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„Vstaňte a nebojte sa!“
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Osoba Ježiša Krista v živote apoštolov znamenala
naozaj veľa. „Pre neho zanechali svoje loďky, ktoré
toľko ráz spúšťali na vodu, toľko ráz priväzovali o
breh, zanechali staré siete, ktoré chytili toľko rýb,
zanechali otca, rodinu a dom; slovom, zanechali
všetko len preto, aby nasledovali Ježiša, človeka,
ktorý nesľuboval peniaze ani pozemky a hovoril len o
láske, chudobe a dokonalosti“ (G. Papini: Život Kris
ta).
Zanechali všetko, ale zostali isté pochybnosti.
Najmä vtedy, keď im po všetkých týchto rečiach o
Božom kráľovstve oznámil, „že musí ísť do Jeruza
lema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonní
kov, že ho za b ijú ...“ (Mt 16, 21). Teraz sa majú tieto
krásne slová rozplynúť? To nemôžu pochopiť! Pre
to — ako píše sv. Matúš — Peter si ho vzal nabok a
začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane!
To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 22).
Pre tieto chvíle bolo treba mnoho síl. Preto troch z
nich — Petra, Jakuba a Jána — vyviedol na vysoký
vrch, aby do ich vnútra nalial potrebného svetla, aby
potvrdil, že je naozaj Boží Syn, ktorému treba dôvero
vať. Tam sa pred ich očami premenil, ukázal im slávu
svojho Božstva, ktorú má v sláve u Boha Otca. A keď
odetý v plnej sláve rozprával pred ich zrakom s Eliá
šom a Mojžišom, samé nebo ich vyzvalo: „Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte
ho“ (Mt 17, 5). Akoby samé nebo im chcelo povedať, že
ho majú počúvať nielen keď hovorí o svojej sláve, ale
• Premenil si sa na hore, Kriste, Bože, a ukázal si učeníkom
i keď bude hovoriť o svojom budúcom utrpení. Preto
svoju slávu, nakoľko toho boli schopní. Nech aj nám hriešnym svieti
Spasiteľ ich posiľňuje: „Vstaňte a nebojte sa!“ (Mt 17,
tvoje svetlo na príhovor Bohorodičky. Sláva Tebe, Darca svetla
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(Tropár sviatku Premenenia Pána)
Čo nám hovorí táto udalosť premenenia na hore
Tábor? Akoby aj nám chcelo nebo povedať, aby sme
j l
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počúvali nášho Spasiteľa. A to nielen vtedy, keď nám 0\ \ 7^ 0~% ¿7%ť7^ #7%#7%#7^ 07%0?%#7%#7^
hovorí o radostiach neba — čo oko nevidelo, čo ucho zástupu kresťanov dostal odpoveď slovami Svätého
nepočulo, čo človeku na um neprišlo (porov. 1 Kor 2, písma: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do
9) — ale aj vtedy, keď nám pripomenie bolesť, ktorú ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým,
kvôli získaniu tohto neba máme pokojne prijať. A ak ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).
jeho slová pochopíme, ak budeme mať „zmysel pre
Veriaceho človeka nesmie v živote nič zlomiť.
Božie veci“ (Mt 16, 23), potom budeme s radosťou pre Všetko to, čo prináša život, — aj bolesť, aj to menej
žívať nielen chvíle šťastia a pohody, ale i chvíle neprí dobré a nepríjemné, dá sa s Božou pomocou obrátiť
jemné a ťažké, pretože ich budeme znášať spolu k dobrému; keď už nie pre dočasné dobro, tak určite
s Kristom a pre Krista.
pre dobro večné. A tam — ako to píše sv. Ján vo svo
V
čase veľkého prenasledovania kresťanov —jom Zjavení — Boh zotrie „z očí každú slzu a už
v roku 310 — rímsky dôstojník Hadrián videl kráčať nebude smrti, ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac
kresťanov na smrť, ktorí na tvári mali neobyčajný nebude“ (21, 4).
pokoj a radosť. Pýtal sa ich: „Akú odmenu čakáte za
tieto hrozné muky, ktoré tak pokojne znášate?“ A zo
o. František D a n c á k , vedúci redaktor
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1. Š Nájdenie sv. Kríža. Makabejskí mučeníci
2. P Prenesenie ostatkov sv. prvomučeníka Štefana
Prvý piatok
3. S Izakiáš, Dalmát a Faust, prepodobní
_____________________ ______ /
4. N. 11. nedéľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 11. Sedem
efezských mučeníkov
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Eusignius, mučeník
Premenenie Pána
Dometius, mučeník
Emilián, biskup a vyznávač
Matúš, apoštol
Vavrinec, mučeník

11. N 12. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 1. Eupl,
mučeník
12. P Focián a Anikita, mučeníci
13. U Maxim, vyznávač
Zakončenie sviatku Premenenia Pána (Otdanije)
14. S Micheáš, prorok
15. Š Zosnutie presvätej Bohorodičky
16. P Prenesenie obrazu Spasiteľa (nerukoustvoreného)
17. S Miron, mučeník
18. N 13. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 2. Flór a
Laur, mučeníci
19.
20.
21.
22.
23.
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Andrej Stratilát a spol., mučeníci
Samuel, prorok
Tadeáš, apoštol
Agatonik a spol., mučeníci
Lupus, mučeník
Zakončenie sviatku Zosnutia presv. Bohorodičky
(Otdanije)
24. S Eutych, mučeník
25. N 14. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 3. Bartolomej
a Títus, apoštoli
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Adrián a Natália, mučeníci
Pimen Veľký, prepodobný
Mojžiš Murín, prepodobný. Augustín, biskup
Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa
Alexander, Ján a Pavol, patriarchovia
S Uloženie pásu presv. Bohorodičky

A na*
„Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo
srdca každý svojmu bratovi“ (Mt 18, 35).
V Leningrade je hrob so zvláštnym pomníkom. Je to veľká
okrúhla železná doska, predstavujúca tvár. Miesto oči, úst a nosa
sú výrazy, z ktorých vyrastá tráva. Okolo všetkého sa vinie obrov
ský had z liatiny. Pod hadom je nápis: „Prekliatej dcére otec, ktorý
ju preklial.“
Ľudská nenávisť ide často až za hrob, pretože človek nerád
odpúšťa. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi to jasne potvrdzu
je. Bóh je však celou svojou podstatou milosrdný, odpúšťa každé
mu, kto zlo ľutuje . . . A to je vý?va aj pre nás. Aj my odpúšťame
svojim vinníkom, aby o nás Pán vyhlásil: „Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7).
„Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal
veľký majetok“ (Mt 19, 22).
Cirkevní historici píšu, že cisár Decius (3. stor.) prenasledoval
kresťanov a nútil ich, aby zapreli Krista a obetovali modlám. A sku
točne, mnoho kresťanov odpadlo, no väčšina tých, čo mali veľké
bohatstvo. Radšej zapreli Krista, než by sa mali zrieknuť svojho
bohatstva.
Aj bohatý mladík „odišiel smutný“ od Krista, keď počul, že k pra
vej dokonalosti a dosiahnutiu pokladu v nebi, sa treba zriecť všet
kého . . . Aj pre nás to možno znie paradoxne, pritvrdo. Ale nie
sme prví, ktorí majú tento dojem. Aj apoštoli sa hneď na mieste
zhrození pýtali: „Kto potom môže byť spasený?“ (Mt 19, 25). Ale
kto pochopí a tak urobí, „dostane stonásobne viac a bude dedi
čom večného života“ (Mt 19, 29).

*
„Blahoslavený život, ktorý ťa n o sil. . (Lk 11, 27).
Pod dojmom Ježišových slov, prednáša žena zo zástupu chválu
Ježišovi tým, že velebí jeho Matku. Iste je to dôstojné a potrebné
chváliť Matku nášho Vykupiteľa — nielen pre jej telesné mater
stvo, ale i preto, čím sa pre nás stala. Preto o nej na večierni
sviatku jej Zosnutia spievame: „Kaja duchovnaja pinija nyni prinesem Tebi, Vsesvjataja . . . “ Áno, akými len piesňami a slovami
mali by sme vyjadriť jej dôstojnosť a slávu, tej — ktorá je požeh
naná medzi ženami (Lk 1. 4 2 ) .. . Leonardo da Vinei keď maľoval
obraz Bohorodičky, maľoval ho na kolenách .. . Ľudské umenie
sa ju snažilo vystihnúť ako Najčistejšiu, Najsvätejšiu, Nepoškvrne
nú .. . Ale vedľa týchto zobrazení je iste najkrajšie vystihnutie, že
sa stala matkou všetkých kresťanov, ktorí potrebujú jej ochranu a
pomoc.
„Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odi
šiel, vo väzení ho sťal . . . (Mk 6, 27).
Príbeh o smrti sv. Jána Krstiteľa znie ako z rozprávky. Kráľ slávi
narodeniny. Mladé dievča tančí pred hosťami a za odmenu môže
vysloviť nejaké želanie. Pred kráľovnú, matku tanečnice, prišla
chvíľa, aby sa pomstila na nepohodlnom kritikovi jej života. A pre
tože kráľ bo! slaboch, musí prorok — sv. Ján Krstiteľ, zomrieť. . .
Zomrel, — ale vec, za ktorú sv. Ján Krstiteľ bojoval, beží ďalej.
„Božie slovo nie je spútané!“ (2 Tim 2, 9 ). .. Hlásatelia evanjelia
umierali vo väzeniach, na nútených prácach, vo vyhnanstve, v
koncentračných táboroch, ale nikomu sa nepodarilo spútať Božie
slovo. Nepozná prekážok, nepozná hranice, mreže, putá . . . Pri
chádza všade a záleží len na človekovi, či ho prijme.

ODPUSTY V MESIAC AUGUST
-fd-

B u k o v á H o r k á — 4. augusta, Š a š o v á a K l o k o 
č o v — 11. augusta, M á r i a p ó č — 18. augusta (s
účasťou Svätého Otca), Ľ u t i n a — 25. augusta, Č i r č
— 1. septembra.
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Prv než som ťa spoznal, Bože, môj život bol púšťou
(A. Carrel),

Nie zážitky, ale život
,Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hoj
nejšie"
(JN 10, 10)

Pri rozhovoroch veriacich počúvame, ako sa títo
často navzájom informujú o rôznych náboženských
podujatiach, stretnutiach, liturgických slávnostiach
ako sú napr. vysviacky, primície, odpusty a pod. A naj
častejšie počuť slová: to bol krásny zážitok, ten kňaz
výborne kázal, tí nádherne spievali, bolo to vydarené
mládežnícke vystúpenie, bola to mariánska akadémia
na úrovni, atď, atď. Isteže zmyslové vnímanie pek
ných, dobrých a kvalitných zážitkov má svoj veľký
význam pre naše duchovné formovanie, pre náš
duchovný rast, poslúži na zamyslenie i poučenie, ale
tieto náboženské zážitky nesmú zostať bez vnútornej
odozvy, nesmú sa stať cieľom, ale iba prostriedkom na
to, aby sme sa viac priblížili, viac spoznávali a nako
niec viac milovali jediný náš cieľ — Boha.
Stretnutie sa veriacich pri rôznych náboženských
úkonoch je stretnutie sa s Kristom podľa jeho slov:
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). Teda prežívanie
liturgických slávností a všetkých náboženských úko
nov je iba prostriedkom, ktorý cez zmyslové vnímanie
a postupne cez ďalšie vrstvy našej psychiky preras
tajú až do horizontu vrcholného poznávania Boha vie
rou. Ak sa proces približovania sa k Bohu zastaví len
v emociálnej sfére, ako napr. v oblasti folklóru, potom
platí pre nás výrok proroka Izaiáša: „Tento ľud iba
perami si ma ctí“ (Iz 29,13), alebo Kristove slová: „Nie
každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane“, vojde do nebes
kého kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca,
ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21). Dnes by sme tento
text preložili do nášho jazyka ako — chcem od vás
skutky, prax kresťanského života a nie vaše sladké
reči o láske a príjemné kresťanské zážitky. Chcem aj
dnes, ako v prvotnej Cirkvi, aby ľudia mohli na vás
ukázať ako na prvých kresťanov — pozrite, ako sa
milujú.
Náš vzťah k Bohu sa ani tu na zemi, ani po našej
smrti nebude merať množstvom absolvovaných nábo
ženských zážitkov, ale mierou kvality nášho nábožen
ského života, ktorý má svoju sociálnu dimenziu vyja
drenú v Kristových slovách: „čokoľvek ste urobili jed
nému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste uro
bili“ (Mt 25, 40).
Tieto Kristove slová, ktoré si každý z nás osobne
vypočuje od večného Sudcu nás nabádajú, aby sme
vážne vzali Ježišovu výzvu, ktorú adresoval Petrovi s
jeho lodičkou: „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5, 44), čo pre
náš duchovný život dnes prekladáme ako: poďme z
plytčín sladkých a príjemných zážitkov k praktickému
náboženskému životu, poďme z náboženskej infanti
lity k duchovným hĺbkam pravdivých postojov k Bohu
a blížnym, poďme od duchovného mlieka a odvarov aj
k tvrdej strave, poďme všetkými poskytovanými
duchovnými prostriedkami k „miere plného Kristovho
veku“ (Ef 4,13), poďme od kvantity ku kvalite.
Aj v tomto je nám Kristus jedinečným vzorom, že
nestagnoval v ničom, ako píše sv. Lukáš, že chodil

pravidelne, ako bývalo zvykom do synagóg aj do jeru
zalemského chrámu, kde už ako dvanásťročný udivo
val svojou múdrosťou znalcov zákona a keď si ho rodi
čia po troch dňoch v chráme „strateného“ našli, vrátil
sa do Nazareta, kde sa naďalej „vzmáhal v múdrosti,
veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 52). Jeho rast
v múdrosti mal však svoj odraz predovšetkým v raste
jeho lásky, pretože všade kade „chodil, dobre robil“
(Sk 10, 38), až to v praktickej láske dotiahol do jej
vrcholu na Kalvárii.
Ak si dnes trošku hlbšie všimneme napr. spiritualitu
rôznych náboženských hnutí u nás za posledné desať
ročia, mohli by sme zbadať, že „najmasovejšie“ z nich
boli tie, ktoré nemali v svojich „regulách“ tvrdé štú
dium, tvrdú prácu na osobnej formácii a metanoi, ale
mali skôr podobu akéhosi skupinového pripomínania
si vlastných zásluh na vykonaných dobrých skutkoch,
z čoho mnohým ostávalo neraz i horko v ústach, čo sa
obyčajne potom splachovalo nejakou sladkou piesňou
pri gitare. Najhoršie na tom u mnohých hnutí je, žiaľ aj
dnes, že v svojich formách, ktoré nakoniec aj predur
čujú obsah, sú konzervatívne a azda aj prežité a tak
uzavreté, že veľmi ťažko dochádza k prirodzeným pre
sunom dozrievajúcich členov do spoločenstiev obsa
hové náročnejších. Obrazne povedané — stále v prvej
triede s duchovným mliekom na začiatku i na konci.
V podmienkach skrytosti a utajenosti práce týchto
náboženských hnutí v katakombách Cirkvi v minulých
desaťročiach sa však dá takáto prax do istej miery

# Na odpuste v Malcove
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ospravedlniť, ale dnes by sa tie spoločenstvá, ktoré
žijú ďalej mali takejto praxe zbaviť a postupne preras
tať pod dobrým duchovným vedením do kvalít, ktoré
Kristus od nás žiada. Vzrastať v múdrosti a milosti
vždy a všade dobre robiac bez toho, aby sme si to uve
domovali a tobôž už nie, aby sme sa s tým chválili pred
druhými. Tieto sladké formy nemajú v sebe tú misio
nársku dynamiku najmä voči neveriacim, akú ju mali
formy nadšeného ohlasovania ukrižovaného a
zmŕtvychvstalého Krista potvrdzovaného pravdivos
ťou vlastného života podľa viery. „Slová, ktoré som
vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63). Kristus dáva
každému, kto ho prijme návod pre život a nie pre zážit
ky. Život je ako chlieb, ktorý sa nikdy nepreje, ale
zážitky sú len sladkým zákuskom, ktorý ak by nahrá
dzal chlieb, tak by sa rýchlo nielen prejedol, ale by nám
aj uškodil.
Keby sme dokázali zistiť, z akých príčin ľudia naj
častejšie strácajú svoju vieru, alebo prečo neveriaci,
nechcú prijať vieru v Krista, tak by sme asi neboli
ďaleko od pravdy pri tvrdení, že je to najmä z pohor
šení nekresťanského života kresťanov (Krista obdivu
jem, ale kresťanov nemám rád — Gándí). A tu sa
hodno preto dotknúť aj problému tých, ktorí hľadajú
cestu k Bohu.
Dnes aj do nášho prostredia prichádzajú spirituality
prirodzených náboženstiev blízkeho i ďalekého
východu, alebo rôznych siekt západu so svojimi

Adrián a Natália, mučeníci
Podľa gréckeho životopisu, Adrián bol pohanským veli
teľom v cisárskom vojsku Diokleciána (284—305). Žil v
Nikomédii. Jeho manželka Natália bola kresťankou.
Pod vplyvom prekrásneho príkladu mučeníctva dvadsia
tich kresťanov, ktorí boli umučení pred očami Adriána, sa
i on stal kresťanom. Hneď po vyznaní svojej viery bol uväz
nený.
Keď sa o tom dozvedela jeho manželka Natália, okam
žite ho navštívila vo väzení. Bola šťastná, že sa jej manžel
stal kresťanom. Neprestávala bozkávať okovy, ktorými bol
prikutý k stene.
Vo väzení sa Adrián učil pravdám viery od ostatných
kresťanov, ktorí boli uväznení spolu s ním. Nakoniec pri
šiel deň súdu. Na súde nútili Adriána, aby priniesol obeť
pohanským bohom. Keď odmietol, odsúdili ho na smrť.
Najprv ho zbili bičmi. Potom ho opäť uväznili. Natália ho
navštevovala a ošetrovala jeho doráňané telo . . . Podobne
robili i iné kresťanské ženy. Keď sa o tom dozvedel Dioklecián, zakázal takéto návštevy vo väzení.
Vtedy si Natália odstrihla svoje dlhé vlasy, preobliekla sa
za muža a takto navštevovala Adriána. Ustavične ho
povzbudzovala, aby nezradil Krista.
Odsúdených odsúdili na polámanie kostí. Natália bola
prítomná pri tom, ako údermi lámali kosti na rukách a
nohách jej muža. Modlila sa, aby vydržal. Potom mučitelia
odťali Adriánovi ruky a nohy. Uprostred bolestí zomrel.
Jednu jeho odseknutú ruku si Natália skryla pod plášť.
Po poprave pohania chceli spáliť telá umučených, ale
dážď im vtom prekazil. Opálené zbytky mučeníkov kresťa
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duchovnými psychotechnikami pomocou ktorých sa
dosahujú zasa len zážitky (niekedy až mystické) nabá
dajúce k životnej praxi zamierenej do seba, do vlast
ného vnútra, introverzne. Prežívanie „nyrvány“ prí
jemných zážitkov neinšpiruje starať sa o bratov k bie
de, je to filozofia uzavretého kruhu okolo seba. Ale
Kristus s rozpätými rukami na kríži symbolizuje jeho
vlastnú náuku vyjadrenú hlavným prikázaním lásky k
Bohu a blížnym a síce, že kresťanstvo je náuka a prax
otvorená a to v symbole svislého a vodorovného
ramena kríža. Svislé rameno je pevné duchovné za
kotvenie človeka v Bohu a vodorovné je znakom otvo
renia sa pre službu blížnym.
„Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený . . . “, spieva
sa v jednej z mládežníckych piesní. Kríž je teda stro
mom opravdivého kresťanského života, ktorý čerpá
silu z Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Pekné a prí
jemné zážitky v našom kresťanskom živote by boli len
bozkami Kristových nôh od Márie Magdalény o ktoré
sa márne pokúšala po jeho vzkriesení pri hrobe, pre
tože podľa Ježiša dôležitejšie bolo, aby išla rýchlo
ohlásiť jeho vzkriesenie apoštolom. Opravdivý život
znamená však vziať na seba svoj kríž životných námah
pre dobro iných, pritom radostne ohlasovať vzkriese
ného Krista a tak verne všade kráčať za ním.
dr. Jozef V o s k á ŕ

nia pozbierali a pochovali na mieste, ktoré sa nazývalo
Argyropolis.
Po smrti Adriána si Natáliu chcel vziať za ženu jeden z
pohanov. Natália však utiekla k hrobu svojho muža. So
sebou vzala i jeho ruku. Po smrti bola pochovaná vedľa
svojho muža.
Podľa Bollandistov, ostatky svätých Adriána a Natálie
boli v 6. storočí prenesené z Východu do Ríma. Za pápeža
Honória I. (625—638) bol v Ríme zasvätený týmto muče
níkom jeden chrám na Fórum Romano. R. 1110 ostatky
sv. Adriána a Natálie boli prenesené do Flanderska do
kláštora Gheraerdoberghe (Grammont).
Ich pamiatku si pripomíname 26. augusta.
Jozafát Byzantínec

• Po štyroch desaťročiach stojí uprostred cintorína na Dukle
opäť sv. kríž (Text a sním ka: Ján Poprík).

Z O S N U T I E P R E S V Ä T E J BOHORODIČKY
Sviatok Zosnutie presvätej Bohorodičky je bez kaž od Betlehema.“ A skutočne, biskup Juvenálius, kto
dej pochybnosti naozaj mimoriadnym sviatkom Panny rému pomáhala vznešená dáma z Icélie dal postaviť na
Márie. Svojím výnimočným významom obsadzuje tak ceste medzi Jeruzalemom a Betlehemom chrám ku cti
mer celý mesiac august, robiac ho takto mariánskym Panny Márie. Bola to lokalita, kde podľa tradície s naj
mesiacom východnej (byzantskej) cirkvi. Príprava väčšou pravdepodobnosťou odpočívala Panna Mária,
tohto sviatku začína nielen tzv. „predprazdenstvom“, a preto táto východná cerkov bola pomenovaná Katdeň vopred (14. august), ale už 1. augusta, najlepšou a hisma (t. j. Odpočinok). Potvrdenie toho, nachádzame
Ježišom Kristom najviac odporúčanou formou prí i v homílii o Panne Márii, ktorá pochádza z r. 467 od
pravy — pôstom. Mariánsky pôst ku cti Božej Matky Krispa Jeruzalemského a bola venovaná bratstvu mní
trvá u nás gréckokatolíkov dva týždne (15 dní), t. j. od chov sv. Eutýmia, blízko svätého mesta.
1. do 15. augusta. Dnes nie je záväzný, ale plne dobro
K tomu je treba dodať ešte jedno svedectvo z reči
voľný, kvôli väčšej záslužnosti a úžitku pre veriacich. Prokla Konštantinopolského z 15. augusta 429 pri prí
14. augusta — teda deň pred vyvrcholením samotnejležitosti kolosálnej oslavy sviatku Panny Márie, v kto
oslavy Bohorodičky je tzv. „predprazdenstvo“ sviatku. rej sa tento sústreďuje na chvály oslávenkyne a jej
Oslava našej nebeskej Matky doznieva ešte plných veľkosť, avšak bez toho, aby sa zvláštnym spôsobom
osem dní (tzv. poprazdenstvo) až do 23. augusta, kedy bližšie venoval niektorej udalosti z jej života. Existuje
končí veľkolepou celebraciou na tzv. „oddaní sviat skoro všeobecný názor, vidieť v tomto sviatku Boho
ku“. Oddaním sviatku sa takto uzatvára nádherný rodičky výročie jej narodenín, v zrovnaní s narodeni
mariánsky cyklus, ktorý je jedným z najkrajších dôka nami mučeníkov, t. j. narodenín pre nebo.
zov neobyčajnej úcty na Východe.
Východní kazatelia a tvorcovia hymnov veľmi živo
Na Východe nie je však nijakou výnimkou, keď sa reagovali na skutočnosť Zosnutia Bohorodičky, čo sa
veľmi významné sviatky slávia i niekoľko dní vopred a prejavilo i v teologických a duchovných prácach. V 6.
niekoľko dní ešte rezonujú po svojom vyvrcholení. Je stor. Rozbehnuté teologické úsilie, malo svoj zlatý vek
to starobylá tradícia Cirkvi, ktorá sa žiaľ, zachovala len v 8. storočí a to hlavne v dielach Hermana Konstantivo východných cirkvách. Na Západe oslavy už nie sú nopolského (zomrel okolo r. 733), Andreja Krétskeho
tak úchvatné a často sa zredukovali len na jednu sv. (t749), Kosmu Majumského (zomrel po r. 776) a pre
omšu, čo je nesmierna škoda, lebo i v profánnom dovšetkým sv. Jána Damascénskeho (f749). Tiež v
živote mimoriadne slávne udalosti vyžadujú dosta liturgickej atmosfére spôsobilo rozvoj nezvyčajných
točne dlhú predchádzajúcu prípravu a pomerne dlhý rozmerov, urobiac tento sviatok veľmi rýchlo jedným
čas doznievajú.
z najslávnejších mariánskych sviatkov v byzantskej
cirkvi a udeliac mesiacu august privilégium marián
HISTORICKÉ DÁTA:
skeho mesiaca.
Dodnes nájdené historické pramene hovoriace o
Počnúc 10. storočím rečníci a kazatelia s mimoriad
pôvode sviatku ukazujú na koniec 5. a zač. 6. storočia. nou obľubou dávali dôraz na dôležitosť tohto sviatku
Hymnus Jakuba Sarug (f523) hovorí o tom, že v jeho nielen pre jeho vlastný význam, ale i preto, že týmto
časoch Zosnutie bolo už oslavované v mnohých Sýr mariánskym sviatkom u nás ná Východe sa uzatvára
skych cirkvách. Okrem toho v živote sv. Teodora Jeru starý liturgický a cirkevný rok, kým iným, nie menším
zalemského (f52S) je narážka na sviatok Panny Márie mariánskym sviatkom Narodenie Panny Márie (8.
pri príležitosti ktorého, dňa 15. augusta sa zišiel v
meste Jeruzaleme veľký nával ľudu. Toto zhromažde
nie sa najskôr vzťahovalo k bazilike v Getsemanskom
údolí, kde okolo r. 570 podľa rozprávania Antonína z
Piacenze bol chránený hrob Panny Márie.
Najnovší výskum ukazuje i na jednu z prvých kázní
o tomto sviatku, ktorá sa pripisuje Theodorovi z Lívie
a je datovaná medzi roky 550 až 650, pričom je viac
pravdepodobnejší dátum ešte pred rokom 600.
Okrem iného vieme, že dekrét rímskeho imperátora
Maurícia (582—602) sídliaceho v Konštantinopoli,
predpísal slávenie tohto sviatku pre všetky oblasti
Rímskeho impéria na 15. augusta.
Samotný sviatok Zosnutia, podľa toho, ako sa nám
javí v tejto perióde, poukazuje na to, že mal už pred
touto epochou predhistóriu, ktorá nám však nie je
dostatočne známa vo všetkých jednotlivostiach.
Napríklad, kalendár uvádzaný v Jeruzalemskom
• Ctihodný zbor múdrych apoštolov sa zázračne zhromaždil,
evanjeliári (preložený pre potreby Arménskej cirkvi aby slávne odprevadil do hrobu tvoje presväté telo, od všetkých
medzi r. 434 a 490), ktorý odráža Jeruzalemskú liturgiu oslavovaná Bohorodička. S nim i ti spievali aj zástupy anjelov a
v čase biskupa Juvenália (422—458) obsahuje tento oslavovali tvoj príchod do neba (Sedalen sviatku Zosnutia presv.
údaj: „15. august - - je deň Márie, Božej Matky, 3. míľa Bohorodičky)
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sept.) sa slávnostne otvára nový. (Pozn.: Nový rok v
byzantskom kalendári začína 1. sept., a v latinskom
kalendári 1. dec.). Tak východná cirkev začína i končí
rok s Máriou, čím sa ona stáva našou zvláštnou och
rankyňou počas celého roka.
PREDMET A VÝZNAM SVIATKU
Sviatok Zosnutia sa inšpiruje v rozličnej miere apok
ryfmi o prechode Márie z tohto sveta do neba. V pre
važnej miere od samého počiatku zaujímalo kazateľov
a hymnografov jej vzkriesenie a slávne nanebovzatie s
telom a dušou alebo v niektorých prípadoch jednodu
ché premiestnenie a nanebovzatie tela. Texty sa vo
všeobecnosti zaoberajú Máriou ako našou neprestaj
nou sprostredkovateľkou v nebi a ponúkajú čitateľovi
úchvatný obraz vzkriesenia, pretože Kristus v smrti
Márie a jej povýšení potvrdzuje vlastné víťazstvo nad
nepriateľom: Nachádzame i obrazy — Mária — Matka
Svetla — a ako taká vstupuje do slávy, ktorá mnohoná
sobne prekonáva nádheru a žiarivosť slávy nebeských
obyvateľov.
Zosnutie (Uspenie) Márie — Božej Matky — jej
vzkriesenie a premenenie sú dva kľúče kresťanskej
viery a ako také sú konečným — záverečným dielom
Božej priazne a láskavosti k ľuďom. Zosnutie Bohoro
dičky realizuje ukončenie ekonómie spásy.
V textoch vidieť ako sa tratí smútok a nostalgia
duší apoštolov, ktorí vidia, že v Márii sa spĺňajú všetky
prísľuby dané tým, čo veria v Ježiša Krista. Mária sa
dostáva do Kristovej bezprostrednej blízkosti a súc
mu takto blízka, nevzďaľuje sa od nás, ale prihovára
sa za nás nesčíselnými prosbami:
„V pôrode si si zachovala panenstvo, v zosnutí si
neopustila ľudstvo, Bohorodička, bola si povolaná k
životu, Matka toho, ktorý je sám Životom, svojimi
modlitbami zbavuješ smrti naše duše“ (Tropár sviat
ku).
Texty dávajú dôraz na víťazstvo nad smrťou tej,
ktorá už predtým zvíťazila nad hriechom. Iné texty
zasa sústreďujú pozornosť na to, že Mária nasleduje
svojho Syna na ceste k životu, ako ho nasledovala na
ceste svätosti a poslušnosti. Z textov dýcha istota, že
prenesenie Márie do neba nám dáva záruku nášho
zjednotenia s jej osláveným Synom. Tát<f istota budú
ceho vzkriesenia našich tiet vanie veľm i výrazne aj z
typicky východného názvu sviatku USPENIJE.
Kým na Západe sa sviatok volá jednoducho Nane
bovzatie, pretože Panna Mária bola vzatá do slávy
svojho Syna, na Východe byzantská cirkev bežnejšie
hovorí o jej Zosnutí (Usnutí, Uspeniji). Takto sa volá
tento sviatok, pretože východná cirkev nevidí v smrti
ukončenie jedného života a začiatok iného. Podľa
východných otcoy každý z nás bude pokračovať vo
večnosti. Tým smrť stráca svoju hrôzu — je iba pre
chodom z .jedného časného, do iného večného pro
stredia; je iba spánkom, ktorým sa život neprerušuje,
aie po prebudení pokračuje v nebeskej vlasti. Týmto
naša byzantská cirkev je verná nielen terminológii
katolíckej cirkvi v apoštolských časoch, ale i vyjadro
vaniu samého Ježiša Krista, ktorý tiež chápai smrť ako
spánok.
Evanjeliá "^ p rá v a jú o tom, ako v súvislosti so
smrťou Lazára Ježiš Kristus povedal svojim apošto
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lom: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“ Uče
níci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie,“ Ježiš však
hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spán
ku“ (Jn 11,11-13).
Podobne o zomrelej Jairovej dcére Ježiš povedal
tým, ktorí nariekali nad mŕtvolou dievčaťa: .Neplačte!
Dievča neumrelo, ale spí.‘ Oni ho vysmiali, lebo vedeli,
že umrelo. Ale on ho chytil za ruku a zvolal: ,Dievča,
vstaň!’ I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. A rozkázal,
aby mu dali jesť“ (Lk 8, 52-55).
Sv. apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom hovorí:
„A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte
stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnulí
v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme
nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (15,
17-20). „Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z
mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnulí, skrze Ježiša pri
vedie s ním“ (1 Sol 4, 14). „Prebuď sa, ty, čo spíš,
vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5,14).
Podobne teda ako spánok neprerušuje život, po
dobne ani smrť po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista nemá
nad nami viacej moci. Smrť prestala byť viacej smrťou,
je už spánkom, z ktorého sa možno prebudiť. V tejto
radostnej nádeji je záruka, že jej Syn splní všetky svoje
sľuby, ktoré nám dal.
Majúc na mysli túto radostnú skutočnosť Zosnutia
znašej Matky, z celého srdca spievajme slova stichiry
sviatku na jej oslavu, slová plne neochvejnej dôvery v
jej neprestajné orodovanie.
„Zapejte ľudia, Matke Boha nášho, zapejte. Pretože
dnes svoju presvetlú dušu do prečistých dlaní, z nej
bez poškvrnenia Počatému odovzdáva, ktorého i bez
prestávky úpenlivo prosí, aby daroval svetu pokoj a
veľké milosrdenstvo.“
(Mário est)

Úmysel Apoštolátu modlitby na august
1. Aby voľný čas využitý správnym spôsobom bol
pre všetkých príležitosťou k duchovnému vzrastu.
2. Aby kresťania vedeli používať masové komuni
kačné prostriedky ako účinné nástroje evanjelizácie.
3. Aby sme nezabudli odprosovať Spasiteľa za hrie
chy spáchané na prázdninách a dovolenkách.
Srdce Ježišovo, daj kňazom v duchovnej správe
všetky potrebné milosti.
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Všetky sviatosti sa spravidla vysluhujú v rámci litur
gickej slávnosti — pri bohoslužbách. Liturgia — cir
kevné bohosiužby, to nie sú iba vonkajšie obrady a
ceremónie. Ich dušou je Ježiš Kristus a sú uskutočne
ním jeho kňazstva. On sám je prítomný v spoločen
stve, ktoré oblasuje Božie slovo, vzdáva Bohu vďaku,
„s radosťou a úprimným srdcom“ (Sk 2, 46) slávi
Pánovu pamiatku, prináša obetu, modlí sa za ľudstvo
a v nádeji očakáva príchod Pána. Liturgické obrady sú
teda verejnou bohoslužbou celého tajomného tela
Ježiša Krista, hlavy a údov. Prostredníctvom znakov a
symbolov predstavuje spásu človeka a súčasne je
spoločnou a verejnou oslavou Boha (porov. SC 7).
Sviatosti majú svoje miesto v rámci liturgie — cir
kevných bohoslužieb aj preto, že Cirkev je v Ježišovi
Kristovi univerzálnou sviatosťou spásy (porov. LG 48
a i.). Jednotlivé sviatosti ako znaky Krista sú zároveň
aj znakmi Cirkvi. Na jednej strane Cirkev pomocou
nich rastie, na druhej strane sa v jednotlivých sviatos
tiach konkrétne javí ako sviatostný znak. Vo sviatos
tiach stretávame teda Ježiša Krista a máme účasť na
spáse skrze spoločenstvo veriacich. Krst je bránou do
spoločenstva Cirkvi. Širmovaním (myropomazaním)
sa veriaci stáva jej zodpovedným údom. Eucharistiou
sa prehlbuje zakorenenie v Ježišovi Kristovi a v spolo
čenstve veriacich. Sviatosť kňazstva a manželstva
udeľujú milosť k osobitnému poslaniu v Cirkvi. Svia
tosť zmierenia (pokánia) a pomazania chorých znova
darúva alebo posilňuje nadprirodzený život. Sviatosti
sú teda znakmi spásy a jej sprostredkúvaním jednot
livcom a celému cirkevnému spoločenstvu.
Osobitným spôsobom sa spoločenský charakter
sviatostí javí pri slávení Eucharistie, ktorá je zname
ním jednoty a putom lásky (porov. SC 26; 47). Na ich
vysluhovaní sa teda veriaci nemajú zúčastňovať iba
ako pasívni diváci, ale vedome a aktívne. Iba takto
môžu mať podiel na milostiach, ktoré sviatosti nazna
čujú (porov. SC 11; 14 a i.).
Spoločenský ráz sviatosti sa vyjadruje i tým, že ich
vysluhovanie má dialogickú povahu (jeden vysluhuje a
druhý prijíma). Nik si nemôže sám vysluhovať svia
tosť. Výnimku tvorí len prijímanie kňaza, ktorý slúži sv.
liturgiu. Pri každej sviatosti je potrebný vysluhovateľ,
ktorý v zastúpení a v mene Ježiša Krista, skutočného
vysluhovatei’a, prevádza sviatostný úkon, a prijímateľ.
Vysluhovateľ musí mať výslovné poslanie a povere
nie Ježiša Krista. Okrem krstu a manželstva vo výni
močných prípadoch patrí vysluhovanie sviatosti
úradu Cirkvi. Z tohto dôvodu laici potrebujú na rozdá
vanie Eucharistie osobitné povolenie biskupa. Keďže
sviatosti sú vecou a kompetenciou Cirkvi (podľa Kris
tovho rozhodnutia), vyžaduje sa k ich platnosti vyslu
hovanie Cirkvou ustáleným spôsobom a zhoda úmys
lu vysluhovateľa s úmyslom Cirkvi. Napr. krst, ktorý sa

neudelil v mene najsvätejšej Trojice, alebo krst zo
žartu nie je platný. Neplatné je i manželstvo, pri ktorom
sa vylúčili podstatné známky cirkevného chápania
manželstva.
Dôstojnosť vysluhovania sviatosti vyžaduje, aby
život vysluhovateľa zodpovedal tomu, čo sviatosť
predstavuje.
Avšak k platnému vysluhovaniu sviatosti nie je
potrebná svätosť a pravovernosť vysluhovateľa. Roz
ličné rigoristické hnutia v minulosti i prítomnosti
dávali do závislosti platnosť sviatosti od osobnej svä
tosti a vierohodnosti vysluhovateľa. Nepochopili, že
sviatostná milosť nepramem z ľudskej svätosti vyslu
hovateľa, lež z vykupiteľského diela Ježiša Krista, a že
on je ich skutočným vysluhovateľom a môže si poslú
žiť aj nehodným človekom. Ináč by mohol povstať
nepokoj a neistota. Spoločenstvo veriacich by muselo
stále skúmať, či ten alebo onen kňaz je hodný, čo by
viedlo k sporom a zániku jednoty. Dnes všetky veľké
cirkvi, i protestantské, uznávajú objektívnu platnosť
sviatosti napriek nehodnosti vysluhovateľa.
Na plodné a dôstojné prijatie sviatosti je potrebná
živá viera a duchovné predpoklady (dispozícia) pre
sviatostnú milosť. Nedôstojné prijatá sviatosť nepri
náša spásu (v stave ťažkého hriechu), ale súd. Na pri
jatie sviatosti sa treba zodpovedne pripraviť: rozjíma
ním, modlitbou a pokáním. Ak chýbajú duchovné
predpoklady, stačí na platné prijatie sviatosti úmysel
prijať ju. Sviatosť prijatá pod fyzickým alebo psychic
kým nátlakom je neplatná! Týka sa to napr. kňazskej
vysviacky a manželstva. Nekatolík napríklad (ak je
pokrstený) môže platne prijať sviatosť manželstva a
nehodný muž kňazskú vysviacku, ak priamo nevylu
čujú pozitívne prijatie sviatosti a splnili požadované
podmienky.
Sviatosti teda nie sú magické zaklínadlá, lež spasi
teľné znaky, vysluhované a prijímané s plným vedo
mím, slobodne a s vierou.
(Podľa A. H. Mateje pripravil M. M.)

Odisiisf v M ic lia lo v c ia c ii
Už dva týždne pred sviatkom Zoslania Svätého Ducha sa v
našich cerkvách o bjavili plagátiky, ktoré pozývali na odpust
do chrámu Svätého Ducha otcov redemptoršstov v Michalov
ciach. Po 42 rokoch nútenej prestávky opäť odpust, na ktorý
radi chodievali gréckokatolíci z celého širokého okolia.
Treba však povedať, že tohoročném u odpustu počasie
neveľm i žičilo. Aj napriek tom u sa po dva dni na všetkých
šiestich sv. liturgiách žišío veľa pútnikov. Sobotňajší večer
patril najmä detským a m ládežníckym skupinám. Vyvrchole
ním odpustovej slávnosti bola slávnostná sv. liturgia, ktorú v
nedeľu slúžil viceprovinciál o. Milan Chautur, CSsR. Jeho
kázeň navodila prítom ných najmä m yšlienku úprim nej vďaky
Všemohúcemu za m ožnosť slobodne sa schádzať na boho
služby pod klenby tejto im pozantnej kláštornej cerkvi.
N ajpotešiteľnejším na svätodušnom odpuste bolo množ
stvo sv. spovedí a prijím aní. A hrejivé pocity umocňovala aj
skutočnosť, že okrem starších — z ktorých m nohí patria k
pam ätníkom odpustov pred tragickým rokom 1950 — tu boli
prítom ní aj m nohí m ladí ľudia. A tí sú nádejou aj našej svätej
Cirkvi.
(pk)
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Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám
K 100. výročiu založenia kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (1892— 1992)

Kláštor v Ľutine

Pokračovanie

mus. Na Vianoce pripravili s mláde
žou
kultúrne predstavenia.
Po
domoch navštevovali chorých a poda
Otec biskup Pavol Gojdič chcel
rilo sa im vyliečiť aj ťažké zanedbané
odovzdať
mariánske
odpustové
rany. Ľudia za to boli veľmi povďační.
miesto Ľutina Otcom redemtoristom.
Prichádzali sem aj z blízkeho okolia.
Otcovia redemptoristi si priali, aby im
Týmito
kontaktami sa nadviazali
v tom pomáhali Sestry služobnice.
povzbujúce
náboženské rozhovory.
Avšak boli tu rôzne prekážky, ktoré sa
Ľudia
sa
prebudili
k náboženskému
nedali ľahko odstrániť. Keď redempto
životu,
modlili
sa
a
začali aj lepšie
risti videli, že tu činnosť nerozvinú,
navštevovať chrám. Liečením sa naj
odišli do Sabinova a služobnice ostali
viac zaoberala sestra Jeremija Petriv Ľutine.
kevičová.
Tu treba spomenúť, že aj predsta
Sestry sa starali aj o čistotu chrámu
vená Filareta chcela mať sestry na
a kaplniek Panny Márie na ľutinskej
odpustovom mieste a tiež dom pre
hore, kde sa každoročne konali
staršie a choré sestry či siroty, kde sa
odpusty. Piekli prosfory, prali chrá
mohli zrekreovať. Z tohto úmyslu sa
movú bielizeň.
zrodil nový kláštor v Ľ u t i n e . Bol
Po príchode do Ľutiny plánovali s
postavený ako filiálka prešovského
výstavbou
kláštora. Boli však vojnové
sirotinca — v čase vojny.
časy
a
bolo
veľmi ťažké zohnať mate
Obyvatelia Ľutiny veľmi radi súhla
riál
a
odborníkov.
To však provin
sili s tým, aby sestry mali tu svoju sta
ciálnu
predstavenú
Filaretu
Fedinovú
nicu. Prepustili im k tomu aj vhodný
neodradilo
od
zamýšľaného
poduja
pozemok.
tia. S pomocou Božou sa dali do prá
V auguste r. 1942 prišli do Ľutiny
ce. Robili zbierky v celej eparchii, hľa
tieto sestry:
Eustachia Legnavská,
Tieto sestry bývali najprv v pod dali dobrodincov a mecenášov. S
predstavená
nájme v súkromnom dome u p. Sema- písomnou výzvou sa obrátili aj na
Justína Sidlárová,
na. Sestra Justína učila v národnej kňazov. Pomohli aj rímskokatolíci z
učiteľka národnej školy
škole. Vo voľnom čase učili ženy a blízkeho okolia, zvlášť z Pečovskej
Nádej Gavulová,
dievčatá domácim prácam, čítali im Novej Vsi. Najviac ale pomáhali
pre obsluhu chorých a v chráme.
náboženské knihy a učili katechiz veriaci z Jakovan, i keď ako filiálka
patrili k _ farnosti Drienica. Pomoc
prišla aj od veriacich z Čiech.
Staviteľom bol Ing. František Dugás
z Prešova, dobrý katolík. Veľmi sa
snažil, aby stavba bola čím skôr hoto
vá. Keďže bol súkromným podnikate
ľom, po prechode fronty mu firmu
poštátnili. Bol posledným veriteľom,
ktorému sme vyplatili za celé podujatie.
Pre nedostatok finančných prostried
kov bolo to výhodné pre nás, ale aj
pre neho, pretože mu toto nebolo
poštátnené.
V
novembri 1943 na sviatok sv.
arch. Michala bola posviacka základ
ného kameňa pre budovu kláštora.
Základný kameň po večierni posvätil
otéc biskup Pavol Gojdič OSBM.
Kázal sekretár otca biskupa Pavla —
o. dr. Vasil Hopko, neskorší svätiaci
biskup. Počas posviacky bolo počuť
ozveny bombardovania na Dukle, kde
• Sestra Eustachia Legnavská, prvá predstavená kláštora v Ľutine. Dnes na odpočinku v sa front prebíjal dukelským priesmy
Charitnom dome v Sládečkovciach. Na sním ke uprostred.
kom a veľmi dlho trval v tomto kraji.

Budova rástla, aj keď boli veľmi
ťažké pomery. Pri práci pomáhali
miestne sestry: Justína Sidlárová,
Eustachia Legnavská, a tiež sestry z
Prešova: Melánia Lutašová, Andrea
Hiščáková a Bazília Kucharíková,
V jeseni r. 1944 sa sestry nasťaho
vali do budovy kláštora. Bol však
dokončený iba suterén a dve izby na
prízemí. Tu sestry prežili prechod
frontu, ktorý tu prešiel pomerne ľahko,
bez strát a na životoch.
V máji 1945, po ukončení vojny,
sestry v Ľutine navštívila generálna
predstavená Veronika Gargiľová. Pre
chod frontu prežila so sestrami v Prešove. Navštívila odpustové kaplnky
na ľutinskej hore. Tu predpovedala
sestrám, že sa nebudú dlho tešiť z • Privítanie otca biskupa Pavla Gojdiča O SB M pri posviacke základného kameňa kláštora
ovocia svojej práce a námah. O päť v Ľutine r. 1943 (archívna sn ím ka )
rokov stihol nás osud, ktorý predvída
la.
Po vojne prichádzal otec biskup
Pavol na odpust do Ľutiny každý rok. vala do drevenej budovy. Boli už tri
•
R. 1945 zasvätil celú prešovskú epar- triedy. Prišiel aj riaditeľ Aurel ChamilNa sviatok Zosnutia presv. Bohoro
chiu Nepoškvrnenému Srdcu Panny la, ktorý sa veľmi staral o žiakov a o
dičky 28. augusta 1948 (podľa kal.
Márie.
úroveň školy. S ním sestry veľmi star. štýlu) bola slávnostná posviacka
dobre spolupracovali. Dvihla sa aj úro kláštora. Svätiteľmi boli obidvaja naši
V septembri 1946 prišla učiť deti na veň školy, že deti sa ľahko dostávali biskupi: otec biskup Pavol Gojdič
meštiansku školu sestra Veronika na stredné školy.
OSBM a otec biskup ThDr. Vasil HopZbihlejová. Boli ešte len dve triedy, a
ko. Na odpuste bolo vyše 60 tisíc ľudí.
V septembri 1947 v budove kláštora K sv. prijímaniu vtedy pristúpilo okolo
to v súkromnom dome. Deti boli veľmi
zanedbané. Rodičia ani neposielali otvorili materskú školu, kde učila 45 tisíc duší.
deti do školy, pretože boli jesenné sestra Sebastiána Misníková, ale
Otec biskup Pavol vo svojej kázni
práce. Do konca roka sa však zdvihla poberala už štátny plat. S deťmi pri vyzdvihol význam Bohu zasvätených
úroveň výuky, znalosti žiakov i hygie pravila kultúrny program, najmä na panien pre Cirkev a poďakoval sa
na. Na druhý rok sa škola presťaho Deň matiek, sv. Mikuláša a i.
všetkým kňazom i veriacim, ktorí svo
jimi obetami a prácou pomohli usku
točniť spásonosné dielo v našej eparchii — výstavbu kláštora. Menovite
spomenul obce, ktoré veľmi obetavo
pracovali pri výstavbe, a nečakali inú
odmenu ako tú, čo sľubuje Ježiš Kris
tus v Evanjeliu.

e Kláštor sestier služobníc v Ľutine (sním ka: F. D .)

V septembri 1948 prišla na meš
tiansku školu učiť deti Ľubomíra
Pekárová. Aj sestra Justína Sidlárová
prešla z národnej školy na meštiansku
školu. Na meštianskej škole v Ľutine
takto vyučovali tri naše sestry a jedna
na materskej škole. A keďže v jednom
roku okrem riaditeľa nebolo civilných
učiteľov, sestra Veronika Zbihlejová
zastávala v obci aj funkciu kultúrnoosvetového referenta.
V škole pripravovali sestry žiakov aj
na pristupovanie k sv. prijímaniu na
prvé piatky, prvé soboty a prvé nedele *
v mesiaci. Väčšina žiakov skutočne
mesačne prijímala sv. sviatosti. Nie-

ktorí z nich aj dokončili deviatnik
prvých piatkov. V sobotu bola pre nich
polhodinová exhorta. Dávala ju sestra
Veronika Zbihlejová.

e
R. 1950 sestry museli opustiť kláš
tor ako ostatné rehoľnice v našej vlas
ti. Budova bola poštátnená a dodnes
je v nej umiestnená materská škola.
Žijeme však v pevnej nádeji, že
nepoškvrnená Panna Mária, naša
patrónka, pomôže sa nám vrátiť do
kláštora a pokračovať v spásonostnom poslaní.

(Zostavila sestra Veronika Z b i h l e 
jová, pre tlač upravi! o. F. D:).
(Pokračovanie)

e 9. ročník základnej školy v Ľutine so svojou triednou učiteľkou sestrou Veronikou Zbihlejovour. 1948 (archívna sním ka)

Poslal kata
Svätý Marek hovorí o Herodesovi Antipasovi, synovi
Herodesa Veľkého, ktorý mal to šťastie, že ho otec už
nestihol zavraždiť, a že z dedičstva mu rímsky cisár
Augustus priznal v roku 4 p r Kr. Galileu a Zájordánsko s
titulom tetrarchu. Zdedil aj panovačného ducha a lásku k
nádhere, ale chýbala mu otcova vytrvalosť a politická intu
ícia. Svoje štvrťvladárenie si chcel poistiť proti prípadným
politickým otrasom v Palestíne, ale zvolil si veľmi
nesprávnu metódu; robil Tiberiovi, rímskemu cisárovi,
donášača na rímskych úradníkov v Palestíne. Pred rokom
28 po Kr. bol v Ríme, kde býval u svojho brata Filipa, ktorý
žil v ústraní od politického života. Antipas a Filipova man
želka Herodias sa dohodli, že Antipas vyženie svoju man
želku, dcéru arabského kráľa Aretasa IV., a že Herodias
zanechá Filipa. Antipasova zákonitá manželka sa dozve
dela o zámere svojho manžela, a preto sa potupnému
zapudeniu vyhla útekom k otcovi. A tak do Galilei mohla
prísť Herodias aj s dcérou Salome.
\
S Herodesovým počínaním bol nespokojný nielen kráľ
Aretas IV, ktorý hľadal vhodnú príležitosť, aby pomstil
poníženie dcéry, ale reptal aj ľud pre porušenie nábožen
ských zákonov. Odvahu k verejnej kritike mal však iba Ján
Krstiteľ, ktorý za svoju smelosť zaplatil životom (Mt 14,1—
12; Mk 6,14—29). Keď sa Herodes .dozvedel o Ježišovi
(manželka jeho správcu Chuzu bola v Ježišovom sprie
vode — Lk 8,3), žiadal si ho vidieť, lebo bol poverčivý a
myslel si, že Ján Krstiteľ vstal zmŕtvych. Evanjelista Lukáš
uvádza, že farizeji prichádzajú za Ježišom a varujú ho pred
Antipasom: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť“
(Lk 13,31). Na základe toho citátu by sa zdalo, že Ježiš
mal viacerých priaznivcov aj medzi farizejmi, ale je možné,
ktorý ich prostredníctvom sa chcel zbaviť u ľudu obľúbe
ného človeka, ktorý by mu mohol robiť výčitky pre neuspo
riadaný život.
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Antipas sa stretol s Ježišom zásluhou rímskeho proku
rátora Piláta (26—36 po Kr.), ktorý ho poslal k nemu ako
obžalovaného. Pilát sa takto chcel chúlostivému procesu
vyhnúť a zároveň chcel upozorniť Herodesa, cisárovho
informátora, že dodržiava právne predpisy. Štvrťvladár sa
stretnutiu potešil, lebo si namýšľal, že uvidí Ježiša ako robí
zázraky (Lk23,8). Ale Kristus podľa svedectva evanjelia, s
ním neprehovoril ani slovo, a preto namrzený Antipas ho
zosmiešnil a poslal späť k Pilátovi. V ten deň sa Pilát a
Antipas pomerili (Lk 23,12), nakoľko ich doterajšie vzťahy,
pravdepodobne pre Herodesovo udavačstvo, neboli naj
lepšie.
Kráľ Aretas sa dočkal vhodného okamžiku, aby pomstil
svoju dcéru a v roku 36 v spore o hranicu bol Antipas úplne
porazený. Herodes vtedy prosil o pomoc cisára Tiberia a
ten prikázal sýrskemu legátovi Vitelliovi, aby vojensky
zakročil proti Aretasovi. Vitellius, ako aj ďalší rímski úrad
níci, sa s Herodesom neznášal, a preto ien veľmi pomaly
plnil cisárske nariadenie. Pri Jeruzaleme dostal správu, že
cisár zomrel (16. 3. 37), a preto do sporu už nezasiahol. V
roku 3 7 prišiel do Palestíny zadlžený dobrodruh, Antipasov
švagor a priateľ nového cisára Gia Caligulu. Kráľ Herodes
Agrippa I. Herodias závidela bratovi kráľovský titul, a preto
začala naliehať na Antipasa, aby si aj on v Ríme vymohol
titul kráľa, lebo ešte vždy bol len štvrťvladárom. Antipasova
cesta k cisárovi neušla Agrippovej pozornosti, ktorý za ním
vyslal prepusteného otroka so žalobou na tetrarchu: Caligula uznal Antipasa za vinného, zosadil ho a poslal do
vyhnanstva. Agrippovej sestre bola ponechaná sloboda a
majetok, ale Herodias nasledovala zosadeného štvrťvladára do Galie. Obidvaja zomreli v roku 39 po Kr. v Lyone.
Herodes Antipas, ktorý poslal kata, aby priniesol na
mise hlavu Jána Krstiteľa, neprežil svoj život šťastne, lebo
nesplnil povinnosť vlastnú všetkým ľuďom — povinnosť
konať dobro. Život Antipasa bol poznačený strachom a
zhubnou ctižiadcstivosťou, ktorá ho doviedla až do
vyhnanstva.
o. Pavol Dancák ml.

Muž modlitby
80

rokov od kňazskej vysviacky
Petra Pavla G oj d i č a

Po vysviacke zvykol otec biskup Gojdič — svätiteľ
pozvať svojich novokňazov aj s manželkami na súkromný
obed do rezidencie. Tak aj roku 1940 pri takejto príležitosti
obdaroval svojich troch novokňazov dajakou maličkosťou
na pamiatku. Jednému z nich o. Alexejovi M. daroval knihu
o živote Krista, 'do ktorej vlastnoručne vpísal slová 50. žal
mu: Serdce čisto soziždi vo m ňi B ože Srdce čisté sprav vo
—

m ne Bože.

Uvažujme ďalej. Aké bolo kňazstvo Pavla Gojdiča?
27. augusta 1991 si pripomenieme 80. výročie prijatiaDokážeme s takým časovým odstupom poodhaliť tajom
sviatosti kňazstva neskoršieho prešovského biskupa Pavla stvá jeho kňazskej duše? Ako to dosiahnuť, pochopiť?
Gojdiča. V tento deň kladením rúk otca biskupa Jána Valija Vôbec, ako pochopiť tajomstvá ľudskej duše? Kedy je
sa 23-ročný mladý teológ Peter G o j d i č (Pavol je jeho duša najviac sama sebou, vo svojej Božskej podstate? Prí
liš veľa otáznikov. Odpoveď hľadajú historici, psychológo
rehoľné meno) naveky stáva Kristovým kňazom.
via
a došli k poznatku, že duša je najviac sama sebou tam,
Druhý vatikánsky koncil v dekréte Presbyterianum ordikde
sa bytosť chveje, prejavuje. Kde je to? V modlitbe. Pri
nis o kňazskom účinkovaní a živote uvádza v poslaní Cir
spojení so svojím Stvoriteľom. Modlitba teda vyjadruje
kvi toto:
„Kňazský úrad, nakoľko súvisí s biskupským stavom, má určitý stav duše človeka.
Biskup Pavol Gojdič bol mužom modlitby.
účasť na moci, ktorou sám Kristus buduje, posväcuje a spra
Opäť si berieme na pomoc príklad od vyššie spomína
vuje svoje Telo. Preto kňazstvo z povolania predpokladá
síce sviatosti kresťanského zasvätenia (iniciácie), ale sa ude ného životopisca.
•

í

ľuje zvláštnou sviatosťou, ktorou sa kňazi pom azaním Svä
„Pred prijatím rehoľných sľubov o. Pavol Gojdič vykonal
tého Ducha poznačujú osobitným znakom , a tak sa stávajú
duchovné cvičenia — rekolekcie p o d vedením o. Dionýza
podobným i Kristovi K ňazovi, takže majú m oc konať v
Tkačuka, O SBM . Ten často spom ínal na o. Pavla ako na
zastúpení Krista ako Hlavy. “
m uža m odlitby a dával ho za príklad hodný nasledovania.
A o cieľoch kňazského účinkovania sa v uvedenom kon
K eď navštívil, u ž ako archimandrita, kláštor na Černečej
cilovom dokumente doslovne píše:
Hore pri M ukačeve počas kanonickej návštevy, vo svojej
„Teda cieľom kňazského účinkovania je sláv á Boha Otca
reči povedal:
v Kristovi a táto sláva spočíva v tom, že ľudia prijím ajú
;,Máte svätého biskupa. Najdôstojnejší Pavol Gojdič je
nezlomne a slobodne a vďačne dielo, ktoré Boh uskutočnil
m u ž o m 'm odlitby. “
v Kristovi a dávajú ho najavo celým svojím životom . A tak
kňazi, či sa venujú m odlitbe a poklone, alebo hlásajú B ožie
V najťažších chvíľach skúšok gréckokatolíckej cirkvi jej
slovo, či prinášajú eucharistickú obetu a vysluhujú ostatné biskup hľadá útočište kde inde ako v modlitbe.
sviatosti, alebo preukazujú ľudom iné služby pričiňujú sa
Jeden z jeho väzenských strážcov, ktorý roku 1952 utie
tým o väčšiu B ožiu slávu a zároveň povznášajú ľudí k kol do Rakúska, dosvedčuje toto:
Božiemu životu. Toto všetko plynie z veľkonočného Kris
„Kedykoľvek sm e prišli pre neho (biskupa Pavla) do
tovho tajomstva a dovŕši sa slávnym príchodom Krista väzenskej cely, vždy sme ho videli ako kľačal vedľa svojho
Pána, keď on sám odovzdáva kráľovstvo B ohu a Otcu. “
stolíka a m odlil sa. Keď nás uvidel, sám vstal, dal si zaviazať
Pokysme sa z takéhoto uhla pohľadu pozrieť na kňaz oči a ako vychádzal z cely, vždy sa modlil. M odlil sa idúc
stvo biskupa Gojdiča. Možno v tom nájdeme kľúč na chodbou, m odlil sa tiež v kancelárii vyšetrujúceho. “

pochopenie jeho povesti svätosti.
Biskup Pavol Gojdič bol skutočne mužom modlitby. Jeho
Životopisec biskupa Pavla Gojdiča o. Marián Potáš, obdivovatelia i jeho neprajníci nemohli nepostrehnúť
OSBM — protoihurhen baziliánov na Slovensku, píše:
sústredenosť pri modlitbe, túto črtu jeho osobnosti, ktorá z
„Pred prijatím kňazského svätenia absolvoval Peter G oj neho priam vyžarovala. Modlil sa o svoje kňazstvo, modlil
dič osemdňové rekolekcie p o d vedením dobrého duchov sa za svojich kňazov. Aby boli kňazmi podľa Srdca nášho
ného vodcu, ktorý vedel mladých novokňazov zodpovedne Veľkňaza.
Bol dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce
a primerane pripraviť na prijatie tejto sviatosti. Počas rekolekcií si mladý Peter vybral dve základné čnosti, ktorým i (porov. Jn 10,11). Umiera vo väzení zmučený, od blízkych
chcel ozdobiť svoju dušu a na ktorých sa rozhodol postaviť zradený, opustený, pred svetom ponížený.
celú budovu svojej kňazskej sviatosti a to: P O K O R U a ČIS
Príklad biskupa Pavla Gojdiča nás vedie k pochopeniu
TO TU srdca, aby sa takto čo m ožno najviac pripodobnil tajomstva sviatosti kňazstva. K pochopeniu tajomstva
svojmu Spasiteľovi, ktorý povedal: ..Učte sa odo mňa, lebo obete Veľkňaza — Krista, zrodenej vo Večeradle, vyvrcho
som tichý a pokorný srdcom “ (M t 11, 29).
lenej na kríži.
A skutočne tieto dve čnosti sa stali stálou okrasoil nielen
Taký bol aj život kňaza Pavia Gojdiča. Jeho najvyššej
mladého kňaza Petra, ale aj starého biskupa Pavla. K aždý obete predchádzala vrúcna a bolestná modlitba. Ako tam
kto mal šťastie, že sa stretol s biskupom Pavlom, nikdy v Getsemanskej záhrade. Aj v tom sa pripodobnil svojmu
nezabudol na jeho tichý a p o korný spôsob správania. Všetci Majstrovi.
očití svedkovia, ktorých sme sa pýtali na dojm y, akým i na
Taký je odkaz, ktorý zanechal náš Boží služobník biskup
nich pôsobil biskup Pavol, zhodne potvrdili, že to bol Pavol Gojdič cirkvi, ktorú práve jemu Prozreteľnosť zverila.
skromný, pokorný človek, anjelskej čistoty.
Vrúcna modlitba a obeť. Nebuďme márnivými dedičmi.
Toľko životopisec.
Keď hľadáme slová na vyjadrenie vzťahu Gojdič a kňaz,
Na umocnenie pravdivosti jeho slov môžeme dodať, že núka sa nám vyjadriť tento vzťah totožnosťou, mierou:
na takýchto čnostiach biskupovi — svätiteľovi záležalo aj
Gojdič — Kristov kňaz. Jedným bytim.
(vm)
u svojich kňazov..
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Cesta k Bohu
*
(Pokračovanie)

POSLEDNÉ VECI ČLOVEKA

nosť. Väčšiu ako všetky pozemské radosti a trvajúcu nave
ky. Ži tak, aby si sa do neba dostal.
Zapamätaj s i :
Čo je nebo?
Nebo je sídlo Pána Boha, kde je radosť a blaženosť.
Kto sa dostane do neba?
Do neba sa dostane človek, ktorý umrel v priateľstve
s Bohom a zadosťučinil za svoje hriechy.
(Pokračovanie)

Smrť a osobný súd
Každý človek musí zomrieť. Naše telo prestane žiť, f
pochovajú ho a rozpadne sa. Ale naša duša nikdy neum
V spoločnosti
rie, ostane žiť a hneď po smrti predstúpi pred Pána Boha,
aby bola súdená. Musí vydať počet z každej myšlienky,
Ach, čože kto má, čo by nebol dostal?
slova a skutku. Toto sa volá osobný súd.
Čo vlastním sama pre seba?
Je v mojom vnútri množstvo postáv;
Je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd"
komu ich prác už netreba?
(List sv. Pavla Hebrejonr9, 27).
Pri tomto súde sa rozhodne, kam pôjde duša: do neba,
Pozberali sme všetky slová matky,
do pekla alebo do očistca. Smrťou sa totiž končí čas, kým
poznáme
rady otcove.
môžeme robiť dobré alebo zlé. Aký je človek v poslednej
Ktože sa môže vrátiť spiatky?
chvíli svojho pozemského života, takú bude mať večnosť.
Sme člnkom v tkáčskej osnove.
Ak zomrie v ťažkom hriechu, bude naveky zatratený. Preto
je dôležité, aby človek umrel v Božej milosti.
Zabudovaní do veľkého diela,
Naša Cirkev nám prikazuje, aby sme sa pred smrťou
skĺbení božou vernosťou
vyspovedali, prijali Pána Ježiša vo sv. prijímaní a tiež, aby
spejeme k PRAVDE. Boh nás volá
sme prijali sviatosť pomazania. Tá nám pomôže zvíťaziť v
v skutočnosť s tvárou mystickou.
smrteľnom boji a vytrvať v dobrom až do konca. Ale my
nevieme, kedy príde smrť. Preto musíme tak žiť, aby sme
boli vždy hotoví prísť pred Pána Boha ako jeho priatelia.
Ak sme na nešťastie upadli do hriechu, oľutujme ho
hneď, sľúbme sa vyspovedať a polepšiť. Dokonalá ľútosť
nám odpustí hriechy, ak sa nemôžeme vyspovedať. Doko
nale ľutujeme za svoje hriechy vtedy, keď ľutujeme preto,
že sme urazili Božiu dobrotu.
Modlime sa často za dobrú smrť:
„Od náhlej a nepredvídanej smrti, vysloboď nás, Panel“ .
Zapamätaj s i :
Čo sa stane pri smrti človeka?
Pri smrti človeka jeho telo umrie, ale duša ostáva žiť.
Kde žije duša človeka po smrti?
Duša človeka po smrti žije v nebi alebo v pekle alebo
v očistci.

Nebo
Naša duša nikdy neumrie, bude žiť naveky. Za života na
zemi je spojená s telom, dáva mu život, ale tiež závisí od
neho v mnohých veciach. Od duše máme rozum a vôľu,
ktorými poznávame, čo je dobré a zlé a rozhodujeme, či
budeme konať dobré alebo zlé. To však trvá iba do smrti
nášho tela. Keď telo umrie, duša dostane odmenu alebo
trest za pozemský život. Ak sme dobre žili, milovali Boha a
blížneho, dostaneme sa do neba. Nebo je miesto, kde žije
Pán Boh vo svojej sláve s anjelmi a svätými. Je to miesto
šťastia a radosti.
„Boh — ich Boh — bude s nimi. Zotrie im z očí každú
slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac
nebude . . . “ (Zjavenie sv. ap. Jána 21, 3-4).
„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského
srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“
(Prvý list sv. ap. Pavla Korinťanom 2, 9).
Nebo bude naveky a nikto, kto sa tam dostane, nebude
ho môcť stratiť. Boh nám ponúka najväčšiu radosť a blaže
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• Nový, 8 metrov vysoký dubový kríž, ako aj krížiky na hro
boch padlých, posvätili počas pietnej spom ienky pri príležitosti 46.
výročia skončenia druhej svetovej vojny J. E. Mons. Ján H Í r k a ,
prešovský biskup a J. E. Mons. A lo jz T k á č , košický biskup (Text
a sním ka: Ján Poprík).

Oznámenie
Don Stefano G o b b i , taliansky kňaz, zakladateľ
Mariánskeho kňazského hnutia, príde do ČSFR začiat
kom septembra 1991. V dňoch 9.— 12. septembra navštívi
všetky význačné pútnické miesta na Slovensku: Levoču,
Ľutinu, Staré Hory a Šaštín. Do Ľutiny príde 10. septem
bra. V dopoludňajších hodinách bude mať stretnutie s
kňazmi prešovskej eparchie, v popoludňajších s veriaci
mi.

Ako Panna Mária siala pšenicu
Svä té rodina vychádza z lesa, cesta vedie p o m e d zi polia a
lúky.
Kadiaľ utekať pred nepriateľmi, kde sa skryť, keď im
vojaci cválajú takmer za pätami?
Už ich sily opúšťajú, ale kdeže si oddýchnu, keď širokoďaleko niet vhodnej skrýše, vojaci by ich u ž zďaleka zbada
li.
Práve idú popri roli, na ktorej gazda seje pšenicu. Sadnú
si na m edzu a Panna Mária vraví gazdovi:
—
Pán Boh pomáhaj, priateľu!
—
Pán Boh uslyš, priatelia!
—
Povedz nám, ideme dobre do Egypta?
—
Á no, len choďte rovno tou cestou!
— A čo to seješ, žito, či pšenicu?
—
Včera som žito sial, dnes pšenicu.
—
Pán Boh zaplať za dobrú radu. Teraz pšenicu seješ,
popoludní ju budeš žať!
—
Ej, to by bol B o ž í zázrak, keby u ž p o p o lu d n í dozrela!
Tu Panna Mária p o lo ží Ježiška Jozefovi na ruky, sama si
pripáše gazdov obrus, naberie pšenice a začne siať.
A hľa, kam h odí hrsť zrna, tam pšenica hneď klíči, veselo
sa vlnia klasy a rastú husto ani les.
I seje, obsieva celú roľu a keď sa vráti, s úsm evom hovorí:
—
Neveril si, ale u ž veríš, že dnes si sial a dnes budeš i žať!
Odkladá obrus, vy sadá s Ježiškom na osla, J o z e f ho berie
za uzdu a putujú ďalej, k egyptskej hranici, kde u ž Herodosovi vojaci nemajú moc.

K onečne m u svitá, že sa tu stal B o ž í zázrak kvôli tým
trom pútnikom .
I kľaká na zem , bije sa v prsia, čelom sa dotýka zeme,
m o d lí sa:
— Pochválený buď Pán! Pochválený buď Pán!
A n i len vo sne by m u nenapadlo, že p o p o lu d n í príde s
kosou a začne žať dozretú pšenicu.
A k o žne, tak žne, sotva sko sí prvý riadok, vtom sa hrnú
od lesa vojaci na koňoch s náram ným krikom a hukotom .
Volajú a kričia u ž zďaleka.
—
Hej, počuješ, chlape, nešiel tadiaľto starý m u ž a mladá
žena s dieťaťom?
—
Šli, veru šli, na vlastné oči som ich videl, na vlastne oči
som ich počul, vlastnými ústami som sa s nim i rozprával.
—
A kedy to bolo, chytro vrav! — radujú sa vojaci, že sú
na dobrej ceste a utečencov čoskoro dostihnú.
—
N u ž veru vtedy, keď som sial túto pšenicu.
—
K eď si ju 'sial? A teraz ju u ž žneš dozretú? To sa u ž
nadarmo budem e za nim i ponáhľať!
Veliteľ sklam aný obracia koňa, za ním aj jeho vojaci.
Vracajú sa dom ov, do Betlehema s prázdnym i rukami.
A zachránená Svätá rodina putuje ďalej, do Egypta.

Maroš Madačov
(f

=

"

''

'

Ježiško m ô j . . .
Ježiško môj rada Ťa mám
svoje srdce Ti celé dám.
Ty si môj Otec a Pán
a preto rada Ťa mám.
Vedieš ma ťažkými cestami života
a pomáhaš mi ich prekonávať
sú to cesty tŕňom posiate,
ale aj cesty, ktoré šťastím
a láskou k Tebe rozkvitajú.
Moja láska a dôvera k Tebe
je niekedy neúplná,
ale Ty ma ani vtedy neopustíš
nedovolíš mi zísť z cesty
ktorou ma Ty vedieš.

\

Slávka Smetanková
SZŠ-cirkevná, Prešov

J

AJ KRÁTKA MODLITBA

Šťastný gazda nevie, kam sa skôr pozrieť, kam sa obrátiť.
Či na zázračných pútnikov, či na obilie, alebo na nebeskú
oblohu, či m u hádam ponad hlavu nepoletujú nebeskí anjeli
ako svedkovia tohto zázraku!
Nevie si vysvetliť, čo sa stalo, nevie, že pšenicu požehnala
Božia M atka s Ježiškom — len sa čuduje a húta, či sa m u to
sníva, a či je to naozaj?

„Aj Ježiš Kristus a apoštol Pavol prikazovali sa modliť
krátko a často (Mt 6, 7; Lk 18, 3; Rim 12, 12 a 1 Sol 5, 17), s
neveľkými prestávkami. Ak budeš dlho prednášať slová (mod
litby), nie zriedka sa to robí bez pozornosti — a vtedy sa dáva
diablovi väčšia sloboda priblížiť sa k tebe, pripraviť pascu a
odvliecť tvoju myseľ od prednášaných slov.
Ak budeš tvoriť neustále a častú modlitby, zaujímajúc celý
svoj čas ich častým opakovaním, ľahko budeš môcť udržať
svoju pozornosť a samotné modlitby budeš konať s väčšou
bdelosťou.“
Sv. Ján Zlatoústy ďalej uvádza ako príklad Annu zo Starého
zákona, ktorá si takýmto spôsobom vymodlila syna Samuela
(neskoršie proroka).
(Päť slov o Anne, Slovo 2; 2, 646. Vybral: V. M.)
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• Jubilejnú, 50. zahraničnú cestu počas svojho ponti
fikátu začal v piatok 10. mája t. r. pápež Ján Pavol II. tým',
že zavítal do Portugalska. Vo Fatime sa zúčastnil na
ďakovnej pobožnosti za záchranu svojho života a uzdrave
nie po atentáte práve pred desiatimi rokmi (KN).
• Pápež Ján Pavol II. v dňoch 1. až 9. júna t. r. vykonal
už štvrtú návštevu vo svojej vlasti. Počas deviatich dní
navštívil pápež 12 miest, odslúžil 12 sv. liturgií a prednie
sol 38 prejavov. Stretol sa s predstaviteľmi národnostných
menšín a so zástupcami iných vierovyznaní. V nedeľu
2. júna v popoludňajšíchTiodinách sa v Przemyšli stretol s
tamojším gréckokatolíckym spoločenstvom, kde ho uvítal
nový diecézny biskup Mons. Ján Martiňak. Medzi prítom
nými bol aj kardinál Miroslav Ľubačivskij z Ríma a náš otec
biskup Mons. Ján Hirka z Prešova (fd).
• Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 29. mája t. r. vymeno
val dvadsaťdva nových kardinálov. Medzi nimi je aj Mons.
Ján Chryzostom Korec, nitriansky diecézny biskup. Nový
slovenský kardinál vyrástol na symbol pevnej viery, neotra
siteľnej vernosti a oddanosti cirkvi na Slovensku a jeho
dlhoročná neochvejná cesta v šľapajach Krista bola koru
novaná touto vysokou hodnosťou v cirkevnej hierarchii
(KN).
• Koncom apríla t. r. vyhlásil pápež Ján Pavol II. za
sväté dve Talianky, Annunciatu Asteriu Cochettiovú a
Chiaru Dinu Bosattaovú a Belgičanku Jeanne Hazeovú,
Matku Máriu-Teréziu. Všetky sa venovali charitatívnej čin
nosti a výchove dievčenskej mládeže (KN).
® Delegácia Slovenskej národnej rady vedená jej
predsedom Františkom Mikloškom, ktorá bola v máji na
návšteve Talianska, zavítala aj do Vatikánu, kde ju prijal
pápež Ján Pavol II. (Slov. denník).
• Po prvýkrát za 45 rokov bola na návšteve v Albán
sku delegácia z Vatikánu. Viedoi ju 57-ročný biskup Ercole
Lupinacci z taliansko-albánskej diecézy v Kalábrii. Dele
gácia, ktorá bola vymenovaná pápežom Jánom Pavlom II.
navštívila niekoľko albánskych miest a stretla sa s predsta
viteľmi katolíckej a pravoslávnej cirkvi, tiež s moslinmi.
Nadviazala kontakty aj s albánskymi vládnymi činiteľmi
(Slov. denník).
• Dátum stretnutia mimoriadnej biskupskej synody
európskych biskupov, ktorú oznámil pápež Ján Pavol II. pri
svojej vlaňajšej návšteve na Velehrade, stanovili na 28.
novembra do Ríma. Synoda potrvá do 14. decembra
(Slov. denník).
• Podľa rumunského časopisu Magazinum Istorlc
bolo v Rumunsku za komunistickej éry zničených vyše 130
kostolov, z toho 70 malo veľkú historickú cenu a bolo zare
gistrovaných aj Unescom. Pred vojnou mala Bukurešť 365
kostolov, veľa sa z nich demolovalo v posledné desaťročie
(KN).
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• Po dlhej ťažkej chorobe zomrel v Kolíne nad
Rýnom kardinál Emmanuel Kiwanuka Nsubuga, bývalý
arcibiskup hlavného mesta Kampaly vo veku 77 rokov
(KN).
• Svätiaci biskup Imre Asztrik Várszegi sa stal
novým opátom na Pannonhalme v Maďarsku. Rádová
kapitula, ho 5. januára t. r. zvolila za svojho opáta a túto
voľbu pápež 18. marca t. r. potvrdil (KN).
• Pápež Ján Pavol II. žiadal právne zakotvenie vyučo
vania náboženstva na štátnych školách vo všetých európ
skych štátoch. Podľa Svätého Otca malo byť toto vyučova
nie v rozvrhu hodín a v školskej organizácii postavené na
roveň ostatných predmetov (KN).
• Od 15. apríla do 19. apríla 1991 sa uskutočnilo v
Berlíne celoeurópske stretnutie riaditeľov škôl Evanjelizácia 2000. Našu vlasť zastupovali najmladšie účastníčky
stretnutia Ivana Žitná a Elena Križanová. Stretnutie viedli
riaditelia Evanjelizácie 2000, a to páter Tom Forrest pre
celý svet a páter Manuel Casanova, SJ — riaditeľ pre
Európu (KN).

Slávnosť v Zamutove
Dňa 12. mája t. r. veriaci obce Za m u to v (farnosť
Rudľov) zažili krásnu udalosť: posviacku svojho obnove
ného chrámu.
Už v skorých ranných hodinách sa začali schádzať prí
buzní a známi zo širokého okolia. Chrám bol čoskoro pre
plnený veriacimi, ktorý očakávali príchod otca biskupa
Mons. Jána H i r k u . Na začiatku obce ho pred rím. kat.
kostolom privítal starosta obce a detský cir. zbor. Odtiaľ
sa sprievod pohol ku gr. kat. chrámu, kde ho čakal veľký
zástup veriacich. Tu otca biskupa uvítali chlebom soľou a
milými slovami kurátor J. Vasiľ, ďalej žiaci ZŠ so svojou
učiteľkou a správca farnosti o. Michal H u l a j . Po uvítaní
a príhovore otca biskupa sa začala posviacka chrámu a
potom sv. liturgia, ktorú slúžil otec biskup s kňazmi z blíz
keho okolia. Pri sv. liturgii spieval cir. zbor pod vedením V.
Iľova.
Prítomní gr. kat. veriaci, medzi ktorými boli aj rím. kat. a
evanjelici a. v., sa rozchádzali z tejto duchovnej slávnosti
poučení milými slovami otca biskupa i krásnym duchov
ným zážitkom, na ktorý budú dlho spomínať.
M. H.

K o š ic e
Po košickom sídlisku Dargovských h rd in o v ,— známej
Furče, kde sú naše bohoslužby v kultúrnom a spoločen
skom stredisku Torysa vždy v nedeľu o 10 hodine, začali
naše sv. liturgie pravidelne aj na ďalšom mieste. Je to v naj
staršom košickom sídlisku Terasa a to v zasadacej miest
nosti Pyramída Miestneho úradu Košice-západ na ul. SNP
39. Bohoslužby začali najmä iniciatíve farskej rady v Tretiu
nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha, 9. júna t. r! o 8.30 h.
Duchovný správca košickej farnosti Narodenia presv.
Bohorodičky o. Gabriel Szekely v úvodných slovách pred
sv, liturgiou vyjadril želania veriacich mať v tejto časti
Košíc vlastný chrám. Veríme, že toto želanie stane sa s
pom ocou Božou raz skutočnosťou, lebo na sídlisku byva
azda jedno z najpočetnejších spoločenstiev košických
gréckokatolíkov.
(Pk)

M A S E H R O B Y
Večným Veľkňazom bol z pozemskej služby odvolaný

o P IV O T S ? e P R f i C H I C
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Michal

M a Jo v s k ý

CSsR,

gr.

kat.

duchovný

na

odpočinku.

Zomrel zaopatrený svätými sviatosťami dňa 17. mája 1991
vo veku 68 rokov, po 44-ročnej kňazskej službe. Večné sľuby
zložil 22. septembra 1959.
Zosnulý sa narodil 7. augusta 1923 v Bačkove. Na kňaza bol
Dňa 1. mája 1991 J. E. Mons. Ján H Í r k a, prešovský
vysvätený 6. júla 1947. Pôsobil ako správca farnosti v Kečbiskup, sa y Banskej Bystrici zúčastnil na posviacke
kovciach. Od r. 1968 v Klokočové, kde mu štátne orgány pre
základného kameňa pre kňazský seminár rím. kat. cirkvi.
„prílišnú horlivosť“ o duchovný život veriacich odobrali
—
Dňa 7. mája 1991 v Michalovciach pochoval o. Jaro
štátny súhlas a tak nemohol vykonávať dušpastiersku čin
slava Paľovčíka. — Dňa 8. mája 1991 koncelebroval pri
nosť. Neskoršie pôsobil vo farnosti Petrikovce, Krajná
sv. liturgii a kázal Božie slovo pri pomníku padlých na DarBystrá, Bukovce a Svetlice. V posledných rokoch žil vo far
gove. — Večer sa zúčastnil na stretnutí mládeže na
nosti Kolonica. Jeho túžbou bolo zomrieť v kláštore redemp
mariánskej hore v Levoči. Koncelebrácia pri sv. liturgii s
toristov v Michalovciach. Pán vypočul jeho prosbu. V januári
biskupmi z vých. Slovenska. — Dňa 9. mája 1991 koncele
t. r. vrátila pravoslávna cirkev kláštor pôvodným vlastníkom
brácia pri sv. liturgii a kázeň na Dukle. — Dňa 12. mája
— otcom redemptoristom. S veľkou horlivosťou pomáhal pri
1991 posvätil nový chrám i/ Zamutove. — Dňa 14. mája
obnove rehoľného života v kláštore.
1991 nástup na liečenie (do konca mája).
Zádušnú sv. liturgiu a pohrebné obrady vykonal gen. vikár
prešovskej eparchie o. Vojtech Boháč v kláštore redemptoristov v chráme Svätého Ducha v Michalovciach dňa 22. mája
1991. Dojemnú rozlúčkovú kázeň povedal správca kláštora
Naši jubilanti
otcov redemptoristov o. Štefan Ištvaník CSsR, v ktorej nebo
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripo hého vylíčil ako kňaza modlitby, horlivého kazateľa a obeta
vého v dušpastierskej práci, pri ktorej nakoniec aj zomrel —
mínajú títo duchovní otcovia:
cestou k spovedelnici. Aj o ňom možnoDoužiť slová Svätého
Alfonz B o c k o — 50 rokov od narodenia
písma: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom (Jn 2,17).
(04.08.1941); Za rodnú obec Bačkov a spolužiakov sa rozlúčil o. Gabriel
Ján K r I i č k a — 80 rokov od narodenia (09. 08.1911);
Németh, t. č. správca farnosti Trhovište.
Ján D u n d a — 65 rokov od narodenia (10. 08. 1926);
Za veľkej účasti kňazov oboch katolíckych obradov, rehoľ
ThDr. Juraj B u j ň a k — 50 rokov od ordinácie (10. 08.
níkov a veriacich, medzi ktorými boli aj otcovia redemptoristi
1941);
z Kanady a Poľska, boli jeho telesné pozostatky uložené do
Michal Č i n t a l a — 50 rokov od ordinácie (10. 08.
hrobu redemptoristov na mestskom cintoríne v Michalov
ciach.
1941);
Tu možno ešte spomenúť, že po 42 rokoch to bol prvý kňaz
ThDr. Ján S e m a n — 50 rokov od ordinácie (10. 08.
ský pohreb v kláštore, čo pravoslávna cirkev vrátila kláštor a
1941);
chrám otcom redemptoristom.
Michal Pe j a — 55 rokov od ordinácie (16. 08. 1936);
„Vládca, Pane, Bože n á š . . . , vrúcne ťa prosíme, prijmi
Vladimír P e t r á š k o — 55 rokov od ordinácie (16. 08.
svojho služobníka rehoľného kňaza Michala. Daj mu veniec
1936)
spravodlivosti a dedičstvo spasených v sláve vyvolených,
Gabriel S z e k e l y — 40 rokov od narodenia (17. 08.
lebo sa o to usiloval po celý život. Nech prijme v tvojich svä
1951); '
tých príbytkoch hojnú odmenu svätých pre milosrdenstvo
Augustín L e u k a n i č — 80 rokov od narodenia (28. tvojho jednorodeného Syna, Pána nášho Ježiša Krista.
08. 1911)
Amen.“
Sergej K o v č — 80 rokov od narodenia (29. 08.1911).
VEČNÁ MU PAMIATKA!

Kronika otca b isku p a

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo
jich modlitbách.
Mhohaja ľit, blahaja ľit!
Porada šéfredaktorov časopisov SSV
Dňa 28. mája t. r. sa v Trnave konala porada šéfredakto
rov časopisov, ktorých vydavateľom je Spolok sv. Vojte
cha, Trnava — Katolícke noviny (p. J. Zavarský),
Duchovný pastier (dp. P. Kotlár), Slovo — Blahovistnik
(dp. F. Dancák) a Plameň (p. Križka). Poradu viedol riadi
teľ SSV dp. Vladimír Farkaš, prítomný boi aj predseda SV
SSV J. E. Mons. P. Dubovský, SJ. Na porade boli preroko
vané aktuálne otázky v nových ekonomických podmien
kach (fd).

t
Z Obežníka Gr. kat. biskupského úradu v Prešove č. 4/91
sme sa dozvedeli, že dňa 3. mája 1991 vo veku 54 rokov odo
vzdal svoju dušu Pánovi
Jaroslav Paľovčík, gr. kat. duchovný na inv. dôchodku.
Zosnulý sa narodil 2. mája 1937 vo V. Zalužiciach. Na kňaza
bol vysvätený 27. júna 1964. Pôsobil ako kaplán v Litomyšii,
potom ako správca farnosti vo Vrbiciach v Čechách. Od r.
1969 ako kaplán v Michalovciach, ďalej ako správca farnosti
v Bežovciach a Slavkovciach. Od r. 1979 žil na invalidnom
dôchodku v Zalužiciach. Pochovaný bol 7. mája 1991 v Micha
lovciach.
VEČNÁ MU PAMIATKA!

15

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú spolu . . .

Spolok
sv. Cyrila a Metoda
O členstve v Spolku sv. Cyrila a Metoda
Hoci sme v januárovom čísle Slova čitateľov informovali
o obnovení činnosti Spolku sv. Cyrila a Metoda, najmä od
valného zhromaždenia, ktoré bolo 2. marca t. r., dostá
vame mnohé listy a telefonáty s jedinou otázkou, aké sú
podmienky členstva v našej kultúrno-náboženskej ustano
vizni.
Podľa schválených stanov má Spolok sv. Cyrila a
Metoda zakladajúcich, riadnych, skupinových a čestných
členov. Každý druh členstva vyžaduje záujem o povznese
nie dedičstva sv. Cyrila a Metoda, súhlas so Stanovami
spolku a jeho spoločenskú a hmotnú podporu.
— Zakladajúcim členom sa stane jednotlivec (rodina,
organizácia, spoločenstvo) po vyplnení a zaslaní prihlášky
a zaplatení jednorazového príspevku vo výške 5000 Kčs.
— Riadnym (individuálnym) členom sa môže stať každý
veriaci nad 16 rokov bez ohľadu na náboženskú a národnú
príslušnosť, ak vyplní a pošle prihlášku a zaplatí vstupný
príspevok vo výške 100 Kčs a potom každý rok 50 Kčs.
— Skupinovým členom sa môže stať farnosť, rehoľný
dom, spoločenstvo a pod., ak zaplatí vstupný príspevok
300 Kčs a potom každý rok 50 Kčs. Skupinové členstvo
trvá desať rokov a môže byť obnovené po zaplatení
nového skupinového príspevku.
— Čestným členom sa môže stať taká osobnosť, ktorá
sa zaslúžila významnou mierou o rozvoj a povznesenie
dedičstva sv. Cyrila a Metoda a náboženského života.
Udelenie čestného členstva navrhuje výbor spolku a vyhla
suje ho valné zhromaždenie.
Záujemci o členstvo v Spolku sv. Cyrila a Metoda si
môžu prihlášky vyžiadať na každom gréckokatolíckom far
skom úrade alebo priamo v ústredí spolku, kde ich treba
po vyplnení adresovať. Členské príspevky posielajte poš
tovou poukážkou vzor A. Adresa a číslo účtu: Spolok sv.
Cyrila a Metoda, SŠTSP Michalovce, č. ú. 124240-559.
Každý člen sa môže podieiať na činnosti nášho spolku a
každý člen — počnúc týmto rokom — bude každý rok
dostávať knižné členské podiely.
Ak vám záleží na záchrane a zveľadení cyrilometodského dedičstva, staňte sa členmi našej kultúrno-nábožen
skej ustanovizne!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Hollého 2, 071 01 Michalovce
tel. 240 92
ŕ

Dňa 25. mája 1991 gréckokatolícki veriaci v Michalov
ciach uskutočnili výlet po drevených kostolíkoch na
východnom Slovensku. Zišlo sa veľké farské spoločenstvo
— kňazi, rehoľné sestry i veriaci, ľudia starší, mládež a
deti, v celkovom počte 160 osôb. Celú akciu viedol otec
dekan Emil Zorvan, ďalej o. Kornel Baláž a rehoľná sestra
Cyrila.
Trasu si zvolili cez prekrásnu prírodu v oblasti starinskej
priehrady, obec Uličské Krivé, Topoľa a naspäť cez Ruskú
Bystrú.
Prvá zastávka bola v Uličskom Krivom, kde si prezreli
drevený kostolík, ktorý bol práve reštarovaný.
Hlavným cieľom nášho putovania bola obec Topoľa. Tu
v chráme sv. archanjela Michala, kde nás srdečne uvítal
miestny duchovný o. Pavol Stanko, sme odslúžili aj sv.
liturgiu za veriacich z farností Topoľa a Michalovce.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v malej dedinke
Príslop, kde niekoľko gréckokatolíckych rodín sa rozhodlo
postaviť si vlastnú cerkov. Na mieste stavby naši veriaci
vykonali peňažnú zbierku, ktorej hodnota bola 3541 Kčs.
Túto čiastku sme odovzdali miestnym farníkom so žela
ním, aby im Pán Boh pomohol ich dielo šťastne dokončiť.
Naše putovanie sme zakončili v obci Ruská Bystrá, kde
sme si prezreli obnovený chrám sv. Mikuláša.
Spoločný cieľ ľudí zbližuje. To bolo aj cieľom nášho
výletu: Zblížiť sa, pookriať sa na duši, pokochať sa krásou,
priniesť radosť iným, spoznávať sa a spoločne chváliť
Pána. Určite aspoň jeden z týchto dojmov si každý z nás
odniesol domov ako pekný zážitok, aj napriek chladnému
počasiu a pre mnohých namáhavej ceste.
Bohatší na duši, spokojní, že sme mohli urobiť radosť aj
iným, plný vďaky dobrotivému Bohu, sme sa šťastne vrátili
domov.
Účastník
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M Á M E SV O J S Y M B O L — Z N A K SP O LK U . Jeho vonkajší tvar
vychádza z pôdorysu veľkomoravských chrámov. V strede červe
ného poľa je trojramenný k r íž a vedľa hlavy sv. Cyrila a Metoda.
A utorom znaku je majster Ladislav Čisárik ml. z Bratislavy, ktorý
okrem iného nám napísal: „Ak by Vám takto vytvorený znak vyho
voval, pokladal by som si za česť venovať ho ako malý príspevok
pre reprezentáciu Spolku .sv. Cyrila a Metoda. “ Pán Boh zaplať.
Výbor spolku zn a k schválil 10. mája t. r.
N A Š A Č L E N S K Á Z Á K L A D Ň A S T Á L E R A S T IE . Tešíme sa z
každej novej prihlášky, z každého Vášho listu. Keby každý člen zís
kal ďalšieho člena, už by nás bolo toľko, ako v čase najväčšieho roz
kvetu spolku pred rokom 1950. Najviac členov zatiaľ majú Sečovce
68, ďalej Michalovce 56, Vysoká nad Uhom 47, Novosad 43, Svid
n ík 38, Košice 36, Prešov 31. Najmladším naším členom je Petrík
Olšavský z N ového Ruskova, najstarším 88-ročný Juraj Šurkala z
Chmeľovej.
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