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Chlieb života
V Starom zákone čítame, že Boh zázračne vyslobo

dil izraelský národ z egyptského otroctva a viedol ho 
do zasľúbenej zeme. Na ceste museli prechádzať púš
ťou, kde sa im minuli všetky zásoby vody a potravín. 
Boli by iste zahynuli, ale Boh sa nad nimi zmiloval. 
Okolo svojich šiatrov každý večer našli napadaný 
zvláštny chlieb, ktorý nazvali „mannou“. Tento pokrm 
ich posilňoval na ceste do zasľúbenej zeme, a tiež 
upozorňoval na Božiu prítomnosť, ktorá sa o nich sta
rá.

Manna sa takto stala predobrazom tohto nebeského 
chleba, ktorý aj nám Boh dáva, aby sme na ceste do 
našej nebeskej zeme, do neba, nehladovali. Spasiteľ 
predpovedal, že to bude chlieb života, chlieb z neba, že 
to bude jeho vlastné telo (Jn 6, 31-33).

V evanjeliu sv. Jána čítame ako Spasiteľ slávnostne 
vyhlasuje, že on sám je tým chlebom života (Jn 6, 48). 
A to nie takým, ako vtedy na púšti. „Vaši otcovia jedli 
na púšti mannu a pomreli“ (Jn 6, 48). A ďalej pokraču
je, že toto je chlieb z neba, ktorý dáva život: „Ja som 
živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z 
tohoto chleba, bude žiť naveky“ (Jn 6, 51).

Sväté evanjelium nám hovorí, že tí, čo počuli tieto 
Kristove slová, začali sa hádať medzi sebou a hovorili: 
„Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?“ (Jn 6,53). 
Spasiteľ však svoje slová neodvolal, ba skôr ich ešte 
zdôraznil, keď povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak 
nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebu
dete mať v sebe život“ (Jn 6, 53).

Všetky svoje prisľúbenia o živom chlebe, Spasiteľ 
splnil pri Poslednej večeri, keď nad chlebom a vínom 
povedal: Toto je moje telo . . .  Toto je moja krv . . . “ (Mt 
26, 26-28). Jeho vzkriesené telo a krv, pod spôsobom 
chleba a vína, sa takto stalo pokrmom celej ľudskej 
rodiny, putujúcej do večného života. Svätá Cirkev z 
Kristovej vôle, ktorý povedal: „Toto robte na moju 
pamiatku“ (Lk 22,19), opakuje obrad Poslednej večere 
pri každej sv. liturgii a Božou Eucharistiou nasycuje 
tých, čo ju v pokore viery a s láskou prijímajú.

Vo sv. prijímaní takto pod spôsobom chleba a vína 
prijímame opravdivé Telo a Krv nášho Spasiteľa, ako 
pokrm duše na ceste do nebeskej vlasti. „Kto je moje 
telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim-v 
posledný deň“ (Jn 6, 54). Verme týmto slovám! Keď 
nás nijako neprekvapuje, že Boh nasýtil tisíce na púšti 
mannou, aby na ceste nezahynuli, nemalo by nás pre
kvapiť to, že celú ľudskú rodinu* ktorá sa uberá do

„Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, 
ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho 
jesť“ (Jn 6, 49-50).

večnosti, nasycuje Božou Eucharistiou. Pre tých, ktorí 
tento pokrm prijímajú, stáva sa zárukou večného 
života v nebi s Bohom, ktorému nikdy nebude konca.

O kráľovnej Artemisii sa hovorí, že svojho manžela 
mala veľmi rada. Keď zomrel, jeho mŕtvolu dala spáliť 
podľa vtedajšieho pohanského spôsobu a popol 
namiešala do vína, ktorý vypila do poslednej kvapky. 
Chcela byť živým hrobom svojho zomretého manžela 
a nechcela byť od neho odlúčená.

O čo dokonalejšie a vznešenejšie je, keď sám Boh 
prebýva v nás po sv. prijímaní.

„Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja 
v ňom“ (Jn 6, 56). „Kto je moje telo a pije moju krv, má 
večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 
54).

Toto je záruka večného života s Kristom. Povedzme, 
kto nám môže vo svete dať viac?

o. F. D.
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1.. S Justín filozof, mučeník

2. N 2. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 2. 
Nikefor, patriarcha; vyznávač

3. P Lukilián a i., mučeníci
4. U Mitrofan, patriarcha
5. S Dorotej, biskup
6. s Visarion a llarion, prepodobní 

Zakončenie obdobia po sviatku Najsv. 
Eucharistie

7. p Najsvätejšie Srdce Ježišovo. — Teodot, 
biskup a mučeník. Prvý piatok

8. s Bolestnej Panny Márie. Teodor Stratilát

9. N 3. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 3. 
Cyril Alexandrijský, arcibiskup

10. P Timotej, biskup a mučeník
11. U Bartolomej a Barnabáš, apoštoli
12. s Onufer Veľký a Peter Athoský, prepodobní
13. s Akvilina, mučenica
14. p Elizeus, prorok. Metod, patriarcha
15. s Amos, prorok. Hieronym, prepodobný

16. N 4. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Tychon, 
biskup

17. P Manuel, Saveľa Izmael, mučeníci
18. U Leontín, mučeník
19. s Júda Tadeáš, apoštol
20. ž Metod, patarský biskup
21. p Julián z Tarzu, mučeník
22. s Euzébius, biskup a mučeník

23. N 5. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 5. Agripina, 
mučenica

24. P Narodenie sv. Jána Krstiteľa
25. U Fevrónia, mučenica
26. s Dávid, prepodobný
27. ô Sampson, prepodobný
28. p Cyrus a Ján, nezištní (bezsrebreníci)
29. s Sv. Peter a Pavol, apoštoli

30. N 6. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 6. Zbor 
dvanástich apoštolov

A k é  j e  to  smutné. B ože m ôj, že  naša láska k teb esa  m usí 
tak často dať  poúčať  ľudskou láskou . Rozni eť a prem eň  
m oje srdce. B ože m ôj, daj, aby  som  ťa m ilo va l (Charles de 
Foucauld)

Z myšlienok na každý deň
„Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli 

zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera“ (Mt 9, 36).
Keď Hunnerich (477—484), kráľ Vandalov, vypovedal 

500 kňazov z Kartaga do vyhnanstva, veriaci ľud ich spre
vádzal s horiacimi sviečkami v rukách. Matky položili svoje 
deti k nohám odchádzajúcim kňazom a s plačom volali: 
„Komu nás odovzdáte? Kto nám bude udeľovať sviatosti? 
Kto pochová našich mŕtvych? Prečo nemôžeme ísť s 
vami?“

To bol posledný výkrik sŕdc, ktoré pociťovali, aký práz
dny a neradostný bude ich život bez prítomnosti kňaza, že 
zástupy veriacich budú „zmorené a sklesnuté ako ovce 
bez pastiera“ .

❖
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spra

vodlivosť . . (Mt 6, 33).
Autor Forsytovskej ságy, spisovateľ John Galsworthy, 

na svojom písacom stole mal vraj napísané: . Týmto živo
tom prejdem len raz. Preto, keď raz budem stáť na križo
vatke a budem sa rozhodovať medzi dobrom a zlom, vyvo
lím si to, čo je dobré a budem myslieť na iných.“

Človek má žiť pre veľké ciele a prostriedky mu budú pri
dané . . .  S láskou ku Kristovi súvisí i usilovnosť, pracovi
tosť, zodpovednosť. Na svojej životnej ceste buďme v 
dobrom vždy zodpovední, vytrvalí, statoční a dôslední .. .

*
„Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u 

nikoho v Izraeli“ (Mt 8, 10).
Fred Smite, syn slávneho newyorského bankára, bol 

veľmi chorý a bol prinútený žiť v tzv. „oceľových pľúcach“ . 
Zbytočne chodil po všetkých najslávnejších klinikách sve
ta. Roku 1936 prišiel do Lúrd, hoci cestovanie ho stálo 
neslýchané bolesti.

Nikto mu neradil ponoriť sa do vody. Kňazovi, ktorý ho 
vyspovedal a udelil mu sv. prijímanie Fred vyjadril svoju 
túžbu: Rád by som sa vykúpal v lurdskej vode. Nie preto, 
aby som bol zázračne uzdravený, ale preto, aby som vždy 
a pokojne znášal svoju chorobu.

Jeho žiadosti vyhoveli. Ošetrovatelia ho ponorili až po 
krk do studenej vody a pomohli mu prejsť bazénom. Fred 
sa medzitým modlil.

Keď ho znovu vložili do jeho „hrozného väzenia“ , bla
žene si vzdychol: Ach, ako dobre som sa cítil!

Trpel veľké bolesti a predsa sa stále usmieval svojím 
obdivuhodným úsmevom, ktorý už od rokov čerpal z viery.

Aj u rímskeho stotníka sa stretávame s veľkou vierou. 
Preto Pán bol „úólivený“ jeho vierou, ktorú dáva všetkým 
za príklad. Aj nám!

*
„Slobodno v sobotu uzdraviť?“ (Mt 12, 10).
Artur Schopenhauer, nemecký filozof, voluntarista 

(1788— 1860), povedal: „Niektorý človek by bol hotový i 
zabiť svojho blížneho, a len preto, aby si z jeho masťou 
natrel svoje čižmy.“

To sú ľudia, ktorí pozerajú len na svoju existenciu, šľapu 
po iných a za každú cenu sa chcú dostať na vrchol svojich 
úspechov . . . Takí nepochybne boli aj farizeji, ktorí zazlie
vali Spasiteľovi, že uzdravuje aj v sobotu, A to aj napriek 
tomu, že len nedávno predtým počuli z jeho úst: „Milosr
denstvo chcem, a nie obetu . . (Mt 12,7).

-fd-
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Veľký deň Michaloviec

SPOLOK SV. CYRILA A METODA OBNOVENÝ

„ S p o lo k  sv . C yrila  a M e to d a  je  n á b o že n sk ý m ,  
k u ltú r n o -v ý c h o v n ý m  sp o lk o m  g r é c k o k a to lík o v  v  
Č e s k o -S lo v e n s k u “,

(Zo s ta n o v  S p o lk u )

Sobota 2. marca 1991 bola typickým predjarným dňom. 
Oproti piatku sa ukázalo aj slnko a svojimi hrejivými lúčmi 
chvatné ujedalo z posledných zvyškov snehových jazykov. 
Do chrámu Svätého Ducha otcov redemptoristov v Micha
lovciach sa schádzali z bližšieho i vzdialenejšieho okolia 
priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda na obnovujúce valné 
zhromaždenie.

Ďakovná sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Presne o pol deviatej sa za hlaholu chrámových zvonov 
pohol z kláštora otcov redemptoristov do chrámu sprievod. 
Vpredu kríž, bohoslovci, kňazi, otec biskup Mons. Ján

H i r k a. Sv. liturgiu slúžil otec biskup a vyše tridsať kňazov, 
medzi nimi aj niekoľkí, ktorí pred päťdesiatimi rokmi boli 
svedkami začiatkov nášho cyrilometodského spolku.

Ľudový spev striedal zborový. Chrámom sa niesli pre
krásne tóny liturgických spevov. Počas sv. liturgie účinko
val Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením gen. 
vikára o. Vojtecha B o h á č a .  Do chrámu sa zišlo vyše šty
ritisíc ľudí. Boli prítomní aj predstavitelia vlády, Matice 
slovenskej a zástupcovia ďalších ustanovizní. Otec biskup 
v kázni zdôraznil význam spolku pre náš rozvíjajúci sa kul- 
túrno-náboženský život a okrem iného upriamil pozornosť 
aj na potrebnú sociálnu činnosť cirkvi. Pápežská hymna a 
mnoholitstvije na konci sv. liturgie navodilo myšlienku tra
dičnej vernosti gréckokatolíkov Svätej Stolici k cyrilome- 
todskému dedičstvu.

V duchu cyrilometodských tradícií

Obnovujúcemu valnému zhromaždeniu predchádzala 
mravčia, ale cieľavedomá práca iniciatívnej skupiny, 
neskôr prípravnému výboru. Členovia sa schádzali pod 
vedením otca arcidekana Jozefa K n e ž u  z Vysokej nad 
Uhom a za úprimnej priazne o. Štefana L a z o r a ,  CSsR,

na Gréckokatolíckom farskom úrade v Michalovciach— 
Topoľanoch. Venovali sa najmä príprave stanov, registrá
cií spolku a získavania členov. K tomuto účelu vydali ešte 
v jeseni 1990 vhodný plagát. Pri príležitosti návštevy Svä
tého Otca Jána Pavla II. u nás vydali publikáciu PhDr. 
Michala F e d o r a ,  CSc., Spolupatróni Európy, ich odkaz 
na Slovensku.

Povzbudivým do ďalšej práce bol list otca biskupa Mons. 
Jána Hirku z 13. augusta 1990, v ktorom o. i. napísal: „O 
vašu prácu sa bude opierať celá gréckokatolícka cirkev v 
ČSFR s nádejou, že nielen udržíte, ale aj zveľadíte dedič
stvo sv. bratov Cyrila a Metoda a náš byzantskoslovanský 
obrad, lebo sa ujímate práce v oblasti, ktorá je mimo teraj
ších možností hierarchickej cirkvi. Ďakujeme vám za vašu 
iniciatívu a želáme vám, aby terajší elán vám vystačil aj na 
prekonávanie ťažkostí, ktoré tak často sprevádzajú dobré 
dielo.“

Dnes je všeobecne známe, že gréckokatolíci na Sloven
sku sú dokázateľne priamymi dedičmi sv. Cyrila a Metoda 
a že ich model kresťanstva najlepšie vyhovuje slovan
skému cíteniu. Gréckokatolíci na Slovensku pokladali sv. 
solúnskych bratov vždy za svojich, a preto nikdy nepotre
bovali nejako zvlášť túto pre nich samozrejosť deklarovať. 
Až v čase druhej svetovej vojny, keď bola vlastne ohro
zená celá civilizácia, si 4. mája 1941 založili na ich česť 
kultúrno-náboženskú ustanovizeň. O to sa pričinili mnohí 
obetaví kňazi a nábožensky a národne uvedomelí prísluš
níci inteligencie.

Spolok v prvom období svojej činnosti (1941— 1950) mal 
takmer sto zakladajúcich členov a vyše štyritisíc riadnych. 
Pýchou spolku bola v jeho sídle vlastná kníhtlačiareň, 
kníhkupectvo, umelecký salón i úradné miestnosti. Obľú
beným sa stal časopis Jednota sv. Cyrila a Metoda, neskôr 
Cyril a Metod. V mnohých našich rodinách dodnes uchová
vajú nielen jednotlivé čísla tohto časopisu, ale aj cyrilome- 
todské kalendáre, Katechizmus pre gréckokatolíkov a ďal
šie spolkom vydané publikácie.

Vyvrcholením spolkovej činnosti boli každoročné známe 
cyrilometodské slávnosti, ktoré boli striedavo v sídle 
spolku a v Trebišove.

Záslužná práca spolku v jej prvom období činnosti je 
spojená s menami jej prvých dvoch predsedov — gen. 
vikára o. Jozefa Z o r v a n a  a arcidekana o. Vojtecha 
D u d i č a , ďalej správcu spolku o ThDr. Jána M u r í n a a 
právneho zástupcu spolku JUDR. Jozefa P i c h o n s k é -  
ho,  ktorých v redigovaní spolkového časopisu neskôr 
vystriedal o. Vojtech D u d i č ml. a o. Polykarp G. OI e á r , 
OSBM.

Bohužiaľ, činnosť spolku bola po neľútostnej akcii „P“ — 
pravoslavizácii 28. apríla 1950 zastavená.

Obnoviijúce valné zhromaždenie

Ak by sa organizátori mali priznať, museli by povedať, že 
nepočítali až s takým záujmom o obnovený cyrilometodský 
spolok. Na snemovanie do Kultúrneho a spoločenského 
strediska mesta Michaloviec sa po skončení sv. liturgie
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zišlo vyše osemsto členov, priaznivcov a hostí. Medzi nimi 
otec biskup Mons. Ján H i rk a  ako jeden zo zakladajúcich 
členov, minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej 
republiky RNDr. Michal Džatko, CSc., správca Matice slo
venskej doc. PhDr. Imrich S e d I á k, CSc., tajomník Matice 
slovenskej PhDr. Štefan H a n a k o v i č a  ďalší. Na čelnej 
stene visel obraz sv. Cyrila a Metoda a vedľa počiatočné 
slová z kondáku na počesť sv. Cyrila a Metoda: „ Vzdajme 
úctu našim dvom učiteľom . . . "

Miestny odbor Matice slovenskej v Michalovciach pripra
vil zhromaždeniu pozdrav, v ktorom vystúpil Spevácky 
zbor michalovských učiteľov pod vedením Juraja L i b e 
rú . Počas staroslovienskeho Otčenáša prítomní povstali, 
aby tak dôstojne predniesli modlitbu, ktorú nás naučil náš 
Pán. Na programe sa podieľalo aj michalovské trio a štu
denti — recitátori miestneho Gymnázia Pavla Horova.

V pracovnej časti vystúpil arcidekan o. Jozef K n e ž o a 
po ňom o. RNDr. Bartolomej L e š k o , DrSc., ktorý osvetlil 
kultúrno-spoločenskú a náboženskú situáciu obdobia, v 
ktorom sa formovali ideové zámery zakladateľov našej kul- 
túrno-náboženskej ustanovizne. Správu o činnosti príprav
ného výboru predniesol o. Emil Z o r v a n  a o plánoch 
spolku v najbližšom období referoval Ing. Vladimír 
M i r o š š a y .  Prítomní členovia schválili stanový spolku, 
výbor a kontrolnú a revíznu komisiu. Na čele sedemnásť- 
členného výboru je predseda spolku arcidekan o. Jozef 
Knežo.

Obnovujúce valné zhromaždenie pozdravil otec biskup 
Mons. Ján Hirka, prešovský biskup, minister RNDr. Michal 
D ž a t k o ,  správca MS doc. ThDr. Imrich S e d I á k , CSc., 
a ďalší hostia. Prejav správcu Matice slovenskej uverejnili 
Slovenské národné noviny č. 10 dňa 15. marca 1991. 
Vystupujúci v diskusii spomínali nielen na začiatky spolko
vej činnosti, ale podávali aj podnetné návrhy pre ďalšiu 
činnosť našej ustanovizne.

Z obnovujúceho valného zhromaždenia boli poslané 
pozdravné listy — Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II., kardi
nálovi Jozefovi Tomkovi, prefektovi Kongregácie pre 
východné cirkvi kardinálovi Šimonovi Lourdusamyovi, 
apoštolskému nunciovi v ČSFR arcibiskupovi Giovannimu 
Coppovi, arcibiskupovi-metropolitovi Slovenska Mons. 
Jánovi Sokolovi a biskupovi slovenskej gréckokatolíckej 
eparchie sv. Cyrila a Metoda v kanadskom Toronte Mons. 
Michalovi Rusnákovi, CSsR.

Valné zhromaždenie bolo zakončené modlitbou k sv. 
Cyrilovi a Metodovi a kondákom z kánonu na počesť pre
svätej Bohorodičky Nemáme inej pom oci. . .

Že Spolok sv. Cyrila a Metoda je potrebný a života
schopný a jeho činnosť vyjadruje záujmy širokej gréckoka
tolíckej verejnosti, dosvedčuje jeho rýchlo rozširujúca sa 
členská základňa a mnoho povzbudivých listov a iných 
žičení zovšadiaľ, kde žijú gréckokatolíci a úprimní ctitelia 
sv. Cyrila a Metoda.

Pavol Kušnír

Adresované každému z nás

„ Tento ľud ma ctí perami.
(Mt 15, 8)

Ak dakto ide do kostola na to, aby sa stretol so známymi 
a potom namiesto toho, aby počúval Božie slovo, iba sa 
rozhliada, aby zistil, kto prišiel do kostola a kto nie, 

ak dakto vkladá na tácničku bankovku vyššej hodnoty, 
aby ho obdivovali, 

ak dakto ide do kostola, aby sa zablysol novými šatami 
a najmodernejším účesom, 

ak dakto ide do kostola, aby sa zapáčil kňazovi a ho 
pochválil —

„Toho srdce je ďaleko odo mňa“ — hovorí Pán.
Ale ak dakto túži stretnúť sa s Bohom a vo svojom trá

pení hľadá útechu v jeho Slove, 
ak dakto túži zmieriť sa s Bohom i s ľuďmi, ktorí majú 

niečo proti nemu alebo on proti nim, 
ak dakto prichádza, aby oslavoval Boha zbožnou pies

ňou a pokornou modlitbou v spoločenstve veriacich a chce 
sa s nimi spojiť na oslavu Boha,

ak dakto prichádza ako mýtnik, aby skončil čelo v pokore 
pred jeho Majestátom a vyznal: Pane, nie som hoden,

„ Ten ma ctí nielen perami, ale celým svojím srdcom a 
tomu hovorím Ja, Boh všetko vidiaci a hľadiaci na srdce 
človeka a nie na vonkajší výzor: Nepohrdnem srdcom 
skrúšeným a uponíženým, ale prijmem ho s láskou a obda
rím milosťou . . . "

T. M. R.

Nami vykonané dobré skutky

Ako je dobrým činom —  pamätať na svoje hriechy; tak isto 
je dobrým dielom — zabúdať na svoje dobré skutky. Prečo? 
Pretože myslenie na svoje dobré skutky nás vedie k namysle
nosti, a rozmýšľanie o (našich) hriechoch k poníženosti a 
pokore duše — čo nás robí namyslenými a zápalistejšími.

(Sv. Ján Zlatoústy (347— 407), Beseda o tom, že nikto nemá 
strácať nádej; 2, 366; vybral V. M.)
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Či nám n eh orelo  srdce? . . . (Lk 2 4 , 3 2 )
Vrcholom kresťanskej radosti a šťastia každého 

veriaceho býva nepochybne aj hlboké prežívanie 
tajomstva nášho vykúpenia v jeho najdramatickejšej 
fáze, v posvätnom trojdení, kedy Kristus roztrhol náš 
dlžobný úpis s hriechami, definitívne porazil smrť keď 
slávne vstal zmŕtvych. „Slučka sa roztrhla a my sme 
na slobode“ (Ž 124, 7). Ježišovo zmŕtvychvstanie je  
pre nás nielen antipáciou neba, ale radostnou nádejou 
vo všetkých našich životných situáciách a neraz i ťaž
kých skúškach, keď jedinou silou, ktorá nás drží je  
hlboká viera v zmŕtvychvstalého Krista a teda aj v naše 
vzkriesenie po útrapách vlastnej krížovej cesty. Nie 
menšiu radosť v týchto dňoch prežíva i zo svojho 
vzkriesenia celá naša Cirkev.

Pozrime sa však teraz spätným pohľadom na nie
koľko evanjeliových udalostí o tom, ako sa správal 
Ježiš po svojom vzkriesení a ako sa chovali tí, ktorí 
boli určení na stretnutie sa s ním.

Užialená Mária Magdaléna hľadá mŕtve Pánovo telo 
a túži ho opäť vidieť, pomazať vzácnymi masťami 
spolu s ďalšími ženami a pritom si znova poplakať. 
Keď zbadá záhradníka, pýta sa ho, či on neodniesol 
telo a kde ho položil, aby si ho mohla ona vziať (Jn 20, 
15). Ona hľadala mŕtve Pánovo telo a pritom živý Kris
tus stojí vedľa nej a stačí jediné oslovenie po mene: 
„Mária“, aby ho spoznala a aby s nevýslovnou rados
ťou sa hodila k jeho nohám, na čo ju však Ježiš jemne 
upozornil, že v tejto chvíli nie je to dôležité, aby sa ho 
dotýkala, ale aby rýchlo išla oznámiť apoštolom, že 
vstal zmŕtvych. Dostalo sa jej veľkej cti a výsady byť 
svedkyňou a ohlasovateľkou Ježišovho vzkriesenia, 
čo aj s veľkým nadšením robila.

Ustrašení apoštoli po kalvárskej tragédií plní obáv o 
seba a vlastnú bezpečnosť sa pre istotu radšej 
poriadne skryli a zamkli pre Židmi. Ale toto zaistenie 
nebolo prekážkou pre Ježišovo oslávené telo, pretože 
sa postavil uprostred nich, hoci dvere boli zamknuté a 
daroval im to, čo najviac v tejto chvíli potrebovali, keď  
im povedal: „Pokoj vám“, a čo najviac potrebujeme aj 
my —  pokoj v duši, keď nám on odpúšťa hriechy.

Sklamaní a smutní učeníci na ceste do Emauz so 
zastretým duchovným zrakom ani nezbadali, že ten, čo 
sa na ich ceste k nim pridružil a trpezlivo vykladal 
Písma, je sám živý Ježiš, o ktorom sa cestou o sklama
ných nádejách z  vykúpenia Izraela spolu rozprávali. Až 
pri lámaní chleba sa im otvorili oči a spoznali ho. No 
on práve vtedy im zmizol z  očí. „Či nám nehorelo 
srdce, keď sa s nami rozprával a vysvetľoval nám Pís
ma?“ (Lk 24, 32). A ešte v tú hodinu sa vrátili do Jeru
zalema, aby zvestovali ostatným, že videli Pána. Aj tu 
stojí za povšimnutie skutočnosť, že Ježiš v okamžiku, 
keď ho učeníci spoznali, nepokladal za dôležité ďalej 
s nimi rozprávať, veď im o sebe rozprával celou ces
tou asi 2—3 hodiny až im z toho rozhoreli srdcia. Teraz 
ich obdaril ochotou ihneď vstať a s nadšením ohlaso
vať a svedčiť, že on žije.

Všimnime si ďalej unavených učeníkov po namáha
vom a bezvýslednom nočnom rybolove na Tiberiad- 
skom jazere, keď sa ich Ježiš pýta: „Dietky, máte 
niečo zajesť?“, a po zápornej odpovedi im káže naho

diť siete z pravej strany lode, kde zachytil naraz 153 
veľkých rýb. Toto už stačilo apoštolovi Jánovi, aby 
spoznal, že ten na brehu nemôže byť nikto iný ako Pán. 
Touto udalosťou nám Ježiš chce povedať, že každá 
námaha pre naše hmotné i duchovné dobrá budú koru
nované úspechom, ak siete našich námah nahodíme z  
tej strany, ktorú nám radí Ježiš. On nám teda určuje 
ten najefektívnejší smer, kde naše námahy nebudú 
zbytočné a prinesú žiadaný úspech. „Bezo mňa nemô
žete nič urobiť“ (Jn 15, 5).

A všimnime si nakoniec ešte jednu závažnú udalosť, 
ktorá sa odohrala medzi vzkrieseným Kristom a 
Petrom, ktorý ho zaprel. Podľa praktík dneška by 
mnohí očakávali, že Kristus tých, čo ho zapreli, či zra
dili bude „lustrovať“, ale nič také sa nestalo. Pán Ježiš 
sa Petra namiesto akejkoľvek výčitky až trikrát pýta, či 
ho miluje na čo Peter pri treťom vyznaní svojej lásky k 
Ježišovi hovorí: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že 
ťa mám rád“ (Jn 21, 17). Či to nie je ten najlepší návod 
aj pre nás, ktorí máme za sebou množstvo zrád a 
zaprení v ťažkých životných skúškach, aby sme sa 
spamätali, oplakali svoje pády a nakoniec vyznali s 
Petrom: „Pane. . . ,  ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Zhrňme si teraz tých niekoľko udalostí do záveru, 
ktorý nám môže poslúžiť ako paralela pre vzkriesenú 
Cirkev u nás. Ježiš po svojom vzkriesení sa zjavoval 
len niekoľkým ľuďom vopred na to určeným, ktorí 
majú vydávať svedectvo o jeho vzkriesení celému sve
tu. Zjavoval sa za 40 dní tým, ktorým potreboval upev
niť vieru, že naozaj vstal a žije a vôbec sa nezjavoval 
masám ľudí (okrem 500 bratom  —  1 Kor 15, 6), a nezja
vil sa ani svojim nepriateľom. Sám povedal: „Kto uverí 
a dá sa pokrstiť, ten bude spasený.“ Vzkriesený Ježiš 
všetkých svedkov svojho zmŕtvychvstania vystrojil na 
Turíce darmi Svätého Ducha a veľkou odvahou a nad
šením ohlasovať ukrižovaného a vzkrieseného Krista.

Daroval všetkým pokoj a radosť a robil to výlučne 
osobným hlboko vnútorným stretaním sa s apoštolmi, 
učeníkmi a ženami z jeho sprievodu pri rôznych príle
žitostiach. Možno povedať, že pri týchto stretnutiach 
to bol triumfujúci Kristus, ale bez triumfalizmu.

A zahlaďme sa teraz trošku na Cirkev ako na 
tajomné Kristovo telo po je j 40-ročnej krížovej ceste, 
je j kalvárii a po svojom vzkriesení. Aj ona má iste 
dôvod prežívať radosť zo slobody a v pokoji pracovať 
na roli Božieho kráľovstva. Otázkou však je, či horia 
srdcia tým, ktorým sa otvárajú Písma, či sa nahadzujú 
siete duchovných aktivít na tú správnu stranu Petrovej 
lode podľa Kristovej rady a či odrážame z  plytčín pre
žitých náboženských zážitkov na hlbiny skutočného 
náboženského života?

Zamyslime sa dobre nad paralelou vzkrieseného 
Krista a vzkriesenou Cirkvou a dajme dobrý pozor, aby 
sa Cirkev nevracala k triumfálnosti Kvetnej nedele, ale 
k pokornej, nadšenej a horlivej službe ohlasovania 
zmŕtvychvstalého Krista pre všetkých ľudí dnešného 
utrápeného sveta.

dr, Jozef V o s k á r
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Radšej zomrieť, ako opustiť svoiu Cirkev

(Spomienka na život a mučenícku smrť 
biskupa Teodora G. Romžu

Od vzniku Užhorodskej únie (1646) vernosť ľudu Pod
karpatskej Rusi Rímu bola často skúšaná. Život a muče
nícka smrť biskupa Mukačevskej eparchie Teodora G. 
R o m ž u  (1911— 1947) je  najvyšším svedectvom ver
nosti Svätému \Otcovi a nádherným symbolom hrdinskej 
viery a lásky ku Kristovi.

Pri príležitosti nedožitých 80-tich narodenín biskupa T. 
G. Romžu prinášame spomienku na túto významnú osob
nosť a mučeníka gréckokatolíckej cirkvi spracovanú na 
základe údajov publikácie historika A. Pekara OSBM Náš 
umučený biskup Romža, ktorá vyšla r. 1977 v Pittsburgu.

Biskup T. G. R o m ž a  sa narodil 14. apríla 1911 v 
matom mestečku na Podkarpatskej Rusi Velikyj Byčkiv ako 
štvrté dieťa v rodine železničného robotníka. Jeho detstvo 
bolo poznačené veľkou biedou. Zrejme po svojej matke 
zdedil úprimnú zbožnosť. Okrem toho rád čítal, bol veľmi 
bystrý a čoskoro jeho veľkým snom bolo stať sa kňazom.

R. 1922 bolo založené nové gymnázium v Chuste. Bis
kup Anton Papp (1922— 1924) aby pomohol chudobným 
študentom založil eparchiálnu internátnu školu Alumneum, 
kde Teodor Romža na doporučenie svojho duchovného 
bol prijatý. Tak sa pre neho otvorili dvere ku kňazstvu. 
Vdáka svojím vynikajúcim študijným výsledkom a zbož
nosti Romža sa stal spolužiakmi obdivovaným a profe
sormi uznávaným študentom.

Po ukončení gymnázia v Chuste r. 1930 ho biskup Peter 
Gebey (1924— 1931) posiela na štúdium teológie do 
Ríma, kde boli rezervované dve miesta pre kandidátov z 
Mukačevskej eparchie v seminári sv. Jozafáta. Svoje teo
logické a filozofické vzdelanie dostal na slávnej gregorián
skej univerzite.

Na kňaza bol vysvätený v Ríme na Vianoce r. 1936. Bol 
prvým kňazom medzi absolventmi chustského gymnázia.

Od prvej chvíle bol otec Romža jedným z najhorlivejších 
kňazov Mukačevskej eparchie. V septembri 1939 bol 
vymenovaný za profesora filozofie v novom seminárnom 
zbore v Užhorode.

V kritických časoch vojny v máji 1943 biskup dr. Alexan
der Stojka (1932— 1943), ktorý sídlil v Užhorode náhle 
zomrel. Dočasným apoštolským administrátorom Muka
čevskej eparchie sa stal biskup Mikuláš Dudáš z Hajdudo- 
rogu. Vzhľadom na politický vývoj sa Svätá Stolica usilo
vala definitívne vyriešiť obsadenie biskupského stolca 
Mukačevskej eparchie. Dňa 8. septembra 1944 bol Msgr. 
T. G. Romža ustanovený za titulárneho biskupa. 
Vysviacka sa uskutočnila v katedrále sv. kríža v Užhorode 
24. septembra 1944.

V tom čase 33-ročný biskup T. Romža bol najmladším 
biskupom v katolíckej cirkvi.

Dňa 29. júna 1945 bola Podkarpatská Rus oficiálne pri
pojená k Sovietskemu zväzu. Mladý biskup Romža sa tak 
ocitol tvárou v tvár ateistickej stalinskej vláde. Často si pri
pomínal slová generála Mekhlisa. „ Vieme o nepriaznivom 
postoji Vatikánu k Sovietskemu zväzu. Preto naša vláda 
nemôže tolerovať cirkevnú lojalitu k Vatikánu vnútri svojich 
hraníc. Je len jedno riešenie. Musíte sa podrobiť patriar
chovi Moskve. “

Dňa 22. októbra 1945 patriarcha Alexej z Moskvy ofi
ciálne prijal pod svoju jurisdikciu pravoslávnu cirkev na 
Podkarpatskej Rusi. Nastal čas násilia, bezuzdných úto
kov na gréckokatolícku cirkev, prenasledovania a väzne
nia je j kňazov. V tomto ovzduší otvoreného nepriateľstva 
biskup Romža udržiaval stále kontakt s duchovenstvom 
a veriacimi, prinášal slová útechy a povzbudenia. Tajná 
polícia ho celé hodiny vypočúvala a obviňovala zo všelija
kých možných zločinov a násilia. Buď otvorene prijme pra
voslávie, alebo bude k tomu donútený. Jeho odpoveď bola 
vždy rovnaká: „Radšej zomriem, ako opustím svoju cir
kev. “

Tieto jeho slová sa čoskoro naplnili. Dňa 26. októbra 
1947 cestoval konským povozom v sprievode dvoch semi
naristov a duchovného Daniela Bačinského do cerkvi 
v dedinke Lavki. Za Mukačevom bol ich voz napadnutý 
ťažkým vojenským pancierovým autom, riadeným prísluš
níkmi tajnej polície. Títo vzápätí nato začali ranených ces
tujúcich tĺcť ťažkými predmetmi. Na volanie o pomoc sa 
začali zbiehať ľudia, načo agenti KGB odišli smerom k 
Užhorodu.

Po nehode bol biskup Romža a jeho spoločníci preve
zení do nemocnice v Mukačeve. Liečil ho chirurg dobrej 
povesti dr. Fedinec. Bola nádej na jeho uzdravenie, keď 
neočakávane bol dr. Fedinec zbavený ošetrovania. V tú 
noc vstúpil do izby biskupa Romžu ruský lekár a neznáma 
ošetrovateľka. Ako neskôr vypovedal priamy svedok kňaz 
D. Bačinský, biskupovi Romžovi nemilosrdne vpichli injek
ciu. O malú chvíľu biskup Romža zomrel. Sovietske úrady 
vydali vyhlásenie, že biskup zomrel následkom zrážky 
s autom, ktoré viedli banderovskí partizáni. Bývalý biskup 
M. Dudáš poslal správu o smrti biskupa T. Romžu arcibis
kupovi Maďarska Jozefovi Minszentymu, ktorý ju doručil 
do Ríma.

Žiaľ a smútok veriacich sa nedá opísať. Prišli zďaleka aj 
z blízkeho okolia, aby pobozkali ruku biskupa a dotkli sa 
tela mučeníka. Napriek prísnym opatreniam na pohreb 
prišlo vyše 30 tisíc ľudí. Bol pochovaný 3. novembra 1947 
v krypte katedrálneho chrámu sv. kríža v Užhorode.

Násilná smrť biskupa T. Romžu bola začiatkom komplet
nej likvidácie Mukačevskej eparchie. Dňa 20. februára 
1949 sovietske úrady odňali gréckokatolíkom katedrálny 
chrám v Užhorode a odovzdali ho pravoslávnemu arcibis
kupovi z Ĺvova. Všetky gréckokatolícke chrámy boli zatvo
rené a duchovenstvo s veriacimi bolo nútené pripojiť sa 
k pravoslávnej cirkvi. Väčšina kňazov bola uväznená 
a mnoho z nich deportovaných na Sibír. Dňa 28. augusta 
1949 bola oficiálne vyhlásená rozluka s Rímom. Tragédia 
gréckokatolíckej cirkvi na Podkarpatskej Rusi bola zavŕše
ná.

Viera biskupa T. Romžu žije dodnes v srdciach podkar
patských gréckokatolíkov a je zdrojom duchovnej sily, z 
ktorej i/ súčasnosti čerpá v svojom boji o úplné znovuuzna- 
nie gréckokatolíckej cirkvi a navrátenie je j odňatých cerkvi. 
Jeho života mučenícka smrť zasluhuje náš obdiv a úctu.

dr. Peter K r a j  ň á k

Ježišu, keď  si h lása l evanjelium , prešie l s i celú izraelskú  
krajinu. D obre si ro b il a u zdravoval chorých. M ŕtvych si 
kriesil a vyháňal zlých duchov. U čil s i národ  v chráme, po  
synagógach, p o  dedinách. A  v  noci si sa m odlieva l za 
spásu našich duší. Z a  lásku tvojho Srdca, Ježišu, večná 
buď  sláva  a vďaka (Z  litije  svia tku  B ožského Srdca)
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Boh je nad dejinami

Bolo to dávno, ešte v časoch, keď sme ako grécko
katolícki kňazi, po násilnej likvidácii gréckokatolíckej 
cirkvi v ČSR (28. 4. 1950 na tzv. „Prešovskom sobo- 
re“), „budovali socializmus“ v Čechách a na Mora
ve . . .  Presnejšie: v roku 1956, keď som bol na liečení 
vo Františkových Lazniach. Zo zvedavosti, ako to 
vyzerá pravoslávie v skutočnosti, v praxi (bolo to pred 
veľkonočnými sviatkami), zúčastňoval som sa na pra
voslávnych bohoslužbách. Osobne som sa zoznámil s 
pravoslávnym duchovným . . .  Bol to mladý, volyňský 
Čech: Veľa sme hovorili o náboženstve. Ja som si 
zachoval inkognito, nepovedal som mu, že som gréc
kokatolík a kňaz. Hovorili sme česky (v tom čase som 
bol v Čechách už roky, že česky som hovoril dobre). 
Raz mi on, keď som obhajoval katolicizmus, povedal:

— Četl jste román Kameň a bolest od Schulze?
— Čítal som, odvetil som mu. A on na to:
— Vidíte, jací špatní byli katoličtí biskupové, kňeži, 

jaké zla páchali, jaký pohoršujúci život vedli! . . .
— Predovšetkým — odpovedal som mu —- uve

domte si, že kniha Kameň a bolesť je román, a nie deji
ny . . .  Pripúšťam i my, katolíci, dobre vieme, že bolo aj 
niekoľko nehodných pápežov, dosť nedôstojných bis
kupov, veľa zlých kňazov . . .

Nedal mi dokončiť, ale prerušil ma slovami:
— Vzdor tomu katolícka cirkev nezanikla, nerozlo

žila se zevnítŕ, nezničili ji zvenku, ale roste, mohutní a 
čím dá!, tím je duchovnéjší . . a po krátkej prestávke 
dodal: Z čeho je zrejmé, že ne lidé, ale Svätý Duch ŕídí 
a spravuje osudy cirkvi.

To som od pravoslávneho duchovného naozaj neča
kal . . .

Áno, Boh je nad dejinami. On je stredobodom všet
kého. Ľudstvo preto, že má slobodnú vôľu, ide za ním 
a s ním, alebo proti nemu. Kristus je úholným kame
ňom sveta (pozri Lk 20,17). Na ňom treba budovať. To, 
čo stojí na ňom, stojí pevne. Tí však, ktorí by ten 
kameň chceli odstrániť, nech si uvedomia (z dejín sa 
môžu poučiť!), že „každý, kto padne na ten kameň, 
doláme sa; na koho však padne, toho rozdrví!“ (Lk 20, 
18). Preto katolícka cirkev, Božia cirkev, preto svätá 
cirkev vychádza víťazne z dejinných bojov a iste kráča 
vpred, aby bol Kristus všetko, všade a vo všetkom. 
Dynastie vymreli, kráľovstvá s nimi späté sa rozpadli, 
zanikli, mocnárstva už pri svojom zrode sú odsúdené 
na zahynutie skôr či neskôr. . .  Len katolícka cirkev 
nie! Jej Božský zakladateľ dal jej prísľub (a Boží prí
sľub je istota!), že „ani brány pekelné ju nepremôžu!“ 
(Mt16, 18).

Už či tie pekelné brány sa volali Árius, Nestórius, či 
Néro, Decius, Dioklecián, alebo Julián Apostata (Od
padlík), alebo Henrich VIII., alebo Renan, alebo Calles, 
alebo všetci bludári, ktorí natrhli rúcho Cirkvi a strhii 
so sebou aj časť jej slabých členov, či všetci ostatní 
tyrani, prenasledovatelia cirkvi. . spojenci pekla a 
diabla, svätú katolícku cirkev nezničia!. . .

Kedysi Židia z nenávisti voči Kristovi „zdvihli 
kamene a chceli ich hádzať do neho“ (Jn 8, 59). Takto 
činí proti Kristovi, jeho Cirkvi, pápežovi, biskupom, 
kňazom, veriacim — každá doba. To je „argument“

voči pravde, to je odpoveď bludu viere, jediná odpo
veď: násilie!. . .

Snáď sa niektorým slabším veriacim niekedy zdá, že 
cirkev nezdolá tie ťažkosti, útoky, boje . . .  Áno, keby 
Cirkev bola ľudskou ustanovizňou, právom by sme sa 
obávali o jej osud. Ona, Cirkev, je však Božím dielom, 
preto je nezničiteľná. My, veriaci, v tom boji Cirkvi len 
pomáhame, Kristus však víťazí!. . .

Kedysi dávno istý učiteľ zákona, menom Gamaliel, 
povedal: „Ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, 
rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť roz
vrátiť“ (Sk 5, 38—39).

Bola to reč o Božom slove, o Cirkvi, čo ohlasovali 
apoštoli Peter, J á n . . .  Kristovu Cirkev nezničili, ani 
nezničia. Svetské i cirkevné dejiny dokazujú svetu, 
ľudstvu, veriacim i neveriacim to, čo hlása nápis na 
obelisku pred bazilikou sv. Petra v Ríme.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat 
Kristus víťazí, Kristus kraľuje, Kristus rozkazuje, — a 
s ním aj jeho Cirkev, ako strážkyňa jeho spasiteľskej 
náuky na večné časy!

ThDr. Ján S e m a n

Peter, hlava slávnych apoštolov, pevný základ viery, i ty, obdivu
hodný Pavol, svietnik a kazateľ Cirkvi, stojíte pred prestolom 
Božím , preto za nás orodujte u Krista (Z  litije sviatku sv. ap. Petra 
a Pavla).

Náš boj proti pokušeniam

Náš boj s diablom sv. Ján Zlatoústy (347— 407) prirovnáva 
k bitke (vojenskej) medzi ľuďmi a hovorí, že vojak, keď príde 
noc si môže po ťažkom boji odpočinúť, najesť sa, umyť, zložiť 
brnenie, nabrať s í l . . .  Ale v boji s diablom to nie je možné, 
lebo kto si chce odpočinúť a zloží brnenie, ten v tomto boji 
zahynie. V boji s diablom — sa musí bojovať stále.

(O kňazstve, Slovo šieste, 13, 691—692; pripravil V. M.)

----- — «S2»Ľ3X^«----------

K to  m á B ožiu  slobodu , nestráca radosť a p o k o j srdca. 
Sm útok vniká tam , kde j e  naviazanosť na svetské veci (sv. 
F rantišek Saleský)
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Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám

K 100. výročiu založenia kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (1892—1992)

(Pokračovanie)

Život v sirotinci

Do sirotinca prijímali dievčatá od 
troch do pätnástich rokov. Bol však aj 
prípad, keď dievčatko malo len dva a 
pol roka. Prijali ho, pretože bolo 
úplnou sirotou. Pochádzalo z Drienice 
a bolo vo veľmi zanedbanom stave. 
Dovtedy sa o ňu staral starý dedko . . .

Dievčatá chodili do Gréckokatolíc
kej ruskej národnej školy a schopnej
šie, aj do stredných škôl. Sirotinec 
opúšťali až po maturite. Niektoré sa 
vyučili aj nejakému remeslu.

V sirotinci bolo umiestnené aj naše 
gymnázium a to v šk. roku 1935/36, 
jeden ročník; v šk. roku 1936/37 prvý 
a druhý ročník.

V Prešove mala naša farnosť Krú
žok sv. Anny. Stretávali sa tu dievčatá
— slúžky, pomocnice v domácnos
tiach a v iných zamestnaniach. Týmto 
sa venovala sestra Mitrofana Micha- 
lecká a neskoršie sestra Andrea Hiš- 
čáková. V nedeľu a vo sviatok ich učili 
chrámové a nábožné piesne. Čítali im 
dobré knihy. Pripravovali s nimi kul
túrne programy, najmä na meniny vla- 
dyku Pavla, alebo duchovného otca. 
Ním bol dr. Vasil Hopko, neskorší 
pomocný biskup vladyku Pavla. Po

ňom duchovne viedol dievčatá o. 
Bulík OSBM.

Týmto dievčatám pomáhali sestry 
viesť zbožný život. Ak sa dnes, po 
odstupe rokov s nimi stretávame, milo 
spomínajú na chvíle prežité v krúžku. 
Po našom návrate do Prešova roku 
1969 nás s radosľou privítali a navšte
vovali.
*

Pri sirotinci bola aj kaplnka. V nej sa 
konali pobožnosti — molebeny. V máji 
to bol moleben k Panne Márii, v júni k 
Božskému Srdcu, v marci k sv. Joze
fovi a pred sviatkom sv. Jozafáta (v 
novembri), deväťdňová pobožnosť. 
Na tieto pobožnosti chodili nielen

dievčatá zo sirotinca, ale aj študujúca 
mládež zo stredných škôl. Prichádzali 
aj rímskokatolíci z blízkeho okolia.

Prvé sv. prijímanie dietok prešov
skej farnosti bolo tradične v kaplnke 
sirotinca. Na slávnosti sa zúčastňoval 
vladyka Pavol, ktorý slúžil sv. liturgiu.

Mariánska kongregácia stredoškol
skej mládeže mala tiež svoje slávnos
ti, ako prijímanie nových členov a 
obnova sľubov. Tieto sa tiež konali v 
kaplnke sirotinca.

Pri sirotinci bola za krátky čas — v 
priebehu dvoch rokov — materská 
škola. Viedla ju sestra Irena Protivňá- 
ková.

Sestra Veronika Zbihlejová, po 
maturite r. 1945, učila jeden rok na 
Gréckokatolíckej meštianskej škole v 
Prešove.

Provinciálna sestra Filareta posie
lala sestry na štúdium do stredných 
škôl. Takto absolvovalo Gréckokato
lícku učiteľskú akadémiu päť sestier, 
niektoré z nich ukončili štúdium s 
vyznamenaním.

V sirotinci sa sestry starali aj o tri 
staršie panie, ktoré namali nikoho. 
Pani Chomová tam žila päť rokov, 
pani Husnajová a pani Medzihradská 
dva roky.

Dňa 21. decembra 1944 bolo v Pre
šove silné bombardovanie. Bolo to v 
podvečer nášho najväčšieho rehoľ
ného sviatku — Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. Nemci ustupo
vali. Kde sa dlhšie zastavili, hnali ich 
ďalej bombardovaním a ničením voj
ska. Boli veľké straty na životoch a 
budovách. Tlakovou vlnou boli vybité 
všetky okná na budove sirotinca. 
Počas bombardovania sme sa všetci 
zhromaždili v pivnici na prízemí. Tu 
sme sa horlivo modlili a prosili o Božiu 
pomoc. Tá bola naozaj zázračná.

Za plot sirotinca padla veľká bom
ba, ktorá neexplodovala. Odborníci, 
ktorí potom odstránili, sa vyjadrili, že 
ak by bola vybuchla, nikto by nezostal 
nažive. Videli sme vtom zvláštnu och
ranu nepoškvrnenej Panny Márie . . . 
Jednej sestre sa pred bombardova
ním snívalo, že všetko sa rúcalo, 
horelo, všade dym, — ale nad sirotin-



com stála nepoškvrnená Panna Mária 
s roztiahnutými rukami. Sen bol sku
točnosťou.

Jeho excelencia vladyka Pavol vec 
sirotinca a kláštor pre sestry služob
nice s noviciátom pokladal za najvýz
namnejšie a najdôležitejšie dielo svo
jej biskupskej činnosti. Niektorí kňazi 
aj hovorili, že vladyka Pavol má polo
vicu svojho srdca v sirotinci.

Bol to skutočný a najväčší mecenáš 
našej viceprovincie Svätého Ducha. 
Staral sa o sestry ako dobrý a staro
stlivý otec. Teplou otcovskou láskou 
objímal všetkých. Pri svojich mnohých 
starostiach takmer denne navštevoval 
sirotinec. Siroty k nemu s úsmevom a 
radosťou bežali. On sa s nimi rozprá

val, prinášal drobné pozornosti — a 
najmä, žehnal ich. V polovici a na 
konci školského roku každá musela k 
nemu prísť s vysvedčením. Dával im 
na pamiatku podpísané obrázky a 
povzbudzoval k dobrému.

Dobré slovo, otcovský pohľad a 
úsmev, mal aj pre sestry. Zaujímal sa 
o všetky duchovné a hmotné potreby. 
Mal VEĽKÚ RADOSŤ, ŽE JEHO 
INŠTITÚT PREKVITÁ, že sestry 
duchovne rastú, že ich počet rastie, a 
že sa deťom dostáva dobrá výchova.

( Z o s t a v i la  s e s t r a  V e r o n ik a  Z b ih le jo v á ;  
p r e  t la č  u p r a v i l  o . F . D .)

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Sirotinec a kláštor Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove na Sládkovičovej 
ulici, zadná časť (archívna snímka)

Vladyka Pavol Gojdič, OSBM, prešovský 
biskup, zakladateľ kongregácie Sestier slu
žobníc nepoškvrnenej Panny Márie v 
Česko-Slovensku

POZVANIE K MODLITBÁM 
SESTIER SLUŽOBNÍC 
NEPOŠKVRNENEJ PANNY 
MÁRIE
K PRÍPRAVE NA
100. VÝROČIE KONGREGÁCIE

J Ú N  — Pokoj vo farnosti
Za naše farnosti, za našich 

duchovných oťcov, za všetkých ver
ných farníkov, aby vo vernom 
plnení svojich povinnosti sa,tešili z 
Božieho požehnania.

P ane , v y s ly š  n ás a z m ilu j  sa.

R U Ž E N E C  K N E P O Š K V R N E N É M U  S R D C U  P A N N Y  MÁRIE
(S cirkevným schválením — PRE SÚKROMNÚ POBOŽNOSŤ)

Na začiatku: Prežehnáme sa 5x ku cti 5-tim sv. Ranám nášho Vykupiteľa.

Na veľkvch zrnkách normálneho ruženca: „Bolestné a Nepoškvrnené Srdce Preblahoslávenej Panny Márie pros za nás, ktorí sa
k tebe utiekame.!

Na malvch zrnkách: „Matka, zachráň nás Plameňom z lásky svojho Nepoškvrneného Srdca!” (10x)
Na konci ruženca 3x: „Sláva Otcu..
Potom 1x: „Matka Božia zaplav celé ľudstvo účinkom milostí svojho Plameňa lásky — teraz a v hodine smrti našej. Amen.” 

MODLSTBA P R E  V Y S L O B O D E N I E  1QOO D U Š Í  Z O Č I S T C A
(Podľa sv. Gertrúdy — PRE SÚKROMNÚ POBOŽNOSŤ)

Náš Pán povedal Svätej Gertrúde, že tá to uvedená m odlitba vys lobodzuje tis íc  duší z očistca, kedykoľvek sa ju niekto pomodlí. 
Modlitba bola (čo do obsahu) rozšírená, aby boli zahrnutí aj ž ijúci hriešnici, a tak  aby si zm enšovali už v tom to živote vinu, ktorú si 
nahromadili. Modlitba znie takto:

Večný Otče, obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv Tvojho Božského Syna Ježiša v spojení so svätými omšami, ktoré sa 
dnes slávia na celom svete, za všetky duše v očistci, za hriešnikov na všetkých miestach, za hriešnikov v celej svetovej Cirkvi, 
za hriešnikov v mojom vlastnom domove a v mojej vlastnej rodine. Amen.
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Quo vadis, Domine?
v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Kto by nepoznal pod týmto menom strhujúce lite
rárne dielo poľského nositeľa Nobelovej ceny za litera
túru, Henryka Sienkiewicza? Tento populárny román 
priam s fascinujúcou príťažlivosťou popisuje dejiny a 
život prvých kresťanov, ako keby udalosti oných čias 
bol autor poznal z vlastnej skúsenosti a videl na 
“vlastné oči. Na pozadí starovekého Ríma s takmer 
autentickou scenériou jeho obyvateľov a cisárskeho 
dvora a jeho osobností sa odohrávajú udalosti, ktoré 
naznačujú budúci rýchly rozvoj a šírenie Kristovho 
učenia.

Tento Sienkiewiczov román bol preložený takmer do 
všetkých jazykov sveta a jeho popularita stále trvá, 
ako to dokazuje aj najnovšie slovanské vydanie tohoto 
diela. Len napr. v Taliansku toto dielo vyšlo do roku 
1988 v 60-tich vydaniach.

Vzhľadom na vtedajšiu rímsku situáciu, keď kresťa
nia boli považovaní za nepriateľov rímskeho impéria, 
úrady ich prenasledovali a ich udavači ich často vydá
vali do rúk prenasledovateľov, preto ich zhromaždenia 
na výuku Kristovho učenia a na bohoslužby sa často 
konávali v nočných hodinách v podzemných cintorí
noch, v tzv. katakombách! Tam veriaci aj pochovávali 
svojich zvečnelých bratov a sestry a dnes tieto miesta 
navštevujú tisíce turistov a kresťanských pútnikov.

Tento Sienkiewiczov román obsahuje chýrnu scénu 
na Appijskej ceste (Via Appia), keď sv. Peter opúšťa
júci Rím z obavy pred prenasledovaním a na odporú
čanie rímskych veriacich, stretáva Krista, ktorý ide do 
Ríma, aby sa dal druhý raz ukrižovať . . .

Prejdime cez Bránu sv. Šebastiána, nazývanú aj 
Appijskou bránou. Nachádza sa v múroch, ktoré 
kedysi ohradzovali starý, prvý Rím. Tieto múry začal 
stavať cisár Aurelián (270—275) a v ich budovaní 
pokračoval aj cisár Probus (276— 282). Múry mali chrá
niť mesto proti vpádom barbarských kmeňov zo seve
ru. Hradby boli 16 m vysoké a boli opatrené 381 veža
mi. Aureliánovo mesto rozšíril pápež Lev IV. (847— 
855), ktorý k nemu pričlenil územie na pravom brehu 
rieky Tibery (tzv. régio Transtiberiána).

Sme na Appijskej, najslávnejšej ceste sveta. Začal ju 
budovať Appius Klaudius roku 312 pred Kristovým 
narodením. Pozdĺž nej po obidvoch stranách sa 
nachádzajú náhrobky 20-tich generácií rímskych patri- 
ciov. Dejiny antického Ríma sú zapísané na mramoro
vých a žulových tabuliach týchto náhrobkov.

Kto postoji na týchto miestach a mysľou zaletí do 
starých čias Ríma, počuje pochodujúce kohorty rím
skych legionárov kráčajúcich na výboje do susedných 
krajín. Pochodovali práve touto strategickou cestou — 
Via Appia, aby rozšírili a upevnili rímsku ríšu — Impé
rium Romanum.

Na upamätovanie starej legendy, ako nám ju podáva 
Henryk Sienkiewicz vo svojom románe a ako ju zachy
til slávny prvokresťanský spisovateľ a učenec Oríge
nes, postavili roku 254 Appijskej ceste kostolík s nápi
som na priečelí ako nesie titul románu. Podľa legendy

Quo vadis Domine? — Kam ideš, Pane?

na tomto mieste sa malo odohrať stretnutie Petra s 
Kristom.

Pozrime sa do toho kostolíka. Na ľavej strane v 
stene vidíme fresku, ktorá znázorňuje sv. Petra. Na 
pravej strane steny freska predstavuje Krista pobera
júceho sa do Ríma. Priamo medzi obidvoma obrazmi 
je nadstavec z dlažby starobylej Appijskej cesty a na 
ňom uprostred je umiestnená časť alabastru s údajne 
odtlačenou stopou Kristovej nohy. Táto legendárna 
pamiatka je chránená mrežami, aby sa tak zabezpečila 
pred odcudzením zúrivých a bezohľadných zberateľov 
starožitností.

Navštívime ešte katakomby sv. Kalixta, ktoré boli 
prvým kresťanským rímskym cintorínom. Katakomby 
spravoval diakon Kalixt za pápeža Zefirína (199—217), 
kým sám sa stal nástupcom sv. Petra (217—222). Cho
díme po nekonečných chodbách v labyrinte hrobov, 
oltárov a symbolov pokolení, ktoré vedeli trpieť a obe
tovať svoj život na obranu svojej viery, svojho pre
svedčenia a z lásky ku Kristovi. „Dobrý Pastier“ — 
Kristus, symbol z katakomb, sprevádza i dnes kaž
dého veriaceho kresťana dobrej vôle na životnej ceste 
a pomáha dvíhať a niesť ťarchu každodenného života.

A je tu ešte jedno poučenie. Každý návštevník Ríma 
a týchto miest možno mimovoľne si uvedomí a zamy-
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slí sa nad behom dejín, nad minulosťou dávnych čias, 
nad súčasnosťou i budúcnosťou kresťanstva. Zatiaľ 
čo pohanský Rím je už nenávratnou minulosťou, kres
ťanský Rím, pravdaže, s určitými jazvami dnešného

Ďalšie svedectvo
Nakladateľstvo Univerzum v Prahe vydalo v minulom 

roku ako svoju druhú publikáciu Správu o organizovanom  
násilí od Viléma Hejla. Je to svedecký dokument o čase, 
keď väzenia boli preplnené ľuďmi, ktorí sa ničoho nezá
konného nedopustili, ale pre totalitný režim boli nepoho
dlní. Autor tejto práce využil materiály z centrálnych úra
dov a inštitúcií, z doteraz vydaných publikácií a periodík doma i 
v zahraničí i z priamych výpovedí svedkov týchto nebla
hých dní.

Medzi stovkami nevinne odsúdených a väznených sa v 
tejto publikácií, ktorá predtým bola známa len z exilového 
vydania, spomínajú aj dvaja naši gréckokatolícki biskupi
— otec biskup Pavol Gojdič a otec biskup ThDr. Vasil Hop- 
ko, ktorých zatvorili v čase vyvrcholenia akcie „P“ —  pra- 
voslavizácie. V diele sa osvetľuje aj to, prečo k likvidácii 
gréckokatolíckej cirkvi došlo tak urýchlene. Dlhodobý plán 
„návratu k pravosláviu“ pôvodne vypracoval JUDr. Gustáv 
Husák, ale predstavitelia pravoslávia v Moskve a v Prahe 
sa veľmi exponovali pre urýchlenú radikálnu likvidáciu 
gréckokatolíkov. O zatknutí našich biskupov sa definitívne 
rozhodlo v predvečer tzv. „Veľkého soboru“, ktorý sa 
konal v prešovskom Čiernom orie v piatok, 28. apríla 1950.

Otec biskup Pavol Gojdič zomrel v leopoldovskom 
väzení 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín. V tejto 
publikácii sa spomína v rozličných súvislostiach spolu 
päťkrát. Raz je to v prípade s ťažkou prácou väzňov. Je tu 
uverejnené svedectvo, ktoré pôvodne priniesli noviny 
Lidová demokracia zo dňa 16. augusta 1968. Veľmi často 
boli väzenské práce spojované s hrubým ponižovaním  
ľudskej dôstojnosti. V záhrade väznice v Kartouzach v 
roku 1951 napadlo dozorcu Václava zapriahnuť do pluhu 
ako kone biskupov Pavla Gojdiča a ThDr. Michala Buzalku, 
ďalej P. Schreibera a absolventa arcibiskupského gymná
zia Václava Petŕika a poverila retribučného väzňa Kyziváta 
úlohou pohoniča.

Ľudský a kňazský profil Božieho sluhu biskupa Pavla 
Gojdiča azda najlepšie dokumentuje prípad, keď spolu s 
ďalšími kňazmi ochránil pred zlynčovaním väzneného lite
rárneho historika a publicistu —  v rokoch 1968-69 pred
sedu Zväzu čsl. spisovateľov — univ. prof. Karlovej univer
zity PhDr. Eduarda Goldstuckera a Richarda Slanského, 
brata niekdajšieho gen. tajomníka ÚV KSČ Rudolfa Slan
ského.

_____________________________________________________________________: ______________________________________________w J

Silný brat
Silný brat je preto silný, že čerpá silu zo silného Boha. 

Silu teda dostáva, je za ňu vďačný a svoju vďačnosť preja
vuje tak, že sa ujíma slabších. Až vtedy je silný. Silný brat 
je taký, čo pomáha slabšiemu.

Silu možno aj zneužiť vo svoj prospech, ba možno ju aj 
použiť proti blížnym. Silnejší Kain mal strážiť svojho slab
šieho brata, ale on ho zabil. Kain je vlastne silný slaboch.

moderného a zmaterializovaného sveta, kráča predsa 
len víťazne svojou cestou do budúcnosti.

Štefan M i k o

Silou možno sa aj chváliť a deformovať svoj charakter. 
Ale Pán hovorí takto:

„Mudrc nech sa nechváli múdrosťou,
silák nech sa nehonosí silou,
boháč nech sa nechváli bohatstvom,
ale kto sa chváli, nech sa chváli tým,
že je  rozumný a pozná mňa, že ja som Pán,
ktorý sa zľutúva . . . ” (Jer 9, 22—23).
Silný Boh sa zľutúva, podobne aj silný brat.

Slabý brat
Aj taký je — a treba sa ho ujímať (Sk 20, 35). Na strane 

slabých stojí Boh. Ak zanedbávaš slabších, si proti Bohu. 
Kain zabil slabšieho brata a zhrešil proti Bohu. Slabosť je 
prednosťou. Je dovolené slabosťou sa aj chváliť. Apoštol 
Pavol sa tiež chválil svojou slabosťou, a vedel prečo. Sám 
Pán mu totiž povedal, že sila sa prejavuje v slabosti (2 Kor 
12, 9).

Falošný brat
Apoštol Pavol spomína nebezpečenstvo medzi faloš

nými bratmi. Falošný brat je nebezpečný. Zvádza svojím 
pokrytectvom. Grécke slovo hypokritos, ktoré bežne pre
kladáme do slovenčiny pokrytec, znamená divadelný 
herec. To sú schopní ľudia, priam žongléri. Ako satan, 
ktorý vie tiež hrať rôzne úlohy, aj anjela svetla vie hrať (2 
Kor 11, 14).

Ježiš práve im vyslovil viackrát svoje „beda“.
A nás pred nimi varuje (Mt 7, 15).
Ale varuje nás najmä pred vlastným srdcom, z ktorého 

vychádzajú falošné svedectvá (Mt 15, 19).
o. Mikuláš P a v I í k

Kto sa nevie rozhodnúť

Suetonius píše o rím skom  konzulovi 
Gnaeusovi Pompeiuovi, že sa ten radil, čo 
s tými, k torí sa vo vojne nepridali ani k jed
nej, ani k druhej strane, on jediný navrhol, 
aby sa postupovalo proti nim ako proti 
nepriateľovi.

v
(Životopisy rím. cisárov)

— C 3>t3>g > r- '

B lažený človek, k to rý  Teba pozná, i keď všetko nezná! 
(s v . Augustín)



(Pokračovanie)

ŠTVRTÉ BOŽIE PRIKÁZANIE
„Cti svojho otca i matku svoju.“
Pán Boh mi dal fOdičov. Oni mi dali život, starajú sa o 

mňa a vychovávajú ma. Preto si ich musím uctiť, milovať 
ich a poslúchať. Rodičov si uctím, keď si ich vážim a dobre 
o nich hovorím. Svoju lásku im tak preukážem, že im 
pomáham v potrebách alebo v starobe a za nich sa 
modlím. Poslúcham ich, keď konám, čo mi rozkážu. Len 
vtedy nesmiem poslúchať rodičov, keby mi kázali niečo 
zlé.

Konám proti tomuto prikázaniu, keď som k rodičom 
neúctivý, neposlušný a keď im nepomáham v potrebe.

Pán Ježiš mi dal príklad, ako mám zachovávať štvrté 
Božie prikázanie. Ako dieťa, hoci bol Boh, uctil si a poslú
chal svätého Jozefa a Pannu Máriu. „A bol im poslušný“, 
hovorí Sväté písmo (Lk 2, 51).

Sv. apoštol Ján nás takto napomína: „Deti moje, nemi
lujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 
3, 18). Toto platí zvlášť o úcte k rodičom.

Popri rodičoch si musím uctiť aj svojich predstavených, 
učiteľov, vedúcich, miestnych i vládnych predstaviteľov.

Buď vďačný Bohu za svojich rodičov. Modli sa za nich, 
či sú živí, alebo mŕtvi.

Z a p a m ä t a j  s i :
Prečo si mám uctiť svojich rodičov a predstavených?
Svojich rodičov a predstavených si mám uctiť preto, 

lebo oni predstavujú Pána Boha a starajú sa o mňa.

PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE
„Nezabiješ.“
Pán Boh dal život mne i ostatným ľuďom. Je to jeho dar, 

nad ktorým má moc iba on. Preto každý si má život chrániť 
a starať sa oň.

Mám sa rozumne živiť a obliekať, aby som si udržal silu 
a zdravie. Mám si dávať pozor, aby som sa nezmrzačil 
alebo hádam aj nestratil svoj život. Musím pracovať, aby 
som si obstaral potrebné veci pre seba a pre tých, ktorých 
mám na starosti. Ani druhému nesmiem uškodiť na zdraví, 
nesmiem ho zmrzačiť alebo zabiť.

Proti piatemu prikázaniu sa ťažko prehreším, keď spá
cham samovraždu alebo druhého z pomsty zabijem.

Konám proti tomuto rozhodnutiu, keď bez vážnej príčiny 
vystavujem sa nebezpečenstvu, kde si môžem poškodiť 
zdravie, zmrzačiť sa alebo stratiť život. Pomysli na opilstvá, 
bitky. Ani druhému nesmiem uškodiť na zdraví, na tele 
alebo na duši. Toto prikázanie sa vzťahuje i na duševný 
život. Nesmiem svoju dušu vystavovať nebezpečenstvu a 
nesmiem ani druhého zvádzať na hriech.

Netreba zabúdať, že piate Božie prikázanie chráni nielen 
život dospelých, ale aj život narodiť sa majúcich deti. Svoj
voľné prerušenie ľudského života už.v zárodku je rovna
kým hriechom, ako násilná smrť vo vojne.

Predchádzajúce prikázanie: „Cti svojho otca i matku“ 
ako jediné z Desatora obsahuje súčasne aj Božie prisľúbe
nie, ktoré dobrým dietkam dáva dlhý život: „Aby ti dobre

bolo a aby si dlho žil na zemi“ (pozri List Efezanom 6, 2-3). 
2 toho vysvitá, že na dlhý život sa máme pozerať ako na 
dar, odmenu.

Z a p a m ä t a j  s i :
Prečo mám chrániť svoj život a život iných?
Svoj život a život iných mám chrániť preto, lebo je to 

Boží dar, nad ktorým má právo len Pán Boh.
Môžem druhému radiť, aby robil zle?
Druhému nesmiem radiť, aby robil zle, lebo tým ško

dím jeho duševnému životu a budem zodpovedný za 
jeho zlý skutok.

(Pokračovanie)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o

Obetavá láska rodičov

Pekný príklad  obetavosti rodičov čítame 
v životopise talianskeho misionára Orfea 
M antovaniho, saleziána (1911— 1967). 
Mali trinásť detí, z  nich Orfeo najstarší. 
Žili v nedostatku. Istého večera rodičia 
rozdelili deťom jedlo. Orfeo zbadal, že im 
sa neušlo. Spýtal sa mamy:

—  Prečo ty a otecko máte prázdne tanie
re?

—  Dnes večer nie sm e hladní.
(Priekopníci lepšieho sveta)



Božia spravodlivosť
Po horách i dolinách putu je Pán Ježiš so svätým  Petrom  

už veľa m iest a dedín obišli, u ž  veľa ľud í navštívili, len to je  
stále svätému Petrovi čudné, že  z lí  ľudia m ajú všetkého ho j
nosť, kým  dobrí ľudia bývajú zväčša ch udobn í a sužu jú  ich 
rozličné trápenia.

A k o  tak húta, rozm ýšľa, zn o vu  prichádzajú do dediny a 
opäť sú sm ädní a hladní. Zastavia sa u bohatého gazdu, 
ktorý m á najväčšiu čriedu kráv v doline.

Peter vchádza do dvora, p ro s í o krajec chleba a hrnček  
mlieka, ale gazda sa naňho osopí:

—  N em ám  m lieka pre cudzích , ani chleba pre tu lákov! 
Nehanbíš sa žobrať, keď  ešte vládzeš pracovať?!

Sm utný sa vracia Peter k  Pánu Ježišovi, vraví m u, ako  
pochodil a p rosí ho:

— Pane, potrestaj lakom ého sedliaka!
— Stane sa, ako si žiadaš , —  vraví Pán Ježiš s úsm evom . 

R ozm nožím  jeho m ajetok dvojnásobne a bude m ať dva razy  
toľko kráv!

Peter nechápavo hľadí na Majstra, ale neopováži sa p o v e 
dať ani slovo, že nie je spoko jný  s takým  trestom.

Prichádzajú ku  skrom nej chalúpke, býva v nej chudobný  
starý pastier so ženou.

A j tu Peter klope, p ro s í o chlieb a m lieko, ale neprosí 
nadarmo. Stará pastierka m u  vďačne dáva, ba ešte sa ospra
vedlňuje:

—  K oľko máme, toľko dáme, dala by som  ti aj viac, ale 
sami veľa nemáme, celým  naším  m ajetkom  je iba stará kra
vička . . .

Veselý sa Peter vracia k  Pánu Ježišovi, vraví m u, ako  
pochodil a p rosí ho:

—  Pane, odm eň týchto dobrých ľudí!
—  Stane sa, ako  si žiadaš , —  vraví Pán Ježiš zam yslený , —  

a onedlho im kravička uhynie!
Peter ešte nechápavejšie hľadí na Majstra, ale teraz u ž  

nahlas vraví, ako rozmýšľa:
—  Pane, ja nie som  spoko jný  s 'ta k ý m  trestom a takou  

odmenou. Veď akáže je  to spravodlivosť, keď  dobrých ľudí 
tresceš, a zlých odm ieňaš? Ci b}’ nebolo spravodlivejšie, 
keby si lakom ém u boháčovi odňal m ajetok a keby  si obda
roval chudobného pastiera?

—  Peter, Peter, prečo ty všetko m eriaš podľa zem skej 
mamony? Vari nevieš, že koho  Pán Boh miluje, toho k r í
žom  navštevuje? A k  pastierovej rodine uhynie kravička, 
bude to trest za ich hriechy, aby si ho odtrpeli na zem i a p o  
smrti prišli rovno do neba. D ni ich života  sú u ž  spočítané, 
onedlho obaja umrú, kravičku u ž  nebudú potrebovať . . .  A  
vieš, čo čaká v živote bohatého gazdu? Ešte dlho si požije  a 
dlho bude zhŕňať bohatstvo, ale pre svoju lakom osť ho ani 
sám neužije, lebo si závid í aj to, čo si kladie do úst. A  čo s 
ním bude p o  smrti, ľahko uhádneš: ľahšie ťava prejde n íz 

ko u  bránou ako  boháč do neba! B o l si nespokojný s m ojím  
rozsudkom , ale teraz u,ž vieš, prečo som  ich tak rozsúdil!

Peter p o ko rn e  uznáva, že  nespravodlivo zazlieval Pánu 
Ježišovi, n u ž  ho úprim ne odprosuje:

— - O dpusť m i, Pane , m y ľudia sa vždy m ýlim e, keď  zabú
dame, že m údrosť a spravodlivosť B ožia  prevyšuje ľudskú  
múdrosť.

M aroš M adačov

JEŽIŠA vo Sviatosti — my všetci milujme.
— Za jeho veľkú lásku — vrúcne mu ďakuj
me. — Ježišu, nádej naša, — vo svete plnom 
bied — bez teba život smutný, — bez teba 
šťastia niet.

JEŽIŠ volá všetkých chudobných:
„Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate 
a ste unavení, 
a ja vás posilním.

Učte sa odo mňa,
lebo som tichý a pokorný
srdcom.“

(Porov. Mt 11, 28)
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Z kresťanského

harsku talianskeho preláta Mária Rizzího, 64-ročného 
sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, a súčasne ho 
vymenoval za arcibikupa (KN).

•  Delegácia Vatikánu odovzdala v Moskve pravosláv
nemu patriarchátu stotisíc kusov Nového zákona v ruskej 
reči ako „znamenie bratskej lásky“ (KN).

•  Dňa 14. februára 1991 na sviatok slovanských apoš
tolov sv. Cyrila a Metoda Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na 
súkromnej audiencii Mons. Jána Hi r ku ,  biskupa prešov
skej eparchie s pôsobnosťou pre celú Českú a Slovenskú 
federatívnu Republiku. Otec biskup Ján Hirka informoval 
Svätého Otca o situácii gréckokatolíckej cirkvi u nás (Slov. 
hlasy z Ríma).

•  Svätý Otec Ján Pavol II. prijal dňa 17. marca t. r. na 
súkromnej audiencii predsedu federálneho zhromaždenia 
ČSFR Alexandra Dubčeka. Obaja zotrvali v dvadsaťminú- 
tovom rozhovore medzi štyrmi očami, pričom pápež hovoril 
po poľsky a Dubček po slovensky. A. Dubček po prijatí 
povedal, že informoval pápeža o aktuálnych problémoch v 
ČSFR. Vysoko ocenil činnosť Jána Pavla II. a zdôraznil, že 
pôsobí ako zjednocujúci činiteľ v terajších zložitých pome
roch vo svete a že vynakladá všetko úsilie pre porozume
nie medzi národmi a štátmi (Slov. denník).

•  Pápež Ján Pavol II. prijal na súkromnej audiencii vo 
Vatikáne v pondelok 11. marca t. r. popoludní vládnu dele
gáciu Slovenskej republiky, vedenú premiérom V. Mečia- 
rom (KN).

•  Plenárne zasadnutie pápežskej Rady pre neveria
cich sa konalo v dňoch 13.— 16. marca t. r. vo Vatikáne. 
Prvý deň prehovoril aj prefekt Kongregácie pre evanjelizá- 
ciu národov kardinál J. Tomko a zástupca generálneho 
sekretára Biskupskej konferencie ČSFR T. Halík (KN).

•  Ján Pavol II. vykoná 29. septembra t. r, pastoračnú 
návštevu v mesta Latina blízko Ríma. Dátum bol zverej
nený v liste, ktorým sa diecézny biskup obrátil na všetky 
spoločenstvá diecézy. Návšteva Svätého Otca sa usku
toční pri príležitosti stého výročia narodenia sv. Márie 
Goretti, ktorá je spolu so sv. Markom evanjelistom hlavnou 
patrónkou mesta Latina (KN).

•  Pápež Ján Pavol II. prijal v sobotu 23. marca t. r. prvý 
raz po 43 rokov vo Vatikáne 13 rímskokatolíckych bisku
pov z Rumunska. Rumunskí biskupi boli naposledy vo 
Vatikáne roku 1948. Rumunsko obnovilo diplomatické 
styky s Vatikánom minulý rok v máji (KN).

•  Pápežská saleziánska univerzita v Ríme zazname
nala 50. výročie trvania. Vznikla v roku 194,0 ako Pápežské 
saleziánske aténeum s troma fakultami: teologickou, filo
zofickou a fakultou kánonického práva. Neskoršie pribudla 
pedagogická fakulta. Roku 1973 sa aténeum stalo univer
zitou (KN).

•  Podľa talianskeho katolíckeho denníka Avvenire z
26. februára t. r. zíde sa vo Vatikáne 29. júna dlho očaká
vané pápežské konzistórium — slávnostné zasadnutie 
všetkých kardinájov prítomných v Ríme za predsedníctva 
pápeža, na ktorom Ján Pavol II. vymenuje nových kardiná
lov (KN).

•  Podľa správy Vatikánskeho rozhlasu z 28. februára 
t. r. pápež Ján Pavol II. vymenoval za prvého nuncia v Bul-

Sestru Bernadeta Vosková z rádu .vv. Bažila Veľkého, ktorá ľ  r. 
1990 odišla na výpomoc do Ríma  — pri šití bohoslužobných rúch 
(Sním ka: o. F. D.).

Pred skúškou a po nej

Pane, pomôž mi zozbierať myšlienky a sily 
a zostať pokojný.

Cez skúšku ma posilni, aby moja namáhavá 
príprava k tebe nevyšla nazmar.

Daj, aby ma spravodlivo posúdili.

Pane, ďakujem ti, že som na skúške obstál.
Je to nový krok k cieľu: viac radosti a viac 

možnosti konať dobro pre iných a pre seba.
(Kühne 20)

/ f  7 ~ .............

Podľa oznámenia apoštolského nuncia arcibiskupa 
Giovanniho Coppu prijal pápež Ján Pavol II. žiadosť praž
ského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška o uvoľ
nenie z pastoračných úloh spojených so správou praž
ského arcibiskupstva. Svätý Otec vymenoval za nového 
pražského arcibiskupa PhDr. Miloslava Vlka, doteraj
šieho biskupa diecézy českobudéjovickej.

Novému pražskému arcibiskupovi PhDr. Miloslavovi 
Vlkovi srdečne blahoželáme k jeho vymenovaniu a 
želáme mu mnoho Božích milostí — na mnohé a blahé 
roky!

a— ---------- ------------- ------------------ --- ------------ ---------------------  -------------- J
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Kronika otca biskupa
Dňa 2. marca 1991 J. E. Mons. Ján H i r k a, prešovský 

biskup, sa v Michalovciach zúčastnil na obnovujúcom val
nom zhromaždení, kde bol založený Spolok sv. Cyrila a 
Metoda. Pri tejto príležitosti slúžil v chráme Svätého Ducha 
sv. liturgiu a povedal príležitostnú kázeň. — Dňa 19. 
marca 1991 viedol dekanskú poradu za okresy Banská 
Bystrica, Poprad a Spišská Nová Ves. — Dňa 21. marca 
1991 viedol redakčnú radu našich časopisov, za účasti 
zástupcov Spolku sv. Cyrila a Metoda z Michaloviec. — 
Dňa 23. marca 1991, na Kvetnú nedeľu — Deň mládeže
— slúžil v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sv. litur
giu a prihovoril sa k mládeži. — Dňa 25. marca 1991 na 
sviatok Zvestovanie presv. Bohorodičky navštívil farnosť 
Stará Ľubovňa, kde slúžil sv. liturgiu a predniesol príleži
tostnú homíliu. — Dňa 28. marca 1991, na Veľký štvrtok, 
v katedrálnom chráme v Prešove slúžil ďakovnú sv. liturgiu 
za dar kňazstva a Najsv. Eucharistie, pri ktorej posvätil olej
— myro. — Dňa 29. marca 1991 v katedrálnom chráme v 
Prešove viedol obrady Veľkého piatku. — Dňa 1. apríla 
1991, na Veľkú noc, v katedrálnom chráme viedol sláv
nostné bohoslužby, pri ktorých kázal Božie slovo.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomínajú títo 

duchovní otcovia:
ThDr. Myron P o d h a j e c k ý  — 80 rokov od narodenia 

(16. 6. 1911);
Eugen K o č i š  — 65 rokov od narodenia (25. 6.1926); 
Michal P e j a — 80 rokov od narodenia (27. 6. 1911); 
Alexej M i r o s s a y  — 75 rokov od narodenia (27. 6. 

1916);
Pavol C i 11 i — 70 rokov od narodenia (29. 6. 1921). 
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo

jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

r _ _ --------------------- ------  \
Úmysel Apoštolátu modlitby na jún

1. Aby zdravotnícky personál svojou službou chorým 
svedčil o starostlivej láske Kristovho srdca.

2. Aby Cirkev v Ázii mohla slobodne a účinne ohla
sovať evanjelium.

3. Aby si kresťanskí manželia uvedomili, že ich man
želská láska nevyhasne, ak ju zapoja na nevyčerpa
teľný prameň Božej lásky.

Srdce Ježišovo, osvecuj a posilňuj Svätého Otca v 
jeho pastierskej službe pre dobro Cirkvi a celého sveta.

í  Stanovisko k záležitosti Litmanovej

V poslednom čase dostávam viacero žiadostí o stano
visko k záležitosti Litmanovej, kde sa údajne zjavuje 
Panna Mária. Mnohí ľudia to už prijali ako hotovú vec, iní 
sa k tomu stavajú rezervovane.

Božie zjavenie, pre celý svet záväzné, dal Boh napo
sledy skrze svojho jednorodeného Syna, ktorý hlásal sám 
i skrze svojich apoštolov, ktorým zoslal svojho Svätého 
Ducha. Toto Božie zjavenie bedlivo stráži a z neho žije, 
pričom sa snaží vždy hlbšie rozvíjať jeho poznanie. Robí 
tak riadnym učiteľským úradom hlásaním po celom sve
te, i mimoriadnymi úkonmi všeobecných cirkevných sne
mov alebo hlasom Svätého Otca, nástupcu sv. Petra.

Pán Ježiš a Božia Matka používajú niekedy jednotli
vých, sebe oddaných ľudí, aby mimoriadnym spôsobom, 
zjavením skrze nich, upozornili na niektoré sväté pravdy 
alebo povinnosti, na ktoré sa zabúda aby odvrátili tresty. 
Je to veľké Božie dobrodenie, ktoré treba s vďačnosťou 
a ochotou prijať.

Je však pravda, že v tak dôležitých veciach môže dôjsť, 
a často aj dochádza, k omylom, sebaklamstvu i klamstvu, 
ba i k nástrahám zlého ducha. Preto Cirkev je tak opatrná, 
ak ide o zjavenie — aby nedošlo k takýmto omylom, 
sebaklamstvu, a aby také nezaručené zjavenia nemohli 
byť zneužité proti samému pravému Božiemu zjaveniu.

Ale popritom všetkom musia všetci postupovať podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia.

Avšak tam kde zjavenia sú naozaj pravé, sám Spasiteľ 
alebo Božia Matka sa už postarajú o to, aby pravosť ich 
zjavenia nebola trvalé popieraná.

Chcel by som zdôrazniť, že práve počiatočný odmie
tavý a kritický postoj zodpovedných miest dáva potom 
jasnejšie vyniknúť pravdivosti, ak ide n a o z a j o pravdivé 
nadprirodzené zjavenia! V tom zmysle o nevere sv. 
Tomáša povedal sv. Augustín, že nám viac osožila, ako 
viera ostatných apoštolov. A azda práve preto aj sám 
Spasiteľ vyhovel kritičnosti Tomášovej a splnil podmien
ky, aby posilni! vieru slabých.

Prešov, 2 a p r íl i  991 Mons. Ján H l R K A
prešovský biskup

Cyrilometodské dedičstvo
Pod názvom Cyrilometodské dedičstvo z Ríma otvo

rili 2. marca t. r. v Stredoslovenskom múzeu v Banskej 
Bystrici výstavu z vydavateľskej činnosti Slovenského 
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Slávnostný príhovor 
na vernisáži predniesol banskobystrický biskup Mons. 
Rudolf Baláž.

Výstava je rozčlenená do viacerých tematických 
okruhov — cyrilometodské tematika, učenie Cirkvi v 
dokumentoch koncilov a diela pápežov, chrámová 
hudba a preklady Svätého písma, teória pre kňazov a 
laikov, preklady zo zlatého fondu svetovej literatúry, 
knihy pre deti a mládež a pod. Zastúpené sú aj časopi
sy, kalendáre, znárriky a propagačné materiály ústavu.
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Každý, alebo aspoň väčšina z nás sa denne modlí túto 
modlitbu. Častokrát vyslovujeme tieto krásne myšlienky 
bez toho, aby sme si uvedomili čo všetko znamenajú. 
Robíme to akosi mechanicky. Akoby ani nezáležalo na 
tom o čo prosíme. Naša škoda . . .

Žiadame o náš každodenný chlieb. Ak myslíme ozaj len 
na chlieb, uvedomujeme si koľko ľudí zomiera len preto, že 
ho nemá každý deň? Môžeme to brať aj ako metaforu a 
myslíme tým prácu. Mali by sme vedieť, že to tiež nie je  
hocijaká prosba. Ak ju máme, mali by sme sa správať ako 
skutoční kresťania, t. j., konečne poctivo a kvalitne praco
vať. Z  našich rúk by viac nemali vychádzať nepodarky! 
Takto len vyjadrujeme svoj nevdák zato, že máme to o čo 
prosíme. Nikomu z nás sa nepáči, ak za svoje peniaze 
kúpi chlieb, ktorý nechutí. Povieme si: „Škoda múky!" Za 
touto múkou sa skrýva a za ním pot tých, ktorí ťažko pra
covali. Znehodnotená je práca mnohých . . . Rovnako sa 
nám nepáči, keď kúpime nekvalitnú obuv. Zaplatíme a 
nemáme čo obuť, pretože podošva sa odlepí. Aj tu je  zne
hodnotená práca mnohých, škoda peňazí, škoda materiá
lu. Takto by sme mohli pokračovať do nekonečna. Za svoje 
peniaze kupujeme nekvalitný tovar. Vďaka tomu, že mnohí 
z nás sú lajdáci. Každý by si to mal uvedomiť a začať čím 
skôr s nápravou — od seba!

Veľmi často sa stretávame s nepochopením. Keď nám 
niekto ublíži, cítime sa oklamaní, zradení. . . Ale ak ide o 
nepochopenie z našej strany, máme plno dôvodov a výho
voriek. Nevieme v sebe nájsť trošku citu pre brata či kama
ráta. Koreň zla nikdy nehľadáme v sebe, ale u iných.. „ To 
ja nie, keby sa on inak zachoval, mohlo by to dopadnúť 
dobre!" Naozaj nedali sme príčinu k roztržke práve my? 
Mali by sme byt aspoň trochu objektívni a uvedomiť si, že 
Pán Boh má iné meradlo — spravodlivejšie! Nei/idí len 
naše argumenty. Obstojíme? Ak áno, čo nám bráni v tom, 
aby sme boli gavaliermi?! Koľkokrát sa Pán Boh práve ku 
nám takto zachoval! Je to pri každej spovedi. Spovedáme 
sa iba raz v roku? Zase naša chyba. Dostávame veľa 
darov a predsa urážame. Naviac poníženie je pre nás ťaž
ké. Sv. spoveď je tiež určitým druhom poníženia. Máme sa 
vyznať pred iným — tiež len človekom, z toho čo nám je 
nepríjemné. Pán Boh pozná každú našu myšlienku, vidí 
každý skutok, ale praje si to takto. Odpúšťa prostredníc
tvom spovedníka. Je veľkodušný. Ak nevieme odpustiť, pri 
slovách: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame 
svojim vinníkom", by sme mali ostať radšej ticho. To len 
zvolávame — ak neodpustíme my, neodpusť ani Ty! Uve
domujeme si vôbec-hĺbku týchto slov? Zaiste veľakrát sa 
brat, sestra či ten komu najviac veríme, zachová nepekne 
a veľmi to bolí. Nebude to však na hanbu ani na škodu, ak 
vo svojom srdci odpustíme. I keď si to vinník neváži, určite

to docení TEN, kto raz aj nad nami vyriekne súd. Pamätaj
me, že raz budeme súdení možno prísnejšie pre tvrdosť 
nášho srdca! Môže to byť opačne a práve toto sa nám pri
píše k dobru.

Zamyslíme sa nad touto modlitbou! Dotkla som sa iba 
dvoch bodov. Možno ich nájdeme viac. Dobre zapadnú do 
dnešnej doby a do nášho života. Nie sú to iba frázy, ktoré 
časom zovšedneli. Každá myšlienka je tu vždy aktuálna. 
Prosíme o niečo čo je prirodzené, ale nemusí to byť aj 
samozrejmé.

M á r i a

/T N a sta re j ja b lo n i

P o d v e č e r  s ln k o  p o z la c u je  
tú  ja b lo ň  za  v č e lín o m  
a n a  n e j obraz M a tk y  B o že j  
v  n á ru č í s m ŕ tv y m  S y n o m .

O b led lá  v  tv á r i d y c h o m  času  
n a d  S y n o m  s lz y  roní, 
k e ď  v č e ly  cez  m á j sa tu  p a sú  
vo  k v e to c h  a na  ja b lo n i.

N a š i te n  ob ra z p o d  rá zso c h y  
p r ib ili  na  p a m ia tk u ,  
a b y  som , p r e jd ú c  p o p o d  ja b lo ň , 
v ž d y  u z r e l na  n e j  —  M a tk u .

G o ra zd  Z v o n ič k y

Žena v Božom pláne
O stvoren í ženy, ktoré opisuje kniha Genezis, nie je  rozho

dujúce, čo Boh činil jednotlivo  —  spánok, rebro a pod., ale 
aký význam má starostlivé a úctychodné Božie správanie. 
Stvorenie Evy „je posledné a najtajom nejšie zo všetkých 
dobrodení, ktoré chcel Hospodin dať ľu ď o m “ (Gerhard von 
Rad).

(A. Läpple: Úvod do Nového zákona)
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