čom píšu naši nadaní spisovatelia? Aká je ich reč? Nie je 
to korheľská reč opilcov, ľudí periférnych putík, oplzlých a 
najgrobianskejších nadávok a výrazov, ktoré sa medzi 
slušnejšími ľuďmi nemajú ani spomínať? Aké sú to ťažké 
previnenia proti najvzácnejšiemu daru, akým je jazyk!

Čo píšu naši básnici, ako a čo tvoria naši filmoví a diva
delní režiséri a herci, naši niektorí výtvarníci, fotografi? Čo 
nám prezentujú naši prekladatelia zo zahraničnej literatú
ry? Pestuje táto literatúra v mladej generácii etické a este
tické hodnoty? Dvíha našu mládež alebo ju pohrúža do 
mravného marazmu, nihilizmu a pesimizmu? Aké zásady 
nám predkladá táto prekladová literatúra? A čo povedať k 
rozširovaniu a predaju priam záplavy sexuálno-pornogra- 
fických časopisov? Kto zahlušil svedomie rozširovateľov 
tejto mravnej skazy? A to tak, že nad svedomie povýšil zisk 
a peniaze? Všetky tieto otázniky by vyžadovali podrobné 
štúdium a serióznu odpoveď na ne, ako je výstraha: už 
dosť!

Aká bola a je  tvorba, myslenie našich filozofov? Čím sa 
môžu títo všetci nadaní ľudia pred národom a svetom pre
zentovať? Ich zakopané talenty budú raz na nich žalovať. 
Je naozaj čas povstať zo spánku, pretrieť si oči a vykopať 
zakopané talenty a dobre ich rozmnožiť. Je konečne na to 
príhodný čas.

Nebojme sa smrti a nečakajme na ňu — ona sama prí
de, ale s bázňou sa pozerajme na náš život a ustavične sa 
pýtajme, či ho dobre využívame, pre koho a pre čo vlastne 
žijeme. Ten, kto sa naučil dobre žiť ako dobrý katolícky 
kresťan, bude aj spokojne umierať, lebo smrti sa predsa 
neučíme, ale ona nás učí pokore a Božej bázni. . .

Osobitne v dni, keď myslíme na našich drahých zosnu
lých, majme odvahu sa zamýšľať aj nad svojím životom s 
celou pravdou a pokiaľ je  čas, žime pre Boha a pre ľudí, 
ktorí potrebujú našu pomoc, lebo Pán čaká na našu lásku 
a vieru a chce všetkých ľudí pozvať do svojej radosti.

Štefan M i k o

Ľahšie je vyhnúť sa hriechu proti čistote ako sa z neho 
uzdraviť (sv. František Saieský)
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