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Kráčame v šľapajach sv. Cyrila a Metoda %
„Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. Oni nám preložili 
Sväté písmo a odkryli pramene poznania Boha . . . “

(Kondák sv. Cyrilovi a Metodovi)

V marci tohto roku bol v Michalovciach založený 
Spolok sv. Cyrila a Metoda. Mnohí sa začali zaujímať 
nielen o tento spolok, ale chcú aj lepšie poznať, kto sú 
gréckokatolíci. Najprv teda toľko:

Gréckokatolíci sú katolíci východného (byzantské
ho) obradu; sú teda spojení s Rímom a svoje obrady 
vykonávajú v staroslovienskom jazyku; po Druhom 
vat. koncile i v jazyku ľudu. V našej vlasti v sloven
ských oblastiach v slovenčine, v rusínskych staroslo
viensky, v maďarských po maďarsky.

Gréckokatolíci na Slovensku sú dokázateľne pria
mymi dedičmi sv. Cyrila a Metoda. V 50-tich rokoch 
nášho storočia kňazi i veriaci našej cirkvi potvrdili, že 
sme zostali verní odkazu sv. Cyrila a Metoda. Verní 
xRímu f východnému obradu.

Spolok sv. Cyrila a Metoda existoval už v predvojno
vých rokoch, ale v roku 1950 jeho činnosť bola zasta
vená. Minulý rok mnohí naši veriaci voiali po obnove 
spolku. Hlásili sa nám mladí ľudia a tak sme sa uznie
sli, že budeme pracovať na tom, aby činnosť spolku 
bola znovu obnovená. Keď sme od štátnych a cirkev
ných orgánov dostali k tomu súhlas, pustili sme sa do 
práce. Takto sme 2. marca t. r. zvolali do Michaloviec 
valné zhromaždenie. Účasťou na sv. liturgii i na roko
vaní sme spolu s biskupom Mons. Jánom Hirkom 
dokumentovali, že i naďalej chceme zostať verní tej 
viere a tomu obradu, ktorému učili našich predkov sv. 
Cyril a Metod.

Aké sú ciele spolku? Zveľaďovať dedičstvo sv. 
Cyrila a Metoda a propagovať krásu východného obra
du. Šíriť myšlienky našich východných otcov a budo
vať členskú základňu. Chceme duchovne i kultúrne 
povzniesť náboženský život našich veriacich.

Preto i touto cestou sa obraciam na ľudí dobrej vôle, 
aby sa prihlásili za členov Spolku sv. Cyrila a Metoda.
V dnešných ekonomických podmienkach bez finan
čných prostriedkov by sme naše predsavzatie mohli 
ťažko splniť.

A verte, že ciele a predsavzatia máme. Pritom vieme, 
že to nebude ľahká práca, že sa občas stretneme aj s 
neporozumením. Áno, aj s tým počítame, ale to nás 
neodradí od našich cieľov.

Volám k tým oltárnym bratom, ktorí pozabudli na 
propagáciu nášho jediného gréckokatolíckeho spolku
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•  Chrám sv, Cyrila a Metoda v Stropkove z roku 1948. Perokresba
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už z akýchkoľvek príčin. Verím, že po prečítaní tejto 
výzvy, sa naša členská základňa mnohonásobne zvý
ši.

Končím slovami, ktoré sóm-povedal na našom val
nom zhromaždení 2. marca t. r. v Michalovciach: 
„Chceme orať hlbokú brázdu do tej zeme, ktorú kedysi 
orali naši vierozvestovia sv. Cyrila a Metod 
a uchovať toto dedičstvo aj pre budúce pokolenie . . . “ 

Nech nám v tom pomáha Pán Boh a orodujú za nás 
svätý Cyril a Metod.

o. Jozef KNEŽO 
predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda
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V jazyku  rodnom Božie Služby, zneli — posyiitné knihy 
v ňom nám napísali, — získali láskou Kristu národ celý, — 
na veky život tak nám zachovali. — Ďakovať za to rod náš 
neprestane: — Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! (Mod
litby a piesne, 117)



Modlitba viery

Ka'len d á r  N A

J Ú L

1. P Kozma a Damián, divotvorcovia (bezsrebreníci)
2. U Uloženie rúcha presv. Bohorodičky vo Vlacherne
3. S Hyacint, mučeník
4. Š Andrej Krétsky, arcibiskup
5. P Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
6. S Atanáz Athoský, prepodobný

7. N 7. nedeľa po ZSD. —  Hl. 6. Utr. ev. 7. 
Tomáš Malejský, prepodobný

8. P Prokop, mučeník
9. U Pankrác, biskup; mučeník

10. S Anton Pečerský, prepodobný
11. s Eufímia, mučenica. Oľga, kňažná
12. p Proklus a Hilár, mučeníci
13. s Zbor archanjela Gabriela

14. N 8. nedeľa po ZSD. —  Hl. 7. Utr. ev. 8. Akvila, 
apoštol

15. P Vladimír Veľký, apoštolom rovný
16. U Atenogen, mučeník
17. S Marína, mučenica
18. s Hyacint a Emilián, mučeníci
19. p Makrína, prepodobná
20. s Eliáš, prorok

21. N 9. nedeľa po ZSD. —  Hl. 8. Tr. ev. 9. Simeon 
a Ján, prepodobní
Nedeľa Svätých Otcov prvých šiestich koncilov

22. P Mária Magdaléna, myronosička; apoštolom rovná
23. U Trofim aTeofil, mučeníci
24. s Boris a Gleb, mučeníci
25. s Zosnutie sv. Anny, matky presv. Bohorodičky
26. p Hermolaj, mučeník
27. s Pantelejmon, mučeník

28. N 10. nedeľa po ZSD. —  Hl. 1. Utr. ev. 10. 
Prochor, Nikanor, Timon a Parmen, apoštoli

29. P K|linik, mučeník
30. U Silas a i., apoštoli
31. s Eudokim Spravodlivý

P. Duval ( t  1984), na celom svete známy priekopník kres
ťanských songov, autor mnoho textov, ktoré sám spieval a 
šíril v mnohých krajinách, napísal do jedného časopisu toto:

Do nášho mesta prišiel raz kňaz z Maroka. Na jeho meno si 
nespomínam. Viem len toľko, že bol ťažko ranený a že sa pri
šiel liečiť. Keď sa už považoval za dosť silného na prechádz
ku, prechádzal sa vždy po poľnej ceste, ktorá viedla od nás 
do mesta.

Jedného dňa som tohto kňaza našiel pri našom dome. Ležal 
na zemi a z úst mu tiekla krv. Nebál som sa, prišiel k nemu a 
sklonil som sa nad ním. A viete, čo mi povedal?

— Sbm rád, že ťa vidím. Ideš akoby na zavolanie. Ja zom
riem. A práve som sa modlil a prosil Boha, aby ma niekto 
nahradil. Nechcel by s i . . .?

Tento kňaz je mŕtvy. Zomrel, — pokračuje ďalej P. Duval. A 
ja, Aimé Duval, ja ho nahradzujem. Bolo mi vtedy dvanásť 
rokov. . .

Ak aj nás Spasiteľ naučil modliť sa a prosiť nebeského 
Otca, tak nám chcel pripomenúť tú veľkú silu modlitby, kto
rou môžeme dosiahnuť mnohé veci. Veď povedal: „Verte, že 
všetko, za čo sa modlíte a čo žiadate, dostanete, a stane sa 
vám“ (Mk 11, 24).

A predsa nás tu napadá povedať, že aj keď nás Spasiteľ 
takto uisťuje, koľkokrát dvíhame svoje ruky k modlitbe a pro
síme Pána Boha, naša modlitba je nevypočutá. Hádam tu by 
sme sa mohli použiť aj slovami sv. apoštola Jakuba, ktorý 
napísal: „Prosíte, a nedostanete, lebo zle prosíte, len aby ste 
to premárnili so svojimi náruživosťami“ (Jak 4, 3). Neúspech 
našich modlitieb môže byť teda i v nás samých. Alebo nedo
bre sa modlime, alebo prosíme nedobré veci, alebo sme 
nedôstojní, aby Pán Boh vypočul naše prosby.

Na sviatok sv, proroka Eliáša nás sv. apoštol Jakub ďalej 
takto poučuje: „Mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba 
spravodlivého. Eliáš boľ človek slabý ako my, ale veľmi sa 
modlil, aby nepršalo na zem ~~a nepršalo na zemi tri roky a 
šesť mesiacov. A znova sa modlil, a nebesá dali dážď a zem 
priniesla úrodu“ (Jak 5,16-17). Modlitba proroka Eliáša je pre 
nás takto vzorom dobrej a vytrvalej modlitby. To preto, že 
pevne veril a dôveroval Bohu — a Boh ho vypočul, keď na 
jeho obetu zoslal oheň a na zem potrebný dážď.

Sv. Makar Egyptský, pustovník (t  390), nás takto poučuje
o sile modlitby:

„Keby bol ten slepec na ceste nekričal a tá žena k Ježišovi 
nepristúpila, neboli by bôli uzdravení; tak i ten, kto z vlastnej 
vôle a z pevného predsavzatia nepríde k Pánovi a nebude 
k Pánovi volať a nebude ho prosiť plnou vierou, nedosiahne 
uzdravenie.“

Preto ak sa modlime, povznesme sa k Bohu celou svojou 
dušou i srdcom, i mysľou, aby naša modlitba mohla byť vypo
čutá. A „modlitba viery“ (Jak 5,15) spôsobí, že naša modlitba 
dôjde svojho cieľa.

o. František D a n c á k

f  P r o s í m e  našich zahraničných odberá- 
teľov časopisu SLOVO a BLAHOVISTNIK, 
aby úhradu (dary) za zasielanie týchto 
časopisov z a s i e I a I i na adresu: 

Gréckokatolícky biskupský úrad,
Hlavná 1, 080 01 Prešov.
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15 rokov od smrti biskupa ThOr. Vasila H o p k u

Minulého roku sme si pripomenuli 
30. výročie mučeníckej smrti biskupa 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Tohto 
roku si pripomíname 15. výročie od 
smrti nášho nezabudnuteľného bis
kupa ThDr. Vasila H o p k u :

„Zomrel v piatok 23. júla 1976. Ešte 
v štvrtok večer bol na sv. liturgii a o 3. 
h popoludní zomiera posediačky. Ani 
jeden deň neležal. Bol to muž trpiteľ. 
Žil svoju vieru v pokore a oddanosti a 
v neprekonateľnej sile“ (Slová Mons. 
J. Hirku, Gr. kat. kalendár 1991, str. 
30).

Možno že niekomu sa bude zdať 
čudné, že oslavujeme práve deň 
smrti. Ale v Cirkvi tomu tak bolo vždy. 
Deň smrti — je v skutočnosti nie dňom 
smrti, ale narodenia sa. Je 'dňom 
narodenia sa pre nebo. Keď si vez
meme náš gréckokatolícky kalendár a 
pozrieme si svätých na hociktorý deň, 
vždy ide o deň ich smrti, ktorý sa osla
vuje v Cirkvi (výnimku tvoria iba presv. 
Bohorodička a sv. Ján Krstiteľ). Preto 
i my oslavujeme deň smrti nášho bis
kupa Vasila —  pretože tento deň bol 
dňom jeho narodenia sa pre nebo . . .

Vladyka Vasil bol veľkým človekom, 
verným synom ľudu prešovskej epar- 
chie — avšak, ako to obyčajne s 
ľuďmi svätého života býva, počas 
svojho života nebol z rôznych dôvo
dov ľuďmi uznávaný . . . Ale o to v 
krajšom rúchu a s krajším vencom sa 
postavil po svojej smrti pred svojho 
Stvoriteľa. . .

*

Narodil sa 21. apríla 1944 v rodine 
chudobného roľníka v dedinke Hrab- 
ské pri Bardejove. V rannom detstve 
mu Pán Boh vzal otca. Maličký Vasil 
mal vtedy iba jeden ä pol roka. Ako 
polovičná sirota čoskoro sa stretol s 
prvými ťažkostámi. Jeho matke ostali 
dve siroty, ktorá sa im obetavo veno
vala.

Keď mal Vasil 4 roky, jeho mama 
nechajúc obe deti na svojho otca (Va- 
silovho deda) v Hrabskom a sama 
odišla do Ameriky, aby zarobila na 
svoje deti. Žila tu 22 rokov pracujúc v 
továrni a posielajúc peniaze do starej 
vlasti — deťom.

Strýko Vasila — Demeter Petrenko, 
kňaz v Olšavici a neskôr v Blažove si 
všimol nezvyčajné schopnosti malého 
synovca. Preto si ho vzal k sebe a 
neskôr posial študovať do gymnázia v

vyznávača viery

Prešove. Po úspešnom skončení 
maturity, mladý Vasil vstúpil do boho
sloveckého seminára a na kňaza bol 
vysvätený 3. februára 1929.

Hneď po vysviacke bol poslaný do 
Prahy. Tu ukázal svoje veľké schop
nosti v pastorácii. V Prahe pôsobil v 
rokoch 1929— 36. Ako dušpastier sa s 
veľkou láskou venoval prisťahoval
com do Prahy z východného Sloven
ska a Podkarpatskej Rusi (vtedy 
patrila do Československa).

V roku 1936 sa vrátil do Prešova, 
pretože bol menovaný za špirituála 
bohosloveckého seminára. V tom 
istom roku ho Apoštolská Stolica 
vyznamenala titulom tajného pápež
ského komorníka. Roku 1937 bol pro
movaný za doktora teológie v Bratisla
ve. Potom bol štyri roky biskupským 
tajomníkom. Roku 1945 sa stal profe
sorom morálky v bohosloveckom 
seminári. Okrem toho bol aktívny v 
Spolku sv. Anny. Dievčatám robil 
duchovné rekolekcie, organizoval 
predstavenia, robil s nimi exkurzie do 
Božej prírody.

Jeho najobľúbenejšou prácou v 
Prešove bolo prednášanie nábožen
stva na Gréckokatolíckej učiteľskej 
akadémii a Gréckokatolíckom ruskom 
gymnáziu (porov. Blahovistnik, 25. 1. 
1947, str. 4).

Roku 1946 sa stal hlavným redakto
rom novozaloženého gréckokatolíc
keho časopisu (dvojtýždenníka) Bla

hovistnik. Avšak už roku 1947 sa 
musel zriecť redaktorstva, pretože 
pod pápežom Piom XII., na žiadosť 
biskupa Pavla Gojdiča, bol menovaný 
za titulárneho midilského biskupa a 
svätiaceho prešovského biskupa.

Jeho vysviacka sa uskutočnila v 
nedeľu 11. mája 1947 v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. 
Hlavným svätiteľom bol biskup Pavol 
Gojdič, OSBM, spolusvätiteľmi boli: 
pražský arcibiskup J. Beran a košický 
biskup J. Cársky. Na jeho vysviacke 
bola prítomná aj jeho matka.

Roku 1947 z poverenia biskupa 
Pavla Gojdiča ako zástupca grécko
katolíckej cirkvi sa zúčastnil na sláv
nostiach sv. Vojtecha. Išlo o oslavy pri 
príležitosti 950. výročia mučeníckej 
smrti sv. Vojtecha. Po slávnostiach, v 
sprievode dvoch baziliánskych mní
chov, ktorí vtedy spravovali pražskú 
farnosť, sa vydal na cestu po rôznych 
českých mestách, kde žilo veľmi 
mnoho gréckokatolíckych prisťaho
valcov. Išlo o prisťahovalcov, ktorí 
hľadali prácu a chlieb. Počas tejto 
prvej cesty navštívil tieto mestá a 
dediny: Bonenov, H. Týn, Chodová 
Planá, Zelené, Cheb, Chlmec, Žatec, 
Most (v Moste r. 1947 žilo 1 000 gréc
kokatolíkov), Liberec; potom na 
Morave Brno, kde bola gréckokato
lícka farnosť, obec Elem (tu žili iba 
gréckokatolíci), Ondŕejovice a i. (po
rov. Blahovistnik 1947, č. 16, 17 a 18).

V roku 1948 biskup Vasil zopakoval 
svoju cestu ku gréckokatolíkom v 
Čechách v sprievode o. kanonika Kel- 
lyho a baziliána o. Hlaváča. V dňoch 
od 8. do 17. októbra precestoval 1 200 
km a navštívil 23 miest. Opäť išlo o 
miesta, kde žili gréckokatolíci: 
Senvald, Chodová Planá, Teplá, 
Bonenov, Žandov, Milikov, Cheb, Aš, 
Rosbach, Chomútov, Jirkov, Most, 
Karlové Vary, Kriridan, Martinov, Ústí 
rrad Labem, Déčín, Liberec, Litomé- 
ŕice a i. Všade odslúžil moleben, 
porozprával sa s veriacimi a poučil ich 
(porov. Blahovistnik 1948, č. 20).

Už od jari 1948 sa začali zbierať 
chmáry nad hlavami gréckokatolíkov 
v Československu. Udalosti nadobudli 
rýchly spád 28. apríla 1950 násilná 
likvidácia prešovskej eparchie. Biskup 
Pavol Gojdič uväznený. Biskup Vasil 
Hopko — v izolácii a pod policajným 
dozorom.
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Komunisti sa ho snažili presvedčiť, 
aby prešiel na pravoslávnu cirkev. Ich 
pokusy neslávne stroskota li. . .  18. 
októbra ho preto tiež uväznili. Bol pre
miestnený do hlavného sídla tajnej 
polície, ktoré sa nachádzalo v Ruzyni 
pri Prahe.

Hneď po uväznení skonfiškovali 
jeho dom v Prešove, a jeho matku 
vyhodili na ulicu. I keď pani Hopková 
dokázala, že išlo o jej súkromný maje
tok, pridelili ho pravoslávnemu kňazo
vi. Bez syna i bez domova zomrela 
30. januára 1952. Biskupovi nedovolili 
prísť na pohreb svojej matky. Bola 
pochovaná pravoslávnym kňazom na 
verejnom cintoríne v Prešove.

V Ruzyni zatiaľ biskupa Vasila 
„spracúvavali". Zatvorili ho do tmavej 
izolačky. Štyri dni a noci si nemohol 
sadnúť, ľahnúť bez prestávky. Vždy 
musel stáť, alebo kráčať. Počas toho 
času mu nedovolili ani sa oprieť o ste
nu, ani spať postojačky. Jeho denná 
strava bola: kus tvrdého chleba a 
pohár vody.

Čoskoro jeho nohy opuchli. Myslel 
už na svoj vlastný pohreb. Ale i tak 
neprestával sa modliť k Bohu, aby mu 
dodal sily, aby nezradil katolícku vie
ru . . .  Keď mučitelia videli, že nezlo
mia jeho ducha, že „neurobia“ z neho 
pravoslávneho, sústredili sa nato, aby 
aspoň priznal „svoje kriminálne činy“ .

Počas tohto druhého štádia muče
nia mu dovolili spať v noci, ale cez deň 
musel kráčať a kráčať. .  . Takto kráčal 
štyri mesiace (presne 122 dní).

Sadnúť si —  dovolili mu iba vtedy, 
keď písal „priznanie“ svojich nikdy 
neexistujúcich kriminálnych činov . . . 
Medzi mnohými historkami, ktoré 
popísal počas týchto dlhočizných šty
roch mesiacov boli fantastické his
torky o tom, ako „trénoval mladých 
špiónov“ , ako ich učil „cudzie jazyky“ , 
ako ich učil „narábať so zbraňou“ . .  . 
Títo mladíci mali byť poslaní ako špió
ni do Sovietskeho zväzu.

Neskôr po prepustení z väzenia 
biskup Vasil spomína na tieto dni tak
to: „Teraz sa už presne nepamätám, 
čo som popísal, ale na konci môjho 
„priznania sa“ som napísal, že všetky 
tieto moje historky sú nepravdivé a že 
som ich napísal z donútenia zo strany 
mojich vyšetrovateľov. „To veľmi

rozúrilo vyšetrovateľov. Za trest ho 
nechali dva týždne bez prestávky krá
čať.

V jari 1952 bol Najvyšším Sloven
ským súdom v Bratislave odsúdený 
na 15 rokov väzenia za „podvratnú 
činnosť“ a preto, že „mal kontakty s 
cudzími mocnosťami“ .

A potom začalo jeho putovanie z 
väzenia do väzenia, spolu až 21 -krát. 
5-krát bol v Leopoldove, 2-krát v llave, 
4-krát vo Valdiciach a pod. Išlo o pre
venciu, pred nepokojmi ľudí, ktorí 
prišli demonštrovať v prospech otca 
biskupa. Vo väzení neodpočíval, 
musel pracovať. Robil celofánové taš
ky, lepil sáčky na múku, šil matrace. 
Vo Valdiciach sedel v jednej cele s 
Gustávom Husákom (neskorším pre
zidentom). Často spomínal, ako spolu 
robili tvaroh —  pomocou onúc, ktoré 
predtým dobre vyprali.

Vo väzení začal trpieť mentálnou 
depresiou (následky predchádzajú
ceho dvojročného psychického muče
nia). Pre zničené zdravie bol prepus
tený z väzenia tri roky pred vypršaním 
trestu (r. 1964).

Bol premiestnený do starobinca v 
Oseku v Čechách. Tu žil pod stálym 
dozorom.

Rok 1968 —  Pražská ja r . . . Bisku
povi Vasilovi bolo dovolené vrátiť sa 
medzi svojich. (Horeuvedené údaje 
prevzaté z knihy A. Pekára: Bishop 
Hopko Confessor of Faith, Pittsburgh 
1979).

Určitý čas v šesťdesiatych rokoch, 
kedže sa nemohol vrátiť do svojej bis
kupskej rezidencie v Prešove (držali 
ju v svojich rukách pravoslávni a to až 
do r. 1990!), žil v Košiciach na Gott- 
waldovej ulici u svojej krstnej dcéry. 
Je zaujímavé, ako práve ona spo
mína na tento jeho pobyt v Košiciach 
po mnohých rokoch:

„Keď ho nikto nevidel, pohybovali 
sa mu pery. Nevedela som prečo. 
Myslela som si, či to nie je nejaká 
nervová porucha —  ako následok z 
väzenia. Opýtala som sa ho na to. A 
on mi odpovedal: „Vieš, Mária, ja sa 
modlím také strelné modlitby. Napr. 
Božské srdce Isusovo, tebe dôveru
jem, tebe sa oddávam . . Bol

nesmierne presný. Každý deň slúžil 
sv. liturgiu, modlil sa večiereň i utiereň 
v presne stanovenom čase. A potom, 
nikdy som ho nepočula o niekom 
hovoriť niečo zle . . .  —  to bola jeho 
zásada. Keď mu v tom čase niekto z 
jeho kňazov ublížil, to si popod nos 
pohundral, ale nikdy nie pred 
cudzím . .

V decembri 1968 navštívil v Ríme 
pápeža Pavla VI. V Ríme sa stretol s 
gréckokatolíckym arcibiskupom Š. 
Kočiškom z Pittsburghu, tiež s bisku
pom M. Dudičom (tiež z USA).

Za ordinára prešovskej eparchie bol 
pápežom určený náš terajší biskup 
Mons. Ján Hirka. Biskup Vasil ostal vo 
funkcii svätiaceho biskupa.

Zomrel v piatok 23. júla 1976. 
Pochovaný bol o päť dní v Prešove. 
Pochovali ho biskup Joakim Segedi z 
Juhoslávie a otec ordinár Mons. Ján 
Hirka. Na pohreb chceli prísť aj gréc
kokatolícki biskupi z Ameriky, ale 
nedostali povolenie od českosloven
ských úradov.

*

Odišiel náš vyznávač viery. Odišiel 
takmer opustený . . .  Odišiel v tichosti, 
ale ostal po ňom kus vykonanej práce. 
Ostal po ňom pre nás svetlý príkiad — 
je a vždy pre nás ostane príkladom 
vernosti Svätému Otcovi . . .

Vďaka už spomínaným americkým 
biskupom, najmä Š. Kočiškovi, Svätá 
kongregácia pre svätorečenie, začala 
roku 1986 proces vyšetrovania vo 
veci Božieho služobníka Vasila Hop- 
ku. Náš posledný gréckokatolícky 
svätý: sv. Jozafát Kuncevič, polocký 
arcibiskup (jeho sviatok je 12. novem
bra), ktorý zomrel r. 1623, bol vyhlá
sený za svätého až roku 1867, teda 
až po takmer 250 rokoch. Verme, že 
ohľadom našich najnovších mučení
kov a vyznávačov to pôjde skôr.

Avšak nič nebráni, aby sme sa 
modlili k nášmu veľkému vladykovi, 
nič nám nebráni, aby sme si brali prík
lad z jeho svetlého života —  z jeho 
vytrvalosti, sebaodriekania, lásky a 
vernosti.

Spracoval J. T.

Bohu sa veľmi páči ten, kto je  rád, že si ho in í málo 
vážia a keď ním pre lásku k Bohu opovrhujú (sv. František 
Saleský)

Obávajme sa len jedného na svete: že Ježiša prim álo  
milujeme (Charles de Foucauld)

K to  miluje Boha z celého srdca, nebojí sa ani smrti, ani 
múk, ani súdu, ani pekla, lebo dokonalá láska kliesni mu 
cestu k Bohu (Nasledovanie Krista I, 25, 44)

Hriech sľubuje radosť, a dáva smútok, sľubuje panstvo, 
a dáva otroctvo, sľubuje pokoj, a dáva vojnu “ (Carlo Car- 
retto).
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(ŕ  ............................. ...................... .........

1 Seminár za sto dní

Čitatelia Slova boli už informovaní, že po štyridsiatich 
rokoch sa opäť otvorili brány, ktoré boli násilne zatvorené. 
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v Prešove sa stala 
na základe Zákona č. 163/90 Zb. súčasťou Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika.

Svojím poslaním a náplňou štúdia bude pokračovateľ
kou Vysokej-školy bohosloveckej v Prešove, ktorá bola 
nezákonne zrušená roku 1950 v súvislosti s likvidáciou 
gréckokatolíckej cirkvi v celej vtedajšej Československej 
republike. Jej zriadenie, činnosť a začlenenie do univerzit
ného celku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika je aktom spra
vodlivosti a demokratického prístupu k tejto problematike 
zo strany legislatívnych a správnych orgánov nášho štátu. 
My, gréckokatolícki veriaci, sme to prijali s veľkým zados
ťučinením.

Fakulta bude zabezpečovať odbornú prípravu v oblasti 
teológie aj pre laických pracovníkov, mužov i ženy so 
zameraním na činnosť vedeckú, katechetickú, charitatívnu 
atď. Štúdium na tejto fakulte je päťročné a jeho absolventi 
dosiahnu titul magister teológie.

Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdela
nie s maturitou a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.

Súčasne bol otvorený i seminár, aby bolo zabezpečené 
nielen vzdelanie, ale i výchova našich budúcich kňazov.

Zhodou okolnosti sídli v súčasnosti fakulta i seminár 
v jednej budove. Tá sa nachádza na Sládkovičovej ulici 
č. 23 v Prešove. Táto dlhá ulica je akoby symbolom našej 
dlhej cesty k týmto významným a dôležitým ustanovizňam.

Keď človek stúpa po schodoch k bráne seminára, pre
behne mu mysľou množstvo myšlienok. V prvom rade je to 
úžas nad Božím dielom, aj nesmierna vďaka za všetko, čo 
naša gréckokatolícka cirkev prežila.

Napriek všetkým neprajníkom, násilnostiam, tlaku 
i hrozbám —  cirkev žije a má i svoju budúcnosť. Gréckoka
tolíci neboli zlikvidovaní, ale naopak — vyrástli, posilnili sa 
vo viere, keď uvideli toto Hospodinovo dielo. Je tu názorný 
príklad nekonečnej Božej lásky a ten by mal v živote našej 
cirkvi stále rezonovať.

Pre vstup do seminára sú stanovené prísnejšie pod
mienky pre prijatie. Vyžaduje sa maturita, odporúčanie 
miestneho kňaza, zdravotné svedectvo od lekára a uspieť 
pri prijímacích skúškach. Toto všetko je však málo. Dôle
žitá a základná požiadavka pre každého uchádzača je 
hlboká a čistá viera spojená s túžbou stať sa kňazom a slú
žiť . . .

Potom sa brána seminára otvorí a uchádzač môže vojsť.
Nás do seminára viedla snaha poznať podmienky 

v akých naši budúci kňazi žijú. A ako sa vyjadril rektor 
seminára o. Vasil Kormaník, „k dispozícii mali iba sto dní“ , 
ale dielo sa podarilo. Seminaristi majú dôstojné podmienky 
pre svoj život, i keď priestory sú maximálne vyťažené.

Je tu tiež kaplnka so striedmou, jednoduchou, ale 
predsa pôsobivou výzdobou, ďalej priestory na vyučova
nie, na bývanie, nechýba ani kuchyňa s jedálňou. Za tým 
všetkým sú hodiny a dni namáhavej práce a riešenie práce 
zložitých situácií. Výsledok je nádherný a obdivuhodný.

Nadriadený seminára je otec biskup. Má mnoho ďalších 
spolupracovníkov, ktorí významnou mierou prispievajú k 
činnosti seminára. Medzi nich patrí i rektor seminára otec

Vasil Kormaník. Je vo významnej funkcii dôležitej cirkevnej 
inštitúcie, ktorej výsledky čoskoro posúdi budúcnosť.

Nároky na pôsobenie kňaza a na jeho činnosť v spoloč
nosti stále stúpajú. Z toho vyplýva, že na túto cestu by mali 
vkročiť najlepší z najlepších —  uchádzači, ktorí dostali 
veľa talentov a chcú ich zveľadiť.

To je pohľad laika. V tejto súvislosti sa však otvára
i druhá dimenzia —  otázka viery, morálky, bohatstva 
duchovného života. Nároky sú veľké a tak sa zdá, že nie 
je jednoduché nájsť cestu k semináru. O tom, aká je situá
cia v našom seminári, informoval nás rektor seminára 
o. Vasil Kormaník a poskytol nám nasledujúci rozhovor:

Redakcia: Naša cirkev má v súčasnosti veľký nedos
tatok kňazov. Nepovedie táto aktuálna požiadavka k 
znižovaniu nárokov na uchádzačov?

O. Vasil Kormaník: Nedostatok kňazov nás nemôže 
v tomto smere ovplyvňovať. Nemožno znižovať úroveň. 
Zásada je, že radšej bude menej kňazov, než by mali byť 
medzi nimi takí, ktorí nechcú pracovať, alebo nie sú spôso
bilí pracovať. Každý študent, ktorý prichádza do seminára, 
musí zvládnuť požiadavky, ktoré sú na neho kladené. To 
znamená prispôsobiť sa poriadku, ktorý je v seminári. Ale 
ešte skôr sa má usilovať žiť podľa evanjelia, utvrdzovať sa 
vo viere, nádeji a láske, zriekať sa aj dovolených neužitoč
ných vecí a takto sa pripodobňovať Kristovi. Učí sa podria
ďovať autorite predstavených z hlbokého presvedčenia 
a z nadprirodzených dôvodov. Môže sa stať aj taký prípad, 
že hoci je nejaký študent vynikajúci z hľadiska vedomostí, 
rozumových schopností, ale nemusí byť na morálnej 
výške. Toto hľadisko je pre nás dôležité.

Red.: Aké sú práva a povinnosti rektora seminára?
V. K.: Povinnosti a práva rektora vyplývajú zo štatútu 

seminára. Funkcia rektora, jeho pôsobenie, je vlastne 
pôsobením kňaza vo farnosti.

Red.: I keď je to trocha špecifická farnosť?
V. K.: Áno, je to trocha špecifická farnosť. Kanonické 

právo hovorí o tom, že rektor je hlavným predstaveným 
seminára. Nesie zodpovednosť za seminár i za všetkých 
bohoslovcov, ktorí sú v seminári vychovávaní. V seminári
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plní úlohu farára pre všetkých, čo sa v ňom nachádzajú, 
okrem toho, čo sa týka manželských otázok. Stará sa
o disciplínu, o poriadok, zisťuje spôsobilosť pre svätenie, 
môže doporučovať napr. i vylúčenie zo seminára. Rektor 
má povinnosť sledovať formovanie jednotlivých seminaris
tov. Spolupracuje pritom najmä s otcom biskupom i s ďal
šími kňazmi.

Red.: Kto prispieva na prevádzku seminára?
V. K.: Nakoľko seminár je v jednej budove .s fakultou, 

univerzita prispieva na stravu bohoslovcov 11 Kčs na deň 
pre jedného bohoslovca, taktiež pre personál a prevádzku 
seminára. Aj keď bohoslovci platia za stravu a ubytovanie 
400 Kčs mesačne, biskupský úrad prispieva ročne okolo 
400 tisíc Kčs. O zásobovanie a ekonomickú stránku semi
nára sa stará vicerektor PaedDr. Emil Turiak.

Red : Koľko bohoslovcov je v súčasnosti v seminá
ri?

V. K.: V seminári je t. č. 45 bohoslovcov.
Red.: Aký je cieľ seminára?
V. K.: Do seminára neprichádzajú ľudia dokonali. Je 

dôležité, aby sa ten čas kým sú v seminári, boli formovaní 
k určitému obrazu. Nemožno chcieť, aby boli všetci rovna
kí; o to vôbec nejde. Toto formovanie sa deje k jednému 
cieľu. Kristus si nevybral všetkých dokonalých. Medzi 
apoštolmi boli rozličné povahy, ale všetko smerovalo k jed
nému cieľu. Ide hlavne o to, aby bol každý na morálnej 
výške, tu sa kompromis nedá robiť. Povaha sa však dá 
ovládať, zužitkovať k cieľu.

Na duchovný život seminára má významný vplyv špiritu- 
äí, nazývaný humorne tiež „matka seminára“ . U nás je to 
otec Peter Rusnák, ďalej spovedník a tiež rektor, ktorý by 
mal byť otcom seminára. Mládež, ktorá k nám prichádza je 
pochopiteľne rôznorodá. Niektorí majú problémy podriadiť 
sa, zachovávať poriadok a disciplínu. Zo začiatku to môže 
byť ťažké, ale dá sa to zvládnuť.

Nikto v seminári nie je nasilu. Akonáhle prichádza sem, 
je povinný pre tento cieľ niečo obetovať, aby duchovne 
rástol. Každý môže odísť kedykoľvek, ak cíti, že mu to 
nevyhovuje. Po odchode zo seminára môže v štúdiu 
pokračovať ďalej, ale už sa nemôže stať kňazom.

V seminári je pochopiteľne priestor aj na odpočinok.
Red.: Z toho vyplýva, že sa v seminári usilujete o roz

voj osobnosti k určitému cieľu. Snažíte sa pripraviť 
seminaristu do života, aby v ňom ako kňaz obstál. Je 
to poslanie veľmi náročné a vyžaduje spoluprácu všet
kých, ktorí sa na tomto procese podieľajú.

V. K.: Je tu úzka spolupráca v tomto duchu, aby bola 
jednotná výchova a jednotné zameranie. Každý profesor 
má morálnu povinnosť vplývať na seminaristov i na pred
náškach a usmerňovať ich. Nejde tu len o odovzdávanie 
vedomostí, ale predovšetkým o formovanie zo strany pro
fesorov, ktorí sú kňazmi z pastorácie. Majú bohaté životné 
skúsenosti, ktoré môžu zužitkovať a tak viesť seminaristov 
ku kňazstvu. Každý profesor cíti túto povinnosť.

Red.: Aký by mal byť budúci kňaz, ktorý opustí váš 
seminár?

V. K.: Nemal by byť úradníkom, ale otcom svojich veria
cich. Mal by poznať svojich farníkov, ich starosti, problémy 
a vytvoriť pekné vzťahy vo svojej farnosti. Na to všetko je 
potrebný čas; treba sa stretávať, kom unikovať. . .

Red.: V súčasnosti sa u nás menia spoločenské pod
mienky, práca kňaza bude veľmi namáhavá a náročná. 
Čo všetko robíte preto, aby ste seminaristom dali 
maximum?

V. K.: V prvom rade je to príprava na fakulte, chceme 
mu dať vzdelanie. Nezakrývame skutočnosť, do ktorej idú 
naši budúci kňazi. Musia sa na ňu pripraviť. Túto skutoč
nosť prežívajú už teraz. Je to ťažké poskytovať maximum, 
záleží na každom z nich. Môže sa stať, že mnohí vo svete 
splynú so svojím okolím. Ťažko možno nájdu silu, aby sa 
dokázali povzniesť nad to všetko a aby boli ostatným vzo
rom.

Je tu špirituál, ktorý sa denne stretáva so seminaristami, 
hovoria spolu o všetkom. Ako to všetko budúci kňaz 
dokáže v živote realizovať, to záleží už na ňom, čo je 
schopný prijať počas štúdia a čo je schopný z toho vytvá
rať.

Život ukáže a každý sa osobne presvedčí, že nik zo 
seminára neodchádza dokonalý. Je však pripravený na 
problémy, ktoré ho čakajú. Práca kňaza však nie je len prá
cou jednotlivca. Je tu hlavne viera, že my nie sme ničím 
veľkým. Sme len nástroj v Božích rukách.

Ten kto prichádza do seminára, tiež nie je sám. Sprevá
dzajú ho modlitby a obety nielen vlastnej rodiny, ale i celej 
farnosti, ba celej eparchie. To je dôležité, je tu Božia 
pomoc. Na veľké pole pôsobnosti nie je poslaný sám. Kris
tus má s ním trpezlivosť a pomáha mu. Jeho život nado
búda inú podobu, iný rozmer.

To je už tajomstvo, ktorým prechádza seminarista. Bez 
viery to však človek nemôže pochopiť. Akonáhle je semi
narista ochotný priniesť nejakú obetu, niečoho sa zrieknuť 
a darovať Bohu, tým rastie.

Naši kňazi za uplynulé roky priniesli mnohé obety a to 
iste prispelo k tomu, že naša cirkev nebola zlikvidovaná.

Red.: Majú seminaristi možnosť študovať cudzie 
jazyky?

V. K.: Situácia je taká, že seminarista musí zvládnuť 
základy hebrejčiny, latinčiny, gréčtiny a staroslovienčiny. 
Je toho dosť. Majú však možnosť študovať i ďalšie cudzie 
jazyky, napr. angličtinu a nemčinu.
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Red.: Usilujete sa o nadviazanie kontaktov aj s inými 
seminármi?

V. K.: V minulosti nebolo žiaduce pestovať vzájomné 
kontakty. V súčasnosti je už iná situácia. Chceme pestovať 
kontakty so všetkými seminármi u nás. Máme spoločné 
záujmy, spoločné ciele a je dôležité, aby sme o sebe vede
li. V súčasnosti je v našej vlasti okolo 860 seminaristov —  
a to je povzbudzujúce.

Na poslednom stretnutí rektorov seminárov vo Vyso
kých Tatrách sme konštatovali, že je potrebné, aby bola 
medzi nami spolupráca, aby sme sa navzájom poznávali. 
Veľký záujem v tomto smere prejavil rektor seminára 
v Olomouci. Majú bližší vzťah k východnej liturgii, k nášmu 
obradu, dokonca v takej miere, že by v budúcnosti mohli 
pôsobiť ako biritualisti. Spišskí seminaristi majú tiež záu
jem o spoluprácu. Cez prázdniny možno naši seminaristi 
pôjdu i na Ukrajinu, aby tam poznávali život gréckokatolí
kov.

Dekrét o kňazskej výchove pripomína všetkým kňazom, 
aby pokladali seminár za srdce biskupstva a ochotne mu

poskytovali pomoc. Naši veriaci priniesli už nemálo obetí 
za kňazov a bohoslovcov. Modlime sa spoločne, aby 
z nášho seminára a fakulty vychádzali takí kňazi, ktorých 
budú naši veriaci milovať.

Red.: Vďaka za rozhovor.
Seminár slúži všetkým veriacim. Je budúcnosťou našej 

cirkvi. Všetci chceme mať kňazov hlboko veriacich, 
múdrych, vzdelaných a rozhľadených. Naši otcovia nám 
pripomínali, že každý národ, každá cirkev má takých kňa
zov, akých si zaslúži. Zaslúžme sa i my všetci o dobrých 
kňazov —  modlitbami, obetami, skutkami lásky a dobra na 
tento účel.

V seminári toho ešte veľa chýba. Nie je tu ešte knižnica, 
veď začína z ničoho. Možno sa medzi kňazmi a veriacimi 
nájdu dobré knihy, ktoré už nik nevyužíva, treba ich poslať 
do seminára, kde poslúžia dobrej veci. Každý z nás môže 
niečím prispieť. Pre začiatok to môže byť jeden Otčenáš 
na úmysel seminára.

Rozhovor pripravila: PhDr. Mária P e š e k o v á

Z  nášho života

Skončil sa šk. rok 1990191 na Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulte UPJŠ v Prešove a bohoslovci odišli na prázd
niny, aby nabrali nových s í l . . .

Od r. 1969 študovali gréckokatolícki bohoslovci na 
CMBF v Bratislave spolu s bohoslovcami z ostatných die
céz. Táto fakulta bola jedinou katolíckou bohosloveckou 
fakultou na Slovensku.

Po 17. novembri 1989 sa začala napätá situácia m edzi cir
kvou a štátom uvoľňovať. Obsadili sa všetky biskupské stol
ce, ktoré mnoho desaťročí boli osirelé, začali sa zakladať 
cirkevné školy, činnosť reholí vyšla z anonymity a zároveň 
sa obnovila aj činnosť bohosloveckých fakúlt, ktorá bola 
v roku 1950 „najhumánnejšou“ spoločnosťou zastavená.

V súčasnosti je na Slovensku päť bohosloveckých fakúlt, 
ktoré patria do zväzku univerzít. Je to: Bratislava, Nitra, 
Spišská Kapitula, Slovenská Ľupča a Prešov.

Budova Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty je 
v bývalom eparchiálnom sirotinci, ktorý pod vedením otca 
biskupa Pavla Gojdiča O SBM  postavili prešovskí gréckoka
tolíci za pomoci krajanov žijúcich v zahraničí pre siroty 
z Prešova a jeho okolia r. 1932. O tom svedčí aj ďakovná 
tabuľa nachádzajúca sa vo vnútri budovy. V r. 1950 bola 
činnosť sirotinca prerušená a budovu získala pravoslávna 
cirkev, ktorá v nej vychovávala svojich kňazov. Po „nežnej
i evolúcii" r. 1989 bola budova vrátená (v auguste 1990) pra
vému vlastníkovi — gréckokatolíckej cirkvi.

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v Prešove začala 
svoju činnosť pre rozsiahlé rekonštrukčné práce ako jedna 
z posledných — 3. novembra: 1990. Do prvého ročníka 
nastúpilo 21 bohoslovcov. Taktiež pre prešovskú eparchiu 
začali v tomto roku študovať bohoslovci v Maďarsku, 
ľ PíinjLa v Poľsku.

V  súčasnosti na fakulte študuje 45 chlapcov a 10 dievčat; 
z toho 44 chlapcov sa pripravuje na svoje budúce povolanie
— na kňazstvo  — pod  vedením spirituála o. Petra Rusnáka. 
To, čo nám  v Bratislave najviac chýbalo — utiereň, večiereň 
a východná sv. liturgia — má v každodennom živote boho
slovca v seminári svoje stále miesto. Okrem toho každú 
sobotu, nedeľu a vo sviatok v katedrálnom chráme asistu
jem e pri všetkých sv. liturgiách, čím získavame prax pre náš 
ďalší život.

To, že každý rok náš počet stúpa, že už nie sme ďaleko 
od srdca našej eparchie, nie je našou zásluhou, ale je dôka
zom  toho, že v našich chrámoch sa nezabúda na modlitby 
za kňazské a rehoľné povolania. Pán Boh vám zaplať, drahí 
naši veriaci!

P e t e r

Panna Mária na Vihorlate
Gréckokatolícka mládež okresu Michalovce a okolia 

oslávila netradične 1. máj. V tento deň vystúpilo takmer 
100 mladých ľudí i dospelých na vrchol Vihorlatu.

Výstupu sa zúčastnila mládež z farnosti Michalovce, 
Topoľany, Voľa, Sobrance, Lekárovce, Úbrež, Jase
ňov spolu so svojimi duchovnými otcami, aby na naj
vyššom vrchu Zemplína umiestnili obraz Bohorodičky 
s Ježiškom.

Odteraz sa z obelisku na vrchole Vihorlatu za 
Zemplín pozerá a o pomoc prosí Panna Mária. Pred 
inštalovaným obrazom vykonali krátku pobožnosť o. 
dekan E. Zorvan, o. K. Baláž z Michaloviec, o. dr. B. 
Leško z Vole, o. J. Kelô zo Sobraniec, ktorú ukončili 
piesňou Nemáme inej pom oc i. .  .

Pohoda príjemného prvomájového dňa pokračovala 
na čistinke pod vrcholom Vihorlatu. Mládež si s loptou 
zahrala športové hry, starší si na chvíľu oddýchli. 
Popoludní celá spoločnosť zostúpila do údolia.

Väčšina s úprimným presvedčením, že podobné 
športovo-kultúrne a pritom aj náboženské akcie je 
vhodné častejšie organizovať.

-mba-
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Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám
K 100. výročiu založenia kongregácie Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie (1892—1992)

(Pokračovanie)

Práca'na stavbe kláštora pokračo
vala úspešne. Už do zimy bola 
budova pod strechou. V zime bývali 
sestry v suteréne.

Prvú sv. liturgiu ešte v nedokonče- 
•  Kláštor v Michalovciach, pred ním dom dobrodincov rodiny Sotákovej. (Snímka: archív) nej kláštornej kaplnke Slúžil O. Vasil

Kláštor v Michalovciach
Počet sestier vzrástal a tak naše 

sestry 22. septembra 1937 odchá
dzajú na misijnú a charitatívnu prácu 
do Michaloviec. Bolo to na pozvanie 
Otcov redemptoristov. Boli to tieto 
naše sestry:
predstavená Teónia B l i z ň u k o v á ,  
Eustachia L e g n a v s k á  
Onezima F r a j t o v á .

Na stanici v Michalovciach nás s 
vozom čakal p. Ján Soták a p. Gajdo- 
ňová. Sestry sprevádzala prešovská 
predstavená Filareta Fediná.

Prvý deň boli v dome fundátorov 
Sotákových. Druhý deň si už zriadili 
klauzúru v malom domčeku v záhrade 
Sotákových. Tu bývali dovtedy, kým 
sa postavil kláštor.

Dňa 24. septembra 1937 tento 
domček posvätil o. Vasil Musil CSsR. 
Na slávnosti boli prítomné štyri naše 
sestry, rodina Sotákových, p. Anna 
Gidová, p. Gajdoňová. O. Vasil želal 
sestrám, aby z tohto malého domčeka 
zakrátko vznikol veľký kláštor. Daro
val im obraz sv. Gerarda a odovzdal 
ich pod ochranu sv. Jozefa a sv. 
Gerarda. Sestry povzbudil k horli
vému rehoľnému životu a k práci na 
Božiu slávu.

Nasledujúceho dňa sestry prijal 
otec dekan Fedorko, ktorý im sľúbil 
podporu. Prejavil však neopodstat
nený strach, že sestry hovoria rusín
sky a na Zemplíne treba učiť a hovoriť 
slovensky. Sestry sa však čoskoro pri
spôsobili. Vzorom bol pre nich sv. 
apoštol Pavol, ktorý pre Židov bol Žid, 
pre Grékov Grék, aby všetkých získal 
pre Krista.

Prostriedky na výstavbu kláštora 
však neboli a tak sestry robili zbierky. 
Navštevovali chorých, liečili ich domá
cimi liekmi. Umierajúcich pripravovali 
k prijatiu svätých sviatosti. Takto sa 
zoznámili s ľuďmi, získali si ich 
dôveru a ľudia začali sestrám pomá
hať.

Dňa 10. februára 1938 prišiel do 
Michaloviec mukačevský biskup dr. 
Alexander Stojka. Otec biskup navští
vil aj Sestry služobnice, daroval im 
medailónky a 300 Kčs. Pozval ich na 
zbierku do Užhorodu.

Dňa 12. mája 1938 si u otca bis
kupa v Užhorode vyžiadali povolenie 
na stavbu kláštora a materskej školy v 
Michalovciach. Povolenie im otec bis
kup rád dal a hneď aj vymenoval 
dozorný výbor. Členmi výboru boli: o. 
Čudaky, kanonik, duchovný vo Falku- 
šovciach, o. Fedorko, dekan,

Sestra Teónia Blizňuková

duchovný v Michalovciach a o. Metod 
Trčka, CSsR, provinciál otcov redem
ptoristov.

Slávnosť posvätenia základného 
kameňa bola 7. augusta 1938 po sv. 
liturgii v chráme otcov redemptoristov, 
ktorú slúžil otec biskup dr. Alexander 
Stojka. Vo svojom príhovore vyzval 
všetkých prítomných, aby sestrám vo 
všetkom pomáhali.

Na tejto posviacke sa zúčastnilo 
okolo 30 kňazov, gubernátor z Pod
karpatskej Ukrajiny, mnoho inteligen
cie a veľký počet veriacich zo Zemplí- 
na. Posvätený kameň preniesla mlá
dež z cerkvi na miesto stavby klášto
ra. Tu sa otec biskup poďakoval fun- 
dátorom Sotákovým za ich dar a prija
tie. Sám potom položil na základný 
kameň svoj dar —  1 000 Kčs a rozlúčil 
sa so sestrami. Za ním potom všetci, 
pán gubernátor, kňazi a veriaci polo
žili svoje dary na základný kameň.
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Musil, CSsR, 22. decembra 1939. Bol 
to náš najväčší rehoľný sviatok — 
Nepoškvrnené počatie Panny Márie 
(podľa kalendára star. štýlu). Pri sv. 
liturgii si sestry obnovili svoje večné 
sľuby. Po sv. liturgii, na ktorej sa 
zúčastnilo aj 12 veriacich, sa o. Vasil 
obrátil k rodine Sotákovej, vyzdvihol 
ich obety a starostlivosť o sestry.

Všemožnou starostlivosťou sestier, 
obetami a prácou mnohých dobrých 
ľudí a zbierkami v eparchii, sa poda
rilo doviesť celé podujatie k šťast
nému koncu. Tu treba spomenúť, že 
Krajinský úrad v Bratislave daroval na 
kláštor 30 000 Kčs. Bolo to zásluhou 
gréckokatolíckeho poslanca p. dr. 
Huťka. Otec biskup Pavol Gojdič 
daroval 10 000 Kčs, veriaci z Ameriky 
darovali 6 000 Kčs.

Rodina Sotáková —  fundátori a naj
väčší dobrodinci kláštora sestier slu
žobníc v Michalovciach —  nielen tým, 
že prijali sestry služobnice, ale i daro
vali pozemok pre budovu kláštora (2 
ha), zaplatili tehlu na budovu, plech 
na strechu, oltár do kaplnky, kalich a 
kadideľnicu.

Budovu kláštora sestier služobníc 
slávnostne posvätil otec biskup Pavol 
Gojdič dňa 3. septembra 1940. Na 
slávnosť prišlo z Prešova 20 boho
slovcov a 4 kňazi. Z okresu Micha
lovce prišlo 20 kňazov. Z Prešova 
prišli tiež 8 sestry a 2 siroty.

Tu treba pripomenúť, že stavba 
kláštora prebiehala za veľmi ťažkých 
podmienok. Bola vojna. Ľudia boli 
bezradní, niekedy neprišli ani do prá
ce. Z kláštornej kroniky sa dozvedá
me, že sestry boli stále na cestách. 
Chodili za milodarmi po mestách a 
dedinách. Šetrili až do krajnosti. 
Často nemali ani to najpotrebnejšie. 
Avšak tieto ich obety Pán stonásobne 
vynahradil.

V budove kláštora bol umiestnený 
aj internát pre dievčatá od 10 do 14 
rokov. Bola tam materská škola, spo
ločenská miestnosť a priestranný 
dvor. S povolením Okresného inšpek
torátu začiatkom júna 1941 otvorili aj 
materskú školu. Denne tu prichádzalo 
okolo 40— 50 deti. O rok neskoršie, 
keď v meste bola zriadená druhá 
materská škola, počet detí klesol na 
óO—40 denne.

Sestry pripravovali s deťmi aj kul
túrny program. Takto vystupovali na 
rôznych slávnostiach, ako napr. Deň 
matiek, na sviatok sv. Mikuláša, na

Vianoce a i. Slávnosť bola v spoločen
skej miestnosti alebo v sále kláštora 
Otcov saleziánov. Rodičia chodili 
veľmi radi na tieto programy. Tešili sa, 
že sa ich deti učia užitočným veciam. 
S deťmi sa takto priťahovali aj rodičia.

Sestry sa starali aj o miestne chrá
my. Prali bielizeň pre cerkov otcov 
redemptoristov a pre farský chrám. 
Piekli prosfory, udržiavali chrám v 
poriadku. Šili bohoslužobné rúcha pre 
celý Zemplín.

•

Dňa 25. februára 1939 v cerkvi 
otcov redemptoristov otec biskup D. 
Nyáradi vysvätil bohoslovca z Juho
slávie na diakona. Pri tejto príležitosti 
navštívil aj naše sestry. Vysviacka na 
kňaza bola 27. februára 1939 v Trebi- 
šove.

Dňa 24. januára 1943 naši dobro
dinci Sotákovci oslavovali zlaté jubi
leum manželského života. V ten deň 
bolí v kaplnke kláštora slúžené tri sv. 
liturgie. Pri tretej spoločne pristúpili k 
sv. prijímaniu. Slávnosť viedol otec 
dekan Fedorko. Po tejto slávnosti naši 
jubilanti dali úradne prepísať pre 
Sestry služobnice ešte jeden domček 
na Kukučínovej ulici.

Dňa 1. júna 1945 navštívila kláštor 
generálna predstavená Veronika Gar- 
giľová. Prišla k nám po prechode fron
ty. Zostala u nás veľmi krátko, pretože 
pomery sa veľmi zhoršili.

Dňa 6. júla 1947 bol veľký odpust v 
česť sv. Cyrila a Metoda. Do Michalo
viec prišli obidvaja biskupi —  Pavol 
Gojdič, OSBM a ThDr. Vasil Hopko. 
Prišlo tiež mnoho kňazov a veriacich. 
Otec biskup Pavol zasvätil celý 
Zemplín Božskému Srdcu a nepoš
kvrnenému Srdcu Božej Matky. Po 
slávnosti otcovia biskupi navštívili aj 
sestry služobnice. Informovali sa o 
tom, ako žijú, čo potrebujú.

•
Po prechode fronty otcovia redem- 

ptoristi dávali trojdňové duchovné cvi
čenie manželkám kňazov v priebehu 
celého roka. Na tieto duchovné cviče
nia chodievali aj Sestry služobnice.

Naši dobrodinci
Manželstvo Jána Sotáka a Terézie 

Sotákovej bolo bezdetné. Terézia 
bola veľmi zbožná a členkou tretieho 
Rádu sestier dominikánok (Rád pre 
laikov). Ján bol takmer neveriacim 
človekom. Bol veľmi skúpy, preklínal, 
hádal sa a s nikým nevedel nažívať v 
pokoji. Jeho manželka preto veľmi 
trpela.

Na jeho obrátenie zapôsobil sen, 
ktorý mala jeho manželka, keď bola 
na liečení v Hôrni pri Sobranciach. 
Manžel sa dal na pokánie, vyspovedal 
sa, začal sa modliť a chodiť do chrá
mu. Sedem mesiacov pred smrťou 
dostal infarkt. Za túto dobu ho opatro
vali sestry služobnice. Zomrel pokojne 
na rukách kňaza 13. októbra 1944.

• Deti z materskej školy pri vystupovaní s kultúrnym programom r. 1942 v Michalovciach (Snímka: 
archív)
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Jeho manželka prosila Pána Boha, 
aby žila dva roky dlhšie ako on, lebo s 
ním mala täžký život. Pán Boh jej dal 
ešte 12 rokov života. Žila zbožne a jej 
smrť bola smrťou spravodlivých. 
Trpela chorobou dolných končatín 
mnoho rokov. Zomrela v marci 1957.

Keď roku 1950 štátne orgány likvi
dovali kláštory a násilne odvážali 
rehoľníkov do koncentračných tábo
rov, dve sestry pri nej ostali v civilnom 
oblečení v jej domčeku, aby ju docho
vali smrti.

Svoj majetok darovali sestrám slu
žobniciam s tým úmyslom, aby sestry 
na nich pamätali v modlitbách aj po 
smrti. Treba, aby o tom vedelo aj 
budúce pokolenie a nezabúdalo na 
nich.

V rámci novej výstavby mesta 
Michalovce búrali sa aj domy na hlav
nej ulici. Toto zasiahlo aj náš kláštor.

Roku 1968, keď naším sestrám 
bolo dovolené vrátiť sa z Čiech na

sa previedla r. 1972. Sestry sa presťa
hovali na Kukučínovu ulicu 13, ale aj 
ten domček r. 1975 asanovali.

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

(Pokračovanie)

Slovensko, naše sestry boli niekoľ
kokrát na ONV Michalovce, aby im 
vrátili kláštor. Kláštor sa síce nemusel 
asano*vať, ale pretože sa ho „mníšky 
dožadovali“ , tak ho zbúrali. Asanácia

JÚL — Pokoj v  rodinách
Za naše rodiny, aby rodičia i deti 

vo vzájomnej spolupráci si pomá
hali pri budovaní radostného a 
pokojného života.

Pane, vysly š  nás a zm ilu j sa.

•  Predstavená sestier služobníc Teónia 
Blizňuková s dobrodincami v Michalov
ciach — vľavo Terézia Sotáková, vpravo p. 
Močaranská — na dvore kláštora (r. 1948)

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

Cyrilometodská tradícia
sa stala súčasťou nášho historického povedomia, stala sa 

súčasťou myšlienkového vesmíru. Dôvodov, prečo sa tak 
stalo, je viac. Hlavným ťažiskom účinkovania sv. Cyrila a 
Metoda bolo totiž územie terajšej našej vlasti, tu bratia zo  
Solúna ohlasovali blahozvesť Božieho slova našim sloven
ským predkom. /

Títo dvaja svätci sa teda hlboko zapísali do našich národ
ných dejín. Nepriniesli nám len vieru, ale s trpezlivosťou 
svätcov učili nás písmu, pom ocou ktorého túto vieru šírili 
ďalej, aby ju odovzdávali nasledujúcim generáciám. 
A oboje zostalo. Pretrvalo aj písmo, aj kresťanská viera.

Nebolo vari generácie, ktorá by sa nevracala k  duchov
nému odkazu solúnskych bratov. A  nielen u nás, v našej 
vlasti. Viacerí pápeži ocenili účinkovanie týchto dvoch svät
cov, najviac pápež Lev XIII. v encyklike Vznešená povin
nosť zo septembra 1880 a pápež Ján Pavol II. apoštolským  
listom Vynikajúcej čnosti o sto rokov neskôr a potom  ešte 
osobitnou encyklikou Apoštoli Slovanov pri príležitosti 
1100. výročia smrti Metoda (885—1985).

Z  týchto encyklík nám solúnski bratia vystupujú ako 
budovatelia modernej, kresťanskej Európy. Nie je táto m yš
lienka aktuálna práve v tomto čase^keď  budujeme novú, 
zjednotenú Európu? Ale aj teraz sa ukazuje, že to, čo spája 
všetky národy v Európe, nem ôže byť výlučne ekonomika, 
čo ako dobre fungujúca, ale že princípom, na ktorom sa 
zjednocuje nielen Európa, ale aj celý svet, m usí byť idea, 
myšlienka. Touto základnou ideou je kresťanstvo, myš
lienky ekumenizmu, ktorých hlásateľmi boli už sv. Cyril a 
Metod, obhajujúci právo na zavedenie staroslovienčiny do 
liturgie . . .

(Z  príhovoru správcu Matice slovenskej doc. PhDr. Imricha 
Sedláka. CSc., na obnovujúcom valnom zhrom aždení Spolku  í v . 

Cyrila a Metoda v Michalovciach 2. marca 1991)

Vyrástli sme z cyrilometodského dedičstva; v ňom tkvejú 
korene nášho národa. Je to vzácne dedičstvo a nemáme sa 
za čo hanbiť. Ono nám zanechalo nielen vzácne pamiatky 
kultúry a umenia, ale aj vzácne duchovné hodnoty, s kto
rými naši predkovia vstupovali nielen do Európy, ale aj do 
sveta. Je našou povinnosťou pokračovať v našich kresťan
ských tradíciách, chrániť si vieru i na verejnosti. Mravne 
čistá mladosť, obetavá manželská vernosť, múdra rodičov
ská starostlivosť, to je všetko hodnota zdravého nábožen
ského života. Nebojme sa hlásiť k tomu, čo je u nás dobré a 
krásne!

(Z  príhovoru katolíckych biskupov Slovenska Všetkým ľudom 
dobrej vôle, marec 1991)

Byť veriacim je česť
Samojský kráľ Mataafa bol požiadaný od konzula cudzej 

mocnosti, aby mu dal pre akýsi úradný akt svoju fotografiu. 
Vysoký hosť ho práve zastihol, ako sa modlil ruženec a kráľ 
šiel k fotografistovi s ružencom. „Snáď by bolo lepšie, keby 
ste sa dal fotografovať bez náboženských odznakov, ako to 
robili vaši predkovia“ — povedal mu konzul. Kráľ odpovedal: 
„Tí neboli katolíci, ja mám tu česť ním byť.“

(F. D.: Dal nám príklad, 2369)

Každá vláda, ktorá zaviedla školu bez náboženstva, 
vychovala si generáciu, ktorá ju  zvrhla, len čo dozrela (Ch. 
Montalembert)

Kto nenašiel nebo tu dolu, nenájde ho ani tam hore 
(Dickinson)
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Návšteva otca biskupa Mons. Jána H i r ku  
na Podkarpatskej Ukrajine

Súčasná doba je  z ložitá a neraz prináša ľu ď o m  a j m noho  
ťažkostí, vnútorne j ne is to ty  a obáv p red  budúcnosťou. B ohu
žiaľ, p ritom  všetkom  s i často nevším am e an i to pozitívne, čo  
nás môže obohacovať a nap ĺňa ť radosťou. Náboženskú s lo 
bodu už berieme ako úp lnú  všednú a sam ozrejm ú vec a an i 
sloboda cestovania do zahraničia nás už ve ľm i nevzrušuje. 
Preto ani nedávna návšteva otca b iskupa Mons. Jána H irku  
na Podkarpatskej Ukrajine už m nohým  m ožno nebude p rip a 
d a ť m im oriadna a zapadne v návale iných, senzačnejších  
správ.

Pred druhou svetovou vojnou, k e ď  súčasťou  našej repu
b liky  bola a j Podkarpatská Ukrajina, naš i g réckoka to líck i 
veriaci b o li sp ravovaní v dvoch eparchiách  —  p rešovske j a 
mukačevskej. Po perzekúciách veriacich, zm enách hraníc a 
následne po  ich uzavretí sa kon tak ty  p re ru š ili a naši veriaci 
b o li nú ten í na dlhé ro ky  u tia h n u ť sa do ilegality. Obruče, ktoré  
nás zv ie ra li sa začali pom aly u vo ľň o va ť až nástupom  Gorba- 
čovej perestro jky a dospe li sm e už k  bodu, k e ď  nám n ik  neza
kazuje vzájomne sa navštevovať a verejne vyznávať svo ju  
vieru.

Na prosbu užhorodského biskupa Mons. Ivana Semedyho, 
ktorého tráp i ka tastro fá lny nedosta tok kňazov v eparchii, 
vyslal do te jto  ob las ti náš o tec b iskup  na výpom oc kňazov  
z kongregácie redem pto ris tov  a ses tričky  z kongregácie  
nepoškvrnenej Panny Márie, k to r í sa na tú to  záslužnú prácu  
podu ja li s veľkou radosťou a láskou.

Nakoniec na p ísom né pozvanie  užhorodského b iskupa  
Mons. Ivana Semedyho a j náš o tec b iskup  navš tív il v dňoch  
6. až 8. apríla t. r. Podkarpatskú Ukrajinu, aby spo lu  s bra tm i 
biskupm i, kňazm i a všetkým  Božím  ľudom  s lá v ili sv ia tky  
Vzkriesenia Pána, k to ré  p rip a d li na tie to d n i po d ľa  ju liá n 
skeho kaiendára.

Otec b iskup  Mons. I. Semedy nás p riš ie l čakať až na hra
n icu  a po  m ilom  a úprim nom  zv ítan í nás pozva l k sebe dom ov  
na skrom né občerstvenie. Keďže v tom  čase katedrála a ani 
b iskupská rezidencia nebo li ešte prevzaté od  pravoslávnej 
c irkv i, o tec b iskup  býva l a súčasne úradoval v jedne j malej 
izb ičke súkrom ného domu. Podľa m ôjho názoru mu to n ič  
neuberalo na jeho  dôsto jnosti, ba skô r to ešte zvýrazňovalo  
skutočnosť, že jeho  poslan ie  v te jto  ne is te j a rozbúrenej dobe  
je  predovšetkým  duchovné.

Na ve ľkonočnú  nede ľu  bola na verejnom priestranstve  
p red  chrámom, k to rý  p redtým  s lú ž il ako sk lad  a teraz je  veľm i 
zničený, slúžená koncelebrovaná sv. litu rg ia , na k to re j kázal 
náš otec b iskup. Sv. litu rg iu  sprevádzal svo jím  spevom  
m iestny zbor, k to rý  napriek svo jm u krátkem u dvojm esač
nému trvan iu  dos iaho l s lušnú úroveň.

Na ve ľkonočný ponde lok b o l o tec b iskup  pozvaný na 
posv iacku  obnoveného chrám u v Boroňave, as i 110 km od  
Užhorodu v C hustske j oblasti, k to rý  p redtým  p a tr il rádu sv. 
Bažila Veľkého. A j k e ď  začia tok obradov b o l oh lásený na 10. 
hodinu, m use li sme všetc i čakať vyše hod inu  na s lávnostný  
sp rievod  na čele s užhorodským  pom ocným  b iskupom  Mons. 
Ivanom  M argitičom , p rináša júc i zázračnú ikonu, k to rú  veriaci 
úspešne ukrýva li 43 rokov. Ľudia však d isc ip linovane s tá li a 
čakali a ten čas využil náš otec b iskup  na to, aby ich  naučil 
ve ľkonočne j p iesn i, pretože počas up lynu lých  desaťročí sa 
vy tvo rilo  veľké vákuum a j v poznan í liturgie.

Samotná sv. litu rg ia  sa konala p red  chrám om  za peknej 
účasti vyše 15 tis íc  veriacich. Konce lebrova li 4 biskupi, 10 
kňazov, m edzi n im i a j náš o. Peter Krenlcký, CSsR, k to rý  
ch o d í pravide lne  na dušpastie rsku  výpom oc do Ťačevského 
rajónu, vzdialeného as i 100 km.

B o li sm e os loven í nadšením  prítom ných  veriacich a o tvo 
renosťou, s k to rou  p rijím a li každé s lovo  hovoriace o Bohu a 
o duchovných veciach. N apriek dlhém u čakaniu a d lhým  
obradom, ktoré sa sko n č ili až po  15. hodine, nebolo badať 
žiadne znám ky nervoz ity  an i nedočkavosti.

K e ď  sm e sa vraca li dom ov, o tec b iskup  Mons. I. Semedy 
nás vyprevadil až ku  hraniciam . Tam p r i rozlúčke sa obaja 
otcovia  b iskup i ubezpečili, že takéto návštevy by sa m oh li 
časte jš ie usku točňovať a j v budúcnosti.

o. Vladimír To m k o

Q - B F F F - Q - S

S U M M I S  A U S P 1 C I I S  
R EI  P U B L I C  Ä  E B O H E M I C A E  S L O V A C A E Q U E  F O E D E R A T A E

NOS RECTOR 
UN1VERSITAT1S CAROLINAE PRAGENSIS

ET
D E C A N U S  F A C U L T A T I S  1 U R Î D I C A E

J Á N U  M A R I A N U  P O T Á Š O V I
D I E  2 . 5 . 1 9 1 5  N A T O  

Q U I  S T U P I A  IN U N I V E R S 1 T A T E  C A R O L I N A  P E R A G E R E  N O N  L E G I T I M E  I M P E D I T U S  E S T
T I T U L U M A C A D E M I C U M

DOCTOR
HI S L I T T E R I S  T R 1 B U I M U S  

IN C U I U S  REI  F I D E M  N O M I N A  N O S T R A  P R O P R I A  M A N U  S U B S C R I B 1 M U S  
H I C  T I T U L U S  N U L L A M  P O T E S T A T E M  O F F I C I I  E X S E Q U E N D I  D A Ť

*  094384 / O K

•  o. Marián P o t á š , protoihumen rádu sv. 
Bažila Veľkého v ČSFR, pomocný redaktor 
časopisu Blahovistnik — dňa 22. februára 
1991 získal akademický titul doktora práv 
na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdia na 
právnickej fakulte začal v Prahe ešte r. 
1945; r. 1948 odovzdal dizertačnú prácu, 
ale na záverečné skúšky nebol pripustený, 
pretože bol kňaz a že nesúhlasil s vtedaj
šími politickými pomermi.
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[ Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

ŠIESTE A DEVIATE BOŽIE PRIKÁZANIE

„NEZOSMILNÍŠ.“
„NEPOŽIADAŠ MANŽELKU SVOJHO BLÍŽNEHO.“

Pán Boh stvoril ľudí na zemi v dvoch pohlaviach; muža 
a ženu. Do ich sŕdc vložil žiadosť, ktorá ich privádza 
k tomu, aby sa spojili, utvorili manželstvo a tak udržiavali 
ľudské pokolenie na zemi. Tejto žiadosti môžu vyhovieť iba 
v manželstve. Táto žiadosť je však silná a môže človeka 
priviesť k zlému, ak ju neovláda. Na toto nás upozorňuje 
šieste a deviate prikázanie.

Tieto prikázania nám nariaďujú, aby sme si chránili čis
totu svojho tela, ktoré je chrámom Svätého Ducha a 
zachovali manželskú vernosť.

Proťí týmto prikázaniam konáme, ak dobrovoľne rozprá
vame alebo počúvame nečisté reči, na nečisté veci myslí
me, pozeráme alebo ich robíme.

Aby sme mohli byť čistí, musíme si chrániť zmysly, city 
a myšlienky. Treba sa nám vyhýbať zlým spoločníkom, 
nemravným tancom, obrazom a knihám. V odeve zacho
vajme slušnosť a prístojnosť. Ak nás napadne nečisté 
pokušenie, obráťme svoju myseľ na iný predmet a vzdych
nime si k Pánu Bohu alebo k Panne Márii o pomoc.

V Starom zákone čítame o Jozefovi, že keď bol zvá
dzaný na hriech nečistoty, povedal: „Ako by som sa mohol 
dopustiť tak veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť“ (Gn 39, 
9). Podobne povedala aj Zuzana, Joakimova manželka, 
keď bola zvádzaná na hriech: Je pre mňa lepšie bez činu 
upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť pred Pánovou tvárou “ 
(Dan 13, 23).

„Časté sv. prijímanie, spojené s láskou k Božej Matke, 
je  nielen najlepší, ale jediný prostriedok, ktorým si môže 
mladý človek zachovať čistotu mravov“ (sv. Filip Neri).

Prosme často, aby sme sa mohli udržať čistí:
„Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych. “
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 

5, 8).

Z a p a m ä t a j  si:
Čo mám robiť, keď ma napadnú nečisté myšlienky a žia

dosti?
Keď ma napadnú nečisté myšlienky a žiadosti, mám 

si vzdychnúť k Bohu a obrátiť myseľ na iný predmet:

SIEDME A DESIATE BOŽIE PRIKÁZANIE
„Nepokradneš.“
„Nepožiadaš majetok svojho blížneho.“
Aby človek mohol žiť na zemi a starať sa o svoje potreby 

a o potreby sebe zverených, musí mať veci, ktoré patria 
len jemu. Pán Boh nám hovorí, že veci, ktoré patria iným, 
nesmú sa odobrať proti ich vôli.

Konáme proti týmto prikázaniam, ak vezmeme druhé
mu, čo mu právom patrí. Zakázaná je teda krádež, lúpež 
a odohranie cudzej veci klamstvom. Zakázané je dobro
voľné poškodenie cudzej veci. Zakázané je brať správnu 
plácu za nesprávnu prácu. Hriešna je aj žiadosť dostať 
cudzie veci nesprávnym spôsobom. Ak sme vzali niečo, čo 
právom patrí inému, máme povinnosť to vrátiť alebo 
vynahradiť.

Pozemské veci nám Pán Boh dal nielen nato, aby sme 
uspokojili svoje žiadosti, ale tiež, aby sme mohli dôstojne 
žiť ako ľudia a tak splniť poslanie svojho života. Verejná 
moc sa má preto starať, aby si každý mohol zadovážiť 
potrebné veci pre dôstojný ľudský život prácou a spravodli
vou plácou za ňu.

Budem mať vždy úctu pred cudzím majetkom. Nevez- 
mem ani nepoškodím nič cudzieho.

„Pane, daj mi silu, aby som bol vždy poctivý a spravodli
vý.“

Z a p a m ä t a j  s i :
Či si môžeme vziať cudziu vec?
Cudziu vec si nesmieme prisvojiť proti vôli majiteľa.
Čo treba urobiť, ak sme vzali cudziu vec bez dovolenia?
Ak sme vzali cudziu vec bez dovolenia, treba nám to 

vrátiť alebo nahradiť.

ÔSME BOŽIE PRIKÁZANIE
„Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížne

mu.“
Boh nám dal dar reči, aby sme mohli vyjadriť svoje myš

lienky a povedať ich druhým. Keď naša reč a naše skutky 
zodpovedajú skutočnosti, vtedy hovoríme pravdu. Ak 
pravde nezodpovedajú, vtedy luháme.

Pán Boh chce, aby sme vždy hovorili pravdu a nikdy 
nepovedali dobrovoľne to, čo nie je pravdivé. Mnohokrát 
povedať pravdu vyžaduje odvahu, lebo to môže mať pre 
nás nepriaznivé následky. Pán Boh si osobitne žiada, aby 
sme inému nepoškodili tým, že povieme o ňom niečo, čo 
nie je pravda. Ak nastala z toho škoda, máme povinnosť to 
napraviť.

Boh nenecháva bez trestu tých, ktorí falošne svedčia 
proti blížnemu. Niekedy už tu na zemi, pretože „lož má 
krátke nohy“ (príslovie). Preto nás sv. apoštol Pavol napo
mína, aby sme odhodili lož a hovorili so svojím blížnym iba 
pravdu (Ef 4, 25).

„Pane, nech nás tvoj Svätý Duch vedie vždy k pravde. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Čo je nepravda?
Nepravda je reč alebo skutok, ktorý nezodpovedá 

skutočnosti.
Čo mám robiť, ak som o druhom povedal nepravdu?
Ak som o druhom povedal nepravdu, ktorá mu 

poškodila, musím to odvolať a škodu napraviť.
(Pokračovanie)

Svedectvo šťastného manželstva
Keď po 20-ročnom šťastnom manželstve zomieral bl. Miku

láš z Fliihe, okolo jeho posteli kľačali deti a pri hlave man
želka Dorotka. Príbytkom zneli modlitby. Tu plačúca man
želka povedala: „Môj Bože, dostala som od teba muža. Nebola 
som hodná. A preto nemôžem ti dosť ďakovať za šťastie a 
česť, že som mohla tak dlhé roky žiť po jeho boku.“

Krásne svedectvo umierajúcemu manželovi.
(F. D.: Dal nám príklad, 2825)

12



v ......... ...........

V ' Ž
0

J ' O í Í ji

Ä

Roľníkova práca
Je utešený letný deň, Pán Ježiš putuje s učeníkmi úrod

ným poľom, na žírnych poliach sa klonia ťažké obilné kla
sy, z dediny sa roja ženci s nakovanými kosami.

Ženci žnú, až im pot rosí čelo, pracujú do úmoru, až im 
na rukách navierajú krvavé mozole. Peter na nich ľútostivo 
hľadí a Pánu Ježišovi pripomína:

— Vidíš, Pane, odkedy Pán Boh vyhnal Adam a z  raja, 
odvtedy každý roľník ťažko pracuje, odvtedy každý krajec 
chleba stojí veľa slz, potu a krvavých mozoľov. Roľník  
vlastným potom kropí zem , keď seje, vlastným potom  kropí 
úrodu, keď žne, nuž nie div, že mu je horký chlieb, keď  
musí naň tak ťažko pracovať!

Peter čaká, čo na to Pán Ježiš, ale Pán Ježiš m lčí a kráča 
zadumaný.

Učeníci idú za ním a ako tak kráčajú, horúčava na nevy
držanie rastie, až sa na obzore zjavia tmavé chmáry, 
zablysne sa a zahrmí. ■■

Ľudia na poli prestrašení hľadia na zamračenú oblohu, 
učeníci preľaknutí pozerajú, kam sa ukryť pred búrkou, len 
Pán Ježiš pokojne dvíha hlavu k nebu a dôverne im hovorí:

— Čo sa bojíte, maloverní, či si nepamätáte, ako som utí
šil búrku na mori? Pôjdeme sa skryť do dediny, ale najprv 
pom ôžem e gazdovi na roli!

Tu všemohúcim slovom rozkazuje búrke, aby počkala a 
učeníci pomáhajú žencom na poli. Robota im ide rezko od 
ruky, o chvíľu už vezú poviazané obilie na dvanástich 
vozoch do stodoly.

Vďačný gazda ani nevie, ako sa im za pom oc poďakovať, 
veľmi sa teší, že má obilie pod strechou, nuž volá všetkých 
na občerstvenie do domu.

Zasädnú za biely stôl v gazdovej izbe, gazda ich núka 
chlebom z vlaňajšej úrody a len čo sa začnú hostiť, vonku sa 
rozpútava búrka, hromy, blesky, ľadovec.

Pán Ježiš požehnáva chlieb, láme, rozdáva učeníkom a 
po ťažkej práci čierny gazdovský chlieb všetkým chutí ani 
medový.

Tu Pán Ježiš káže gazdovi pozbierať omrvinky a pýta sa 
ho s úsmevom.

— N u ž povedz nám, milý gazda, ako ti chutí chlieb, keď  
naň musíš ťažko pracovať? Nie je ti horký, keď vlastným 
potom  a slzami kropíš brázdy, do ktorých seješ obilie?

Gazda zbiera omrvinky, aby nevyšli navnivoč a tiež 
odpovedá s úsmevom:

— To je pravda, že ťažko pracujem od jari do jesene, ale 
Pán Boh dobrou úrodou hojne odm ení m ôj pot, moje slzy, 
moje krvavé mozole. A  čo aký čierny je náš chlieb, sladký 
je mi v ústach, lebo je to B o ží dar, lebo žijem z práce vlast
ných rúk!

Búrka je už za horami, za dolami, Pán Ježiš s učeníkmi 
sa lúčia s gazdom, ale teraz Peter kráča so sklonenou hlavou 
a zadumaný, lebo z gazdových úst počul najlepšiu odpoveď  
na svoju otázku:

— Roľníkova práca je ťažká, .ale sladká a požehnaná, 
lebo Pán Boh hojnou úrodou odpláca jeho námahu!

Maroš Madačov

•  Svätý Teodor. edesský biskup. Jeho pamiatku si v našom kalendári pri
pomíname 9. júla.
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•  Pápež Ján Pavol II. vymenoval biskupov a apoštol
ských administrátorov v Ruskej federácii, Bielorusku 
a Kazachstane. V Sovietskom zväze sa hlásil k rím. kat. 
cirkvi asi dva milióny veriacich a znovuobsadenie vyso
kých úradov rím. kat. cirkvi je len jedna z podmienok pre 
prípadnú cestu pápeža do Sovietskeho zväzu na budúci 
rok (KN).

•  Dňa 20. marca t. r. usporiadala komisia cirkevnej 
pomoci pre strednú a východnú Európu vo Viedni zasada
nie na koordináciu činnosti jednotlivých diecéz. O situácii 
cirkvi v Českej republike hovoril Mons. dr. Miloslav Vlk, 
českobudéjovický biskup, o situácii na Slovensku prehovo
ril dr. František Sýkora, redaktor Katolíckych novín (KN).

•  Africká katolícka cirkev si túžobne želá, aby pápe
žom ohlásená Africká synoda sa nekonala v Ríme, ale na 
africkom kontinente. Najpravdepodobnejším miestom jej 
konania by mohlo byť niektoré z miest Pobrežia slonoviny 
(Kat. týdeník).

•  V pedeľu 7. apríla t. r. sa slávnostnou sv. liturgiou 
skončilo vo Vatikáne mimoriadne štvordňové konzistórium, 
na ktoróm sa zúčastnilo 120 kardinálov. Zvolal ho pápež 
Ján Pavol II. a venované bolo aktuálnym otázkam života 
Cirkvi a jej postoju k súčasným hrozbám namiereným proti 
životu a šíreniu siekt (KN).

•  Kardinál Ivan Miroslav Ljubačivskij, hlava ukrajin
skej katolíckej cirkvi sa po 53 rokoch vrátil na Ukrajinu.
V sobotu 30. marca t. r. priletel z Ríma do Ľvova. 77-ročný 
patriarcha len čo vyšiel z lietadla, pobozkal zem. Hlavu 
ukrajinskej katolíckej cirkvi a jeho sprievod na letisku priví
tal arcibiskup Vladimír Sterniuk, kňazi, predstavitelia mes
tskej rady a veriaci. Na plochu letiska prišli veriaci s cirkev
nými a národnými zástavami. Mládež ho uvítala chlebom 
a soľou. Patriarcha počas svojho pobytu vykonal boho
služby na Kvetnú nedeľu, obrady Veľkého týždňa a Vzkrie
senia Pána (podľa kal. star. štýlu). Bohoslužby s ním slúžili 
biskupi, ktorí s ním pricestovali z diaspóry, biskupi a kňazi 
z Ukrajiny (Christ. holos).

•  Austrálsky kardinál James Darcy Freeman, bývalý 
arcibiskup v Sydney. zomrel 16. marca 1991 vo veku 83

rokov. Za kardinála ho r. 1973 vymenoval pápež Pavol VI. 
(KN).

•  Exkomunikovaný tradicionalistický arcibiskup Mar
cel Lefebre zomrel 28. marca t. r. vo švajčiarskom Martig- 
nny vo veku 85 rokov. Lefebre odmietol niektoré zásadné 
vyhlásenia Druhého vat. koncilu, odmietol jeho liturgickú 
reformu a založil schizmatické Kňazské bratstvo Pia X. 
(Kat. týdeník).

•  Svätý Otec Ján Pavol II, vydal 2. mája t. r. encykliku 
Centisimus Annus (Stý rok), venovanú spoločenským kon
fliktom terajšieho sveta. Víta v nej stroskotanie komunizmu 
vo svete, ale varuje kapitalizmus, aby tento kolaps nepova
žoval za jednostranné víťazstvo svojho ekonomického 
systému, a vyzýva na reformu západného systému. 
Encyklika je adresovaná biskupom a veriacim a bola 
vydaná pri príležitosti 100. výročia encykliky pápeža Leva 
XIII. Rerum novarum. Tá bola r. 1881 venovaná pohľadu 
cirkvi na podmienky pracujúcich v období priemyselnej 
revolúcie (KN).

Z domova
^  Na pozvanie predsedu SNR Františka Miklošku a pri 

príležitosti M edzinárodného kongresu o humanizácii 
m odernej zdravotníckej starostlivosti (26.— 28. apríla 1991 
v Bratislave) pricestoval do vlasti slovenský kardinál Jozef 
T o m  k o, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov 
pri Svätej Stolici. Večer 24. 4. 1991 sa otec kardinál stretol 
s bratislavskou mládežou, nasledujúci deň predniesol prí
hovor na pôde SNR, zúčastnil sa na vyššie uvedenom kon
grese a 29. 4. 1991 prijal pozvanie na zasadanie Biskupskej 
konferencie Slovenska (KN).

Vladyka Irenej B i I y k , svätiaci biskup z Ivano-Fran- 
kivska na Ukrajine pricestoval na návštevu na Slovensko. 
V jeho  sprievode boli dvaja architekti, k torí projektujú 
stavbu kňazského seminára v Ivano-Frankivsku. Stavať ho 
bude slovenská stavebná firma z Banskej Bystrice (KN).

V Bratislave sa v dňoch 2. až 4. apríla 1991 uskutoč
nilo stretnutie zástupcov cirkevných hnutí pod názvom III. 
medzinárodné kolokvium hnutí. Organizovali ho hnutia zo 
Schonstattu, Focolare, Com unione a Liberacione a spolo
čenstvo Em m anuel v úzkej spolupráci s Pápežskou radou 
pre laikov. O krem  týchto zúčastnili sa aj ďalšie pozvané 
hnutia z východnej Európy (KN).

^  V dňoch 12. až 14. apríla 1991 zavítal na krátku pra
covnú návštevu našich republík kardinál J. J. H a m e r ,  
prefekt Pápežskej kongregácie pre inštitúty a spoločnosti 
zasväteného života. Návšteva sa konala predvečer výročia 
násilnej likvidácie rehoľného života na našom území roku 
1950. preto sa otec kardinál stretol so zástupcami obnove
ných reholí. O problémoch reholí, ich majetku, situácii 
a problémoch rokoval so štátnymi a cirkevnými orgánmi 
(KN).

-#■ Dňa 18. apríla t. r. sa na pôde redakcie Katolíckych 
novín v Bratislave zišli šéfredaktori slovenských katolíc
kych periodík, ktorých v súčasnosti vychádza 16, a ďalší 
katolícky zmýšľajúci publicisti, prispievatelia týchto časopi
sov a novín a žurnalisti, aby založili Klub katolíckych novi
nárov a publicistov Slovenska. Na tomto zakladajúcom val
nom zhrom aždení zvolili výbor, k torého predsedom sa stal 
šéfredaktor KN dp. Jozef Zavarský. Z  gr. kat. cirkvi sa na 
tom to zhrom aždení nikto nezúčastnil.
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?«;j)voTa epaRCHie
Kronika otca biskupa

Dňa 1. apríla 1991 J. E. Mons. Ján H i r k a ,  prešovský 
biskup, na Veľkú noc, v katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove viedol slávnostné bohoslužby, pri kto
rých kázal Božie slovo. —  V dňoch 7.— 8. apríla 1991 
navštívil Podkarpatskú Ukrajinu, kde s tamojším gréckoka- . 
tolíckym spoločenstvom slávili sviatky Vzkriesenia Pána.
O tomto prinášame správu v samostatnom článku. —  Dňa 
11. apríla 1991 na Gr. kat. biskupskom úrade v Prešove 
prijal predsedu SNR Františka Miklošku. V popoludňajších 
hodinách sa v Rudľove (okr. Vranov nad Topľou) zúčastnil 
na odhalení pamätnej dosky A. Dobrianskemu, pri príleži
tosti 90. výročia jeho smrti. Po slávnosti v miestnom 
chráme slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. — Dňa 13. 
apríla 1991 v Bratislave slúžil sv. liturgiu pri príležitosti 
nedožitých 70 rokov p. Štefana Romana. —  Dňa 14. apríla 
1991 v gr. kat. chráme v Bratislave slúžil sv. liturgiu. Večer 
sa zúčastnil v Slovenskej filharmónii na koncerte na počesť 
70. výročia nedožitých narodenín p. Š. Romana. —  Dňa 
17. apríla 1991 v dopoludňajších hodinách na Gr. kat. 
bisk. úrade v Prešove mal rokovanie s Charitou na Sloven
sku. V popoludňajších hodinách viedol zasadnutie redakč
nej rady našich časopisov. —  Dňa 20. apríla 1991 
v Ľubovci (okr. Prešov) viedol pohrebné obrady za boho
slovca Rastislava Bartka (Zomrel 14. apríla t. r. vo veku 22 
rokov). —  Dňa 28. apríla 1991 posvätil základný kameň 
pre chrám v Bajanoch. Pri tejto príležitosti slúžil sv. liturgiu 
a kázal Božie slovo. — Dňa 29. apríla 1991 sa v Bratislave 
zúčastnil na zasadaní Biskupskej konferencii Slovenska. 
Večer s ostatnými biskupmi koncelebroval pri sv. liturgii, 
ktorú slúžil arcibiskup G. Coppa, apoštolský nuncius 
v ČSFR.

•  Doterajší svätiaci biskup gréckokatolíckej cirkvi 
v Poľsku Ivan Martyniak bol vymenovaný za diecézneho 
biskupa v Przemyšle. Táto eparchia nebola obsadená od 
roku 1946 (KN).

Naši jubilanti'
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripo

mínajú títo duchovní otcovia:
Štefan B a n í k  —  60 rokov od narodenia (2. 7. 1931); 
Vojtech H a v a s s i  —  50 rokov od ordinácie (12. 7. 

1941);
Juraj Z i m o v č á k  — 25 rokov od ordinácie (24. 7. 

1966);
Michal Š u t a j —  50 rokov od ordinácie (28. 7. 1946). 
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo

jich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

f --------------------------------- ------- ----- ------------------------------------ \

Zasadala redakčná rada
Pod vedením otca biskupa Mons. Jána Hirku zasadala 

v Prešove 18. apríla t. r. redakčná rada našich časopisov. 
Na zasadaní, na ktorom boli prítomní aj zástupcovia 
Spolku sv. Cyrila a Metoda, boli prerokované aktuálne 
otázky týkajúce sa našej periodickej i neperiodickej tlače 
s výhľadom pre nasledujúce obdobie.

Vzhľadom k tomu, že doterajší vedúci redaktor Slova a 
Blahovistnika o. František Dancák z pastoračných dôvo
dov požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie, bol do tejto fun
kcie navrhnutý nový redaktor. Redakcia našich časopisov 
bude mať takto svoje sídlo v Prešove. Súčasne bola 
navrhnutá aj nová redakčná rada (fd).

•  Naše sestry služobnice, ktoré sú t. č. na štúdiách v Ríme. Pred 
generálnym domom na Via Cassia Antica, 104 — vľavo sestra 
Monika Poláková, vpravo sestra Regina Mitrová (Snímka o. F. D.)

r  . N

Úmysel Apoštolátu modlitby na júl
1. Aby každú športovú súťaž oživovala lojálnosť, 

čestnosť a priateľský duch.
2. Aby rehoľné komunity zaangažované v misijnej 

činnosti žili svoju službu evanjeliu so stále novým odu
ševnením. _

3. Aby tí, ktorí prázdninujú a dovolenkujú, nezabudli 
na svoje náboženské povinnosti.

Srdce Ježišovo, daj našim biskupom stále viac svet
la, odvahy a apoštolskej horlivosti.
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Vystúpenie nášho zboru v Ríme
Príležitosť spievať pred publikom v zahraničí a naviac 

ešte v Taliansku sa nevyskytne v živote amatérskeho spe
vokolu často a ak zbor takúto možnosť dostane je to pre 
účastníkov nezabudnuteľný zážitok. Preto zájazd nášho 
prešovského staroslovienského zboru pri katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa, ktorý diriguje p. Gabriel Miros- 
say uskutočnenom v dňoch 7.— 13. apríla t. r. do Ríma je 
možné považovať za vyvrcholenie jeho činnosti počas 23- 
ročnej existencie.

Bohatý program zájazdu zahrňoval počas 4 dní pobytu 
v Ríme'dva koncerty — vystúpenie v chráme Narodenia 
Pána v hosťujúcej farnosti Nativita a koncert v chráme sv, 
Antona Abatského v Pápežskom koľégiu Russicum. Zbor 
dostal príležitosť vystúpiť aj v bazilike sv. Petra, kde spie
val pri latinskej sv. omši slúženej pred hlavným oltárom 
baziliky.

Duchovne silným zážitkom bola pre členov zboru účasť 
na staroslovienskej sv. liturgii v Slovenskom ústave sv. Cy
rila a Metoda a priamo v priestoroch katakomb sv, Kalixta 
celebrovaných o. Vasilom Kormaníkom. Ako zdôraznil 
otec biskup Mons. Dominik' Hrušovský, riaditeľ ústavu 
v príležitostnej homílii, táto sv. liturgia bola prvou sv. litur
giou prešovskej gréckokatolíckej eparchie v histórii ústavu 
a pre neho osobne znamenala „významnú chvíľu, na ktorú 
ústav čakal vyše 25 rokov“ .

Vyvrcholením zájazdu do Ríma bola účasť zboru na 
generálnej audiencii Svätého Otca Jána Pavla II. v aule 
Pavla VI., kde zbor dostal príležitosť predstaviť sa svojimi 
spevmi v rámci programu pred začiatkom audiencie spo
ločne so zbormi z Juhoslávie, Škótska, Litvý a Rumunska. 
Počas audiencie Svätý Otec osobitne pozdravil prešovský 
gréckokatolícky zbor a v závere audiencie sa osobne pri
hovoril jeho členom, ktorí sa nechali odfotografovať v jeho 
prítomnosti.

Zbor počas svojho pobytu vo Večnom meste navštívil aj 
miesta zvlášť blízke cyrilometodskej tradícii. Hneď prvé 
kroky zboru viedli v rámci prehliadky pamätných miest 
Ríma do baziliky sv. Klementa, ktorá je tak významná pre 
náš národ a zvlášť pre nás gréckokatolíkov zachovávajú
cich v sv. liturgii starosloviensky obrad. Piesňou V česť 
Kirila a M etodija  nad hrobom sv. Cyrila, ktorý sa nachá
dza v tejto bazilike a modlitbou Otče náš si zbor uctil 
pamiatku obidvoch vierozvestcov.

Slávnostne a sugestívne zneli aj piesne zaspievané na 
znak úcty a vernosti svojej viere a cyrilometodskému 
odkazu v bazilike S. Maria Maggiore a Lateránskej bazilike 
sv. Jána.

Natrvalo sa zapíšu do pamäti účastníkov zájazdu ďalšie 
miesta spojené s najstaršou kresťanskou tradíciou na 
území Ríma —  chrám sv. Pavla za hradbami, miesto státia 
tohoto apoštola, Mamertínske väzenie, v ktorom bol väz
nený sv. apoštol Peter, Milvijský most, ale aj svetoznáme 
pamiatky starovekého Ríma —  Koloseum, Fórum roma- 
num, Konštantínov víťazný oblúk, Cirkus maximum, Kapi
tol, Via Appia. Úchvatný bol výhľad na Večné mesto 
z kupoly baziliky sv. Petra.

Pekným zážitkom v závere zájazdu bolo po ceste domov 
zastavenie v Benátkach, meste na mori, s nádherným 
námestím a chrámom sv. Marka.

Zbor touto cestou vyslovuje úprimné poďakovanie všet
kým, ktorí sa podieľali na organizácii zájazdu a na zabez
pečení pobytu v Ríme. Zvlášť sprievodcovi zájazdu, 
nášmu rodákovi, bohoslovcovi Mariánovi, charitatívnej 
spoločnosti z hnutia FOCOLARE, duchovnému správcovi 
a ďalším z farnosti NATIVITA, sestričkám z kongregácie 
Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie na Via Cas- 
sia Antica, otcovi biskupovi Hrušovskému a sestričkám zo 
SÚSCM a všetkých ďalším za ich milé prijatie a starostli
vosť.

Zážitky a skúsenosti, ktoré zbor získal na tomto zájazde 
sú cenné a určite prispejú k povzbudeniu jeho členov 
v ďalšom snažení tak, aby aj pri ďalších vystúpeniach 
a podujatiach, či už doma alebo v zahraničí dôstojne repre
zentoval svoju gréckokatolícku cirkev.

dr. Peter Kr a j ň á k

Zo života Spolku sv. Cyrila a Metoda
Po obnovujúcom valnom zhromaždení sa výbor spolku 

zišiel na svojom prvom zasadnutí 4. apríla t. r. v Michalov
ciach pod vedením predsedu arcidekana o. Jozefa Knežu.

Výbor konštatoval, že veľká účasť na d’akovacej sv. litur
gii i na snemovaní spolku je dôkazom úprimnej priazne 
gréckokatolíckej verejnosti cyrilometodskému hnutiu. Je 
však potrebné i naďalej upriamiť pozornosť na rozširova
nie členskej základne. Spolok hodlá čím skôr pokračovať 
vo vydavateľskej činnosti.

Po 43 rokoch nútenej prestávky spolok obnovuje tradí
ciu našich cyrilometodských slávností. Tie v tomto roku 
budú v sídle spolku v Michalovciach.

(Pk)V________________________________________________ /
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