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Jej narodenie obnovuje tvár z e m e . . .

Sviatkom Narodenia Panny Márie (8. september) 
svätá Cirkev oslavuje najsvätejšie ľudské narodenie, 
ktoré bolo vybraté a posvätené od chvíle počatia (Po
čatie sv. Anny — 9. december). Zatiaľ čo počatie a 
narodenie sv. Jána Krstiteľa je detailne vykreslené v 
evanjeliu, narodenie Panny Márie Sväté písmo obchá
dza rúškom mlčania.

Äpokryfné pramene nám však podávajú určité 
správy o pôvode a detstve Božej Matky. Zvlášť 
významné je Jakubovo protoevanjelium. Doba vzniku 
jeho častí o Bohorodičke je medzi rokmi 130— 140. 
Úctyhodná starobylosť tohto prameňa dovoľuje prija
tie pravdivosti istých správ o rodine Panny Márie: 
mená rodičov —  Joachim a Anna, Joachimov rodok
meň od Dávida, atď. Neskoršie modifikácie tohto 
apokryfného protoevanjelia, ako mnoho iných apok- 
ryfných spisov tej doby prijali množstvo nových detai
lov, ktoré sa stali semenom vzniku nepravdivých tradí
cií.

Spisovatelia týchto textov nie sú jednotní v mieste 
narodenia Bohorodičky. Prví uvádzajú Nazaret, dom 
sv. Joachima; druhí Betlehem, miesto narodenia sv. 
Anny a tretí zasa Jeruzalem.

Cirkevná tradícia však z týchto spisov prijala len 
také poznatky, ktoré sú v súlade so Svätým písmom a 
dogmatickými pravdami: Pôvod od kráľa Dávida a 
sväté narodenie Panny, vyvolenej dať ľudskú priro
dzenosť Božiemu Slovu.

Sviatok Narodenia Panny Márie je veľmi starobylý. 
Dosvedčuje to fakt, že už cisár Justinián dal postaviť v 
Carihrade chrám zasvätený sv. Anne.

Podobne ako narodenie sv. Jána Krstiteľa tak aj 
narodenie Panny Márie bolo prisľúbené anjelom dlho 
bezdetným rodičom. Zázračné narodenie Panny Márie 
nie je svojvoľnou Božou činnosťou vstupujúcou do 
rozbitej historickej kontinuity. Je to stupeň Prozreteľ
nosti, ktorá bdie nad bezpečnosťou sveta, pripravuje 
vtelenie Slova. Režíruje udalosť, ktorá predchádza 
zvestovaniu, kedy Panna zvolila byť „svätý chrám, v 
ktorom sa uskutoční vrcholné tajomstvo, preslávne a 
nepochopiteľné zlúčenie dvoch prirodzenosti v Kristo
vi“ (z večierne sviatku). Tajomstvo predchádza ešte 
väčšiému tajomstvu. „Skončil sa jalový vek ľudstva, 
zjavila sa dcéra neplodnej matky, tá, čo si aj po naro
dení Spasiteľa zachovala panenstvo. Boh z nej 
zázračne prijal našu prirodzenosť” (z večierne sviat
ku).

Ak meno Bohorodička (Theotokos) obsahuje histó
riu Božej ekonómie vo svete, tak praotec Panny, Dávid,

e „Spravodliví rodičia, Joachim i A nna  — na radosť celého vesmíru 
darovali nám Pannu, — tú, čo všetci ospevujú . . . “  (Veršové slo
hy)
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môže byť nazývaný „otec Boha“ (Theopator). Titul „ro
dičov Boha“ (Theopatores) by patril v prvom rade Joa- 
chimovi a Anne. Rodičia padnutého ľudstva Adam a 
Eva by sa mohli tešiť, keď videli svojich potomkov pri 
narodení „Matky života“.

Ikonografia narodenia Panny Márie nám obyčajne 
predkladá obraz sv. Anny napoly ležiacej na posteli. Je 
obklopená slúžkami, ktoré pripravujú vodu na umytie 
narodeného dieťaťa. Panna Mária je zavinutá do plie
nok. Drží ju v náručí pôrodná babica, sediaca na níz
kom stolčeku pri nádobe s vodou. Postava sv. Joa
chima má viac pozícií v rozličných kompozíciách. Naj
častejšia pozícia je postava sv. Joachima stojaceho 
alebo sediaceho pri sv. Anne, s ktorou sa rozpráva. Na 
mozaike v kláštore v Daphny (11. storočie) sv. Joachim 
nie je vôbec zobrazený.

Tvár Joachima a Anny je majestátna, odzrkadľuje sa 
v nich charakter Theopatores (rodičov Boha). Anna 
pozerá na dieťa. Služobníctvo je zobrazené menšími 
postavami, aby celá pozornosť bola upriamená len na 
svätých rodičov a dieťa, čo sa práve narodilo.

(Podľa The meaning o f Icons preložil o. Miron K. K.)



S e p t e m b e r

1. N 15. nedeľa po ZS D .—  Hl. 6. Utr. ev. 4. Simeon, 
prepodobný
Cirkevný nový rok (Načalo Incfikta)

2. P Mamant, mučeník
3. U Antim, mučeník
4. S Babyl, arcibiskup; mučeník
5. Š Zachariáš, prorok
6. P Spomienka na zázrak sv. arch. Michala v Kolo-

sách
Prvý piatok

7. S Sozont, mučeník

8. N 16. nedeľa po ZSD. —  Hl. 7. Utr. ev. 5 
Narodenie presvätej Bohorodičky

9. P Joachim a Anna, prepodobn í
10. U Minodora, Mitrodora a Nymfodora, mučenice
11. S Teodora, prepodobná
12. Š Autonom; biskup; mučeník

Zakončenie sviatku Narodenia presv. Bohorodičky 
(Otdanije)

13. P Kornel, stotník; mučeník
14. S Povýšenie svätého kríža

15. N 17. nedeľa po ZSD. —  Hl. 8. Utr. ev. 6 Nikita, 
mučeník

16. P Eufímia, mučenica
17. U Sofia (Žofia) a jej tri dcéry: Viera, Nádej a Láska,

mučenice
18. S Eumén, biskup; mučeník
19. Š Trofim, Sabbat a Dorimedont, mučeníci
20. P Eustach a spol., mučeníci
21. S Kodrát, apoštol

Zakončenie sviatku Povýšenia sv. kríža (Otdani
je)

22. N 18. nedeľa po ZSD. —  Hl. 1. Utr. ev. 7, Fokas, 
biskup; mučeník

23. P Počatie sv. Jána Krstiteľa
24. U Tekla, mučenica; apoštolom rovná
25. S Eufrosínia, prepodobná
26. Š Zosnutie apoštola a evanjelistu Jána Bohoslova
27. P Kalistrát a spol., mučeníci
28. S Chariton, prepodobný; vyznávač

29. N 19. nedeľa po ZSD. —  Hl. 2. Utr. ev. 8. Kyriak, 
prepodobný

30. P Gregor Arménsky, biskup; mučeník
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„Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proro
ci“ (Mt 22,40).

Známa starogrécka báj spomína, že celú zemeguľu drží na svo
jich pleciach mytologický obor Atlás. Široko rozkročený drží svet 
na pleciach, aby sa svet nemohol posunúť ani na jednu stranu. 
Keby len na chvíľku poľavil, alebo niektorú z pridržujúcich rúk 
odtiahol, svet by sa zrútil.

Čo podľa tohto mýtu je podmienkou pokojného fyzického trvania 
našej Zemi, to v mravnom zmysle plaití o najväčšom prikázaní 
Žákona, o prikázaní lásky. Totiž, ako tie dve mocné podopierajúce 
ruky mytologického titána, sú tu tiež pridržujúce ruky: dve najväč
šie prikázania a to láska k Bohu a láska k blížnemu, ktoré podmie
ňujú všetok poriadok na svete. A „na týchto dvoch prikázaniach 
spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,40). Láskou splníme všetky 
prikázania. Toto poznanie je najdôležitejšie a celkom nové v učení 
nášho Pána.

„Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu 
jeden . . . “  (Mt 25,15).

Istý človek, čakajúci na električku, zodvihol sponku do vlasov. 
Rozmýšľal, či by sa drôt nedal ohnúť inak. Skúša! to všelijako — 
až vznikli prvé kancelárske sponky.

Väčšina vynálezov bola nápadom „malých ľudí“ , ktorých mysle
nie bolo „veľké“ . . .  V podobenstve o talentoch Boh rozdal rôzne 
talenty. Od každého však žiada usilovnú prácu, čo človek má a 
môže urobiť v spolupráci s Božou milosťou. Je tu však aj útecha, 
že Boh zhodnotí nie tak výsledok našej práce, ale našu dobrú 
vôľu, naše úsilie. Aká útecha je v tomto poznaní!

„Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kri
čala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane . . . “ (Mt 5, 22).

Sv. Makar Egyptský, pustovník ( t  390) takto hovorí: „Keby bol 
tento slepec na ceste nekričal a tá žena k Ježišovi nepristúpila, 
neboli by uzdravení; tak i ten, kto z vlastnej vôle a z pevného pred
savzatia nepríde k Pánovi a nebude k Pánovi volať a nebude ho 
prosiť plnou vierou, nedosiahne uzdravenie.“

Pokorná, dôverná a vytrvalá modlitba je často overená v skúš
ke, na ktorej Boh od večnosti učinil závislé pôsobenie svojej milos
ti. I v prípade kanaánskej ženy vidíme, že sa dal Pán „premôcť“ 
jej pokornou a vytrvalou modlitbou, keď prosí za chorú dcéru. Pán 
skúša jej vieru, vytrvalosť a pokoru — až potom ju vypočuje . . .  Aj 
naša modlitba bude vypočutá, ak bude mať tieto vlastnosti modli
tby kanaánskej ženy!

*

„Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale 
na tvoje slovo spustím siete“ (Lk 5,4).

V r. 1835 ukončil teologické štúdiá nadaný bohoslovec Ján Neu- 
man z Prachatíc. Ukončil, ale nebol vysvätený na kňaza, pretože 
biskup v Českých Budéjoviciach nemal pre nového kňaza miesto. 
Ján Neuman to pokorne prijal. A pretože až veľmi miloval Krista, 
odišiel do Ameriky, kde bolo málo kňazov. Tam bol vysvätený na 
kňaza a začal ako potulný misionár s batohom na chrbte. Neskor
šie bol vymenovaný za biskupa vo Filadelfii. Pracoval nad svoje 
sily. Keď ako 49-ročný klesol na ulici 5. 1. 1860 a zomrel v dome, 
kde ho zaniesli, povedal: „Pane, zostal som v tvojej láske. Zacho
val som tvoje prikázania a moja radosť sa naplnila . . . “

Boh skúša vieru, oddanosť a poslušnosť každého človeka. Nie
kedy od nás žiada veci, ktoré sa nám možno nepáčia. Ale Boh 
bohato odmeňuje dôveru k nemu a poslušnosť k jeho volaniu . . .  
Či naša doba nie preto je plná neistoty, že je tak chudobná na 
vieru a dôveru v Boha?

-fd-

Túžiť po mučeníctve a pri tom neznášať malé nepríjem 
nosti bežného života, je  omyl (sv. František Saleský).
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Cy r i lo metodské slávnosti v Michalovciach

50 rokov Spolku sv. Cyrila a Metoda
„Spas ľud svoj Pane a požehnaj 

dedičstvo svoj e. . '  f  cj p  \
Táto časť liturgických obradov 

tvorila hlavnú myšlienku tohtoroč- // /Ť fc \l l/rtQ in\ 
ných Cyrilometodských slávností, l USjU j
ktoré sa uskutočnili po vyše 40- 
ročnej nútenej prestávke 3.— 5. júla 
v Michalovciach, sídle Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Slávnosti, ktoré sa uskutočnili pri príležitosti 50. 
výročia založenia Spolku (predtým Jednoty SCM), 
začali v stredu 3. júla otvorením výstavy v Zemplín
skom múzeu pod názvom: „Čujte, čujte, Slovieni. . 
kde slávnostný prejav predniesol tajomník Matice slo
venskej PhDr. Dušan H a n a k o v i č .

Vo štvrtok popoludní, taktiež v priestoroch múzea, 
sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie výboru Spolku 
SCM. V čase, keď všetci prítomní očakávali príchod 
hostí z Mukačevskej eparchie, prišiel neočakávane iný 
zahraničný hosť —  benediktín o. Lazar K r m p o t i č z  
Chorvátska, ktorý bol v ČSFR na pozvanie o. ThDr. 
Michala F e d o r a  na dovolenke. Medzitým začalo 
zasadnutie výboru. Slávnostný príhovor predniesol k 
50. výročiu založenia Spolku o. ThDr. Ján S e m a n  a 
prítomní si zároveň uctili pamiatku zakladateľov tejto 
nábožensko-kultúrnej ustanovizne, ktorí sa tohto jubi
lea nedožili.

0 . L. K rm  p o t  i č potom peknou slovenčinou, akú 
snáď nepočuť ani na strednom Slovensku, hovoril o 
vzniku gréckokatolíckej cirkvi v Chorvátsku a Macedó
nii, kde sa hlaholika zachovala až do Druhého vatikán
skeho koncilu.

Na zasadnutí výboru sa zúčastnila aj pani Margarét 
A. D v o r s k á ,  ktorá priniesla pozdravy od toront- 
ského biskupa Mons. Michala R u š n á k a ,  CSsR a 
zároveň rozprávala o živote gréckokatolíckych Slová
kov v tejto americkej krajine.

Nakoniec sme sa dočkali aj užhorodských hostí, kto
rých priviedol predseda Spolku o. dekan Jozef K n e -

•  Medzi desiatkami duchovných a bohoslovcov v sprievode 
nechýbali ani hlavní celebranti: o. Vojtech Boháč, generálny vikár 
prešovskej eparchie, o. Jozef Knežo, dekan z Vysokej nad Uhom, 
Mons. Szilárd Keresztéi, biskup z Nyíregyházy a Mons. Ivan 
Semedi, biskup z Užhorodu (Sním ka: Ján Poprík)

ž o .  Mons. Ivan S e m e d i ,  biskup Mukačevskej epar
chie, neskrýval radosť nad tým, že do tohto regiónu 
mohol opäť prísť po štyroch desaťročiach. Okrem 
iného povedal, že nadišiel čas, keď sa môžeme viac 
kontaktovať, než v uplynulých rokoch.

Po skončení zasadnutia výboru sa v chráme Svä
tého Ducha uskutočnila večerná sv. liturgia, ktorú 
celebroval viceprovinciál kongregácie redemptoristov 
ó. Milan C h a u t u r . Potom nasledovala slávnostná 
akadémie, na ktorej vystúpili chrámové zbory, ďalší 
účinkujúci a hostia.

•  H lavní celebranti počas sv. liturgie: o. Vojtech Boháč, Mons. 
Sz. Keresztés a Mons. I. Semedi (Snímka: Ján Poprík)

Slávnosti vyvrcholili v piatok 5. júla na sviatok sv. 
Cyrila a Metoda. Prvú sv. liturgiu celebroval michalov
ský titulárny dekan o. Emil Z o r v a n . Po nej sa usku
točnila slávnostná koncelebrovaná arcipastierska sv. 
liturgia. Hlavnými celebrantami boli Mons. Ivan 
S e m e d i ,  biskup Mukačevskej eparchie z Užhorodu, 
Mons. ThDr. Szilárd K e r e s z t é s ,  biskup Hajdúdo- 
rožskej eparchie z Nyíregyházy, o. Vojtech B o h á č ,  
generálny vikár prešovskej eparchie a o. Jozef K n e 
ž o ,  dekan z Vysokej nad Uhom. Koncelebrovali ďalší 
prítomní gréckokatolícki duchovní. O. V. B o h á č  vo 
svojej homílii poukázal na význam odkazu sv. Cyrila a 
Metoda. Účinkoval prešovský katedrálny zbor pod 
vedením p. Gabriela M i r o š š a y a .

Slávnosti sa stali významným zdrojom duchovnej 
obnovy veriacich, ktorí môžu čerpať z bohatého 
odkazu týchto svätých slovanských apoštolov. Boli 
zároveň vhodnou formou propagácie činnosti Spolku 
SCM, ktorý tak opäť rozšíril svoju vyše 1500-členskú 
základňu.

Úprimné Pán Boh zaplať patrí organizátorom spomí
naného Spolku, MO Matice slovenskej, Zemplínskemu 
múzeu v Michalovciach, mestským orgánom, otcom 
redemptoristom, všetkým duchovným i ďalším takmer 
5 000 účastníkom, ktorí svojou aktívnou účasťou 
vzdali úctu obom solúnskym bratom, ktorých 
pamiatku sme si v uvedených dňoch pripomínali.

Ján P o p r í k
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Svätý G r e g o r  
mučeník veľkého Arménska

Predpokladá sa, že G r e g o r  sa narodil roku 260 v 
Arménsku. Jeho otec sa volal Anak, bol princom na dvore 
arménskeho kráľa. Neskôr sa dal do spojenia s Peržanmi. 
Peržania ho nahovorili aby urobil atentát na arménskeho 
kráľa Kosrova . . .

Atentát sa podaril, kráľ bol smrteľne zranený, ale ešte 
tesne pred svojou smrťou stihol odsúdiť Anaka i všetkých 
jeho príbuzných na smrť. Celá rodina atentátnika bola 
vyvraždená. Zachránil sa iba malý chlapček —  syn Anaka, 
menom Gregor. Zachránila ho jeho dojka. Spolu s ním 
utiekla do Malej Ázie, do Kapadóckej Cézarei.

Po smrti arménskeho kráľa, Peržania obsadili Armén
sko. Zatiaľ, Gregor v Cézarei podrástol a oženil sa s kres
ťankou menom Júlia. Spolu mali dvoch synov: Aristakosa 
a Verdanosa (obidvaja sa neskoršie stali svätými). V Céza
rei bol Gregor vysvätený na kňaza. Slúžil ako služobník u 
Tiridata, ktorý bol priamym dedičom arménskeho trónu, ale 
pretože Arménsko bolo v rukách Peržanov, nemohol sa 
vrátiť a zaujať miesto kráľa.

Roku 297 boli Peržania porazení rímskym vojskom 
cisára Diokleciána. Dioklecián dovolil svojmu vernému slu
žobníkovi Tiridatovi vrátiť sa na svoj trón v Arménsku. 
Medzitým sa Gregor už stal vdovcom.

Tiridat pri svojom návrate do Arménska vzal so sebou 
všetkých svojich najvernejších. Medzi nimi bol i Gregor. 
Keď vpochodovali do prvého arménskeho mesta na pohra
ničí, kráľ Tiridat prikázal Gregorovi, aby priniesol kadidlovú 
obeť vďaky arménskej bohyni Anakite. Gregor odmietol. 
Začali ho mučiť. V gréckom životopise sv. Gregora sa opi
suje 14 druhov rôznych mučení, ktoré musel pretrpieť.

Nakoniec ho Tiridat dal uvrhnúť do najprísnejšieho väze
nia v hlavnom meste Arménska. Väzenie sa volalo Khor 
Virap, čo v preklade znamená hlboká jama. V tomto väzení 
žil Gregor 15 rokov. Bolo to od roku 298 do roku 313. Zatiaľ 
čo Gregor bol vo väzení —  „hore“ na zemi zúrilo prenasle
dovanie kresťanov rozpútané v celom Rímskom impériu 
cisárom Diokleciánom.

Podľa historika Sozomena (+  445) obrátenie celého 
Arménska na kresťanstvo bolo následkom zázračného 
vyzdravenia kráľa Tiridata. Kráľ trpel pravdepodobne cho
robou, ktorá sa volá likantropia. Sestra kráľa Tiridata mala 
sen, že vo väzení žije svätý muž menom Gregor, ktorý 
môže vyliečiť jej b ra ta . . .  A skutočne, Gregor vyzdravil 
k rá ľa . ..

Po uzdravení kráľa Gregor poučoval celý dvor o prav
dách kresťanskej viery . .  . Kráľ a jeho blízki sa stali kres
ťanmi. Po celom arménskom kráľovstve začalo ničenie 
pohanských chrámov a začali sa budovať kresťanské. Gre
gor mal byť vysvätený na arménskeho biskupa, preto 
musel odísť do Kapadóckej Cézarei. Na vysviacku ho 
sprevádzalo 15 kráľových najvyšších úradníkov so svojimi 
oddielmi vojakov. Išlo spolu o 30 tisíc ozbrojených mužov. 
Kráľ sa veľmi obával o bezpečnosť Gregora, pretože 
musel prechádzať cez pohanské kraje a žreci sa chystali, 
že ho zabijú.

Leoncios, biskup Cézarei zvolal miestny synod bisku
pov. Zišlo sa ich 20 (r. 314). Gregora vysvätili na biskupa.

V Cézarei zavládla obrovská radosť nad obrátením 
Arménska. Podľa cirkevných kanónov odprevadili Gregora 
až do prvého pohraničného arménskeho mesta Aštišat, 
aby ho intronizovali. Mesto Aštišat však bolo pohanské, 
preto sa vzbúrilo. Vzbura bola potlačená kráľovským voj
skom, ktoré ho sprevádzalo.

Pri svojom návrate do Arménska Gregor priviedol so 
sebou viacerých mníchov a kňazov. Hneď niektorých z 
nich vysvätil na biskupov a rozposlal ich na misie po 
Arménsku. Stanovil tiež hranice nových eparchií.

Dvaja synovia Gregora zatiaľ žili v Cézarei. Keď sa o ich 
existencii dozvedel arménsky kráľ, dal ich okamžite pozvať 
do Arménska. Aristakos žil pri Cézarei ako mních-anacho- 
reta, preto hneď po príchode do Arménska bol vysvätený 
na biskupa —  na pomoc otcovi. Keď Gregor putoval po 
Arménsku, navštevujúc svoje rozľahlé eparchie, Aristakos 
ho zastupoval v hlavnom meste . . . Neskôr sa biskupom 
stal i druhý syn Gregora —  Verdanos. Po smrti otca zastal 
miesto i svojho otca.

Podľa jednej legendy Gregor spolu s kráľom Tiridatom 
navštívil i Rím, aby pozdravil cisára Konštantína Veľkého 
(je svätým, jeho sviatok slávime 21. mája). Podľa tej istej 
legendy, pápež Silvester, pri tejto príležitosti dal Gregorovi 
všetky privilégiá východného patriarchu.

Gregor zomrel okolo roku 328. Keďže však jeho grécky 
životopis nehovorí nič o okolnostiach jeho smrti, vznikli o 
nej legendy. Podľa jednej z týchto legiend Gregor zomrel 
ako mučeník na jednej zo svojich musijných ciest po 
Arménsku. Podľa inej, v posledných dňoch svojho života 
sa utiahol na horu Sabuk, aby žil ako mních —  pustovník. 
Zomrel tak, že o tom nik nevedel. Pastieri najdúc telo 
neznámeho, pochovali ho. O 150 rokov neskoršie jeho telo 
po videní, našiel jeden mních a odniesol ho do mesta 
Thordan.

Sv. Gregor je veľmi uctievaný v Arménsku. Asi tak ako 
sv. Cyril a Metod medzi nami — gréckokatolíkmi. Vďaka 
sv. Gregorovi sa Arménsko stalo ako prvé na celom svete 
krajinou plne kresťanskou —  a to už na začiatku 4. storo
čia. Arménska cirkev slávi sviatok sv. Gregora 3-krát do 
roka: 30. septembra —  prenesenie jeho svätých ostatkov 
a ďalšími dvoma jeho sviatkami si pripomína jeho uväzne
nie a vyslobodenie z väzenia —  v piatu sobotu sv. Štyrid- 
siatnice a v prvú sobotu po Päťdesiatnici.

Od 5. storočia máme správy o jeho sv. ostatkoch. Cisár 
Byzantskej ríše Zenon (474— 494) dal preniesť väčšinu 
ostatkov sv. Gregora z Arménska do Carihradu. Arménski 
historici dnes odmietajú túto skutočnosť a tvrdia, že Arméni 
podstrčili cisárovým poslom sv. ostatky iného sv. Gregora, 
ktorý bol synovcom sv. Gregora —  apoštola Arménov . . .

Dnes Arméni vlastnia „pravú ruku Gregora". Touto 
rukou žehnajú každého nového „katholikos“ —  ktorý je 
najvyšším predstaviteľom cirkvi v Arménsku. Časť ostat
kov sv. Gregora sa dnes nachádza i v Taliansku: kosť z 
ruky v meste Nardo a lebka v Neapole. Baronius tvrdí, že 
tieto ostatky boli prinesené do Talianska Arménmi, ktorí 
utekali z Východu. Podľa toho istého Baronia sa to stalo za 
cisára —  ikonoklastu Konštantína Kopronima. Podľa 
iných, boli ukradnuté z Carihradu —  križiakmi.

Jeho sviatok v našom gréckokatolíckom kalendári slá
vime 30. septembra.

Jozafát Byzantínec
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JUDr. Jozef Pichonský
3€ 20. www&g Sm žefáo smrtB

Úvod k prvej reflexii o dr, Jozefovi Pichonskom môže 
znieť takto: Zomiera 9. septembra 1971 v Košiciach. 
„Na srdce!“ Každý, kto ho poznal, si uvedomil, že zom
rel nevšedný človek. Vtedy sa toto o ňom nesmelo ani 
len naznačiť. Dnes  —  za zmenených podmienok  —  

máme povinnosť túto krivdu napraviť, našu dlžobu 
voči nemu  —  splatiť. Máme však aj iné dôvody vrátiť 
sa k nemu. Predstavuje dôležitý článok v dejinách 
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, je  v je j tradícii. A 
poznať tento článok znamená krôčik k  poznaniu nás 
samých.

Čo o dr. Jozefovi Pichonskom povedať v rovine živo
top isu a čo z  aspektov  všeobecne jších  ?

Je synom roľníka z  Nižnej Rybnice pri Sobranciach. 
Narodil sa 26. septembra 1909 a bol šiestym z dvanás
tich detí. Uvedeným sa o ňom veľa povedalo. Maturuje 
na gymnáziu v Užhorode (1929). Ä ide do Prahy študo
vať právo a tu sa ľudsky, kultúrne, národne i nábožen
sky formovať. Aktívne pracuje v spolkoch, najmä vo 
vysokoškolskom spolku Slovákov Oetvane, ktorý 
vyformoval jednu význačnú generáciu slovenskej inte
ligencie. Mladý doktor práv odmieta ponuku na karié
ru. Vracia sa domov  —  k svojim. Učiť sa od nich a nie
čomu, azda, priučiť a j ich. Ponúka služby právnika, ale 
ponúka najmä tlkot svojho srdca poryvy svojej duše. 
V Prahe detvanci vidia Veľkú Moravu. Tá ich a potom  
ich žiakov  —  zväčša sú to stredoškolskí profesori —  

uvedomuje. Dr. J. Pichonský sa ocitol medzi gréckoka
tolíkmi. To ho podnecuje a umožňuje mu túto uvedo
movaciu ideu ešte viac konkretizovať. Sv. Cyrila a 
Metoda vidí nábožensky, cirkevne. Ide teda k podstate. 
Uplatňuje svoje skúsenosti v spolkovom živote, roz
víja svoj organizačný talent i osobné kúzlo, šarm. 
Nevšednú schopnosť zjednocovať. Spolu s niekoľ
kými gréckokatolíckymi kňazmi zakladá Spolok sv. 
Cyrila a Metoda. Dušou spolku je  —  dr. Jozef Pichon
ský. On rediguje aj časopis Jednota sv. Cyrila a Meto
da. Získava nie tak členov spolku ale viac zapálencov 
za ideu. Rozvíja vydavateľskú činnosť, organizuje 
stretávania, zhromaždenia atď. Podujatie je  úspešné. 
Dr. Jozef Pichonský totiž vietor v dušiach gréckokato
líkov usmernil do plachiet loďky. Postupne upresňo
val a definoval to, čo gréckokatolíci vo svojom vnútri 
vyciťovali. Tí orientáciu a výzvy dr. J. Pichonského 
chápali ako svoje. On ich akoby zrukolapňoval.

V každom prípade bolo to nóvum u gréckokatolíkov, 
ale bolo to nóvum v nazeraní na odkaz sv. Cyrila a 
Metoda vôbec. Vec formulujme otvorenejšie: na 
východe Slovenska sa zrodilo niečo, čo sa inde začína 
chápať približne až po polstoročí.

A dr. Jozef Pichonský bol —  pri tom.
V druhej fáze je  už v pozícii „platiteľa. “ Po roku 1945 

sa idea sv. Cyrila a Metoda začala zneužívať. Dr. Jozef 
Pichonský sa stáva nežiadúcim. Menovite po roku 
1950. Je vypovedaný z  vlastného domova, daný “do 
výroby“, zdravotne postihnutý. Stáva sa symbolom. 
Ona pôvodná idea postihnutých gréckokatolíkov pred
stavuje „svetlý lúč v temnom kráľovstve“. Dáva nádej, 
posilňuje, doslova vedie. Napriek všetkému gréckoka-

•  JUDr. Jo ze f Pichonský

tolíci existujú aj po roku 1950: ba, vďaka aj tejto idei, 
tieto roky predstavujú v ich dejinách najkrajšiu kapito
lu.

Dr. Jozef Pichonský je  v kruhu tých, ktorí aktívné 
pripravovali obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1968.

Dr. Jozef Pichonský je  medzi tými, ktorí za grécko
katolícky rok 1968 —  platia.

Zomiera v roku 1971 —  “  na srdce“.
A ako charakterizovať dr. Jozefa Pichonského z  hľa

diska všeobecného?
Súčasná cirkev  —  vnímajúc znaky časov  —  zhodno

cuje miesto laikov v cirkvi. O otázke sa hovorilo na 
Druhom vatikánskom koncile a venovala sa je j aj oso
bitná biskupská synoda. A prax súčasnej cirkvi? Laici 
sú neraz chápaní ako  —  záchrana. Ich aktívna pomoc 
je  v cirkvi tak prepotrebná.

Dr. Jozef Pichonský úlohu laika v našej cirkvi usku
točňoval už od polovice tridsiatich rokov. A uskutoč
ňoval ju  perfektne, vzorovo. Vo viacerých smeroch i 
oblastiach. Mnohým aj dnes možno iba odporúčať: 
robte, ako pred polstoročím robil dr. Jozef Pichonský.

Na začiatku to bola iba jeho intuícia. Vnímavá, citli
vá. Potom mobilizoval svoje potencie, aby, keď nimi 
zmobilizoval potencie iných, ostatných, obohatil cir
kev.

Dr. Jozef Pichonský, syn roľníka, pochopil, čo je  to 
Boží ľud. Tiež v predstihu. A ešte ako ten Boží ľud chá
pal. Z  neho vychádzal, na ňom budoval, v neho veril,
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jeho videnie života prevzal za svoje videnie. Aforis
ticky by sa dalo takto povedať: veril ľudu a veril v ľud.
V ten múdry ľud, ktorý z nedopatrenia voláme —  pro
stým.

Pochopme jeho lekciu.
Bol organickou časťou toho ľudu v čase, keď bol 

skúšaný. Silní tohto sveta pripravovali našej cirkvi 
zánik. Mnohí ten zánik už konštatovali: veď toľké sily 
a toľké prostriedky dosiaľ skoncentrované ešte nebo
li. Výsledok, teda ten zánik, je istý.

Alexander S. Puškin drámu Boris Godunov ukončil 
pozoruhodnou scénou. Národ, to jest ľud, bezmolstvu- 
jet. Nie je pasívny, to nie. Adoruje vo svojom vnútri 
pravdu. Presnejšie —  Pravdu.

To urobil dr. Jozef Pichonský spolu s naším Božím  
ľudom. Týmto obrazom možno charakterizovať nás, 
našu cirkev. Nielen „v onom ča se“, ale aj dnes. Aj tu 
nám dr. Jozef Pichonský dáva lekciu. Neraz sa nám 
zdá, že sme skúšaní nad naše sily. Nezakolíšme! Keď 
náš ľud „bezmolstvujet“, to adoruje Pravdu.

Tajomstvo cirkvi. Tajomstvo našej cirkvi.
Dr. Jozef Pichonský nám ho poodhaľuje.
Verme mu.
Dlhé roky úspešne pôsobil v oblasti výtvarného 

umenia. Bol estétom, človekom s vycibreným vníma
ním krásy. Až dojemne citlivo vnímal, vstrebával všet
ko, čo je a čo má súvis s kultúrou. Tou pravdou. On —  
roľník. Ako my všetci. Gréckokatolíci. Práve preto tak 
krásu — aj Krásu —  vnímal. Boha. Cirkev. Ľud.

Svoje veľké, plné, šľachetné srdce v každej chvíli 
orientoval na svojho Boha.

(mr)

Č L O V EK , ktorý je stvorený na B oží obraz, má okrem čisto ľud
ského aj vyššie poslanie. Ľudským  poslaním  nazveme starostlivosť 
o každodenný chlebíček, o šatstvo a o rodinu. Toto je činnosť seba- 
záchovná, bez nej by sme jednoducho žiť nemohli. Poslanie vyššie 
v nás, to je vyšší stupeň kultúry, to už je starosť o iného, pom oc iné
mu, to už je starostlivosť o vecišpoločné, vedomie náboženské, uve
domenie národné a z toho vyplývajúce vedomie sociálne, štátne atď.

A j Jednota sv. Cyrila a Metoda je prejavom toho vyššieho posla
nia v nás. Prečo? Lebo poslaním Jednoty je prebúdzať, dvíhať a 
zdokonaľovať to vyššie, božské poslanie v ľuďoch. Náš cieľ je teda 
pozdvihnúť človeka čo najvyššie k  Bohu. A  či nie je to krásne posla
nie? Či nie je Bohu milé pre túto ideu pracovať?

A ko  vznikla Jednota, čo bolo podnetom jej založenia? Láska .k 
sebe samým, k rodnému kraju, láska k slovenskému národu, kto
rého sme údmi a predovšetkým láska k idei cyrilometodskej. My — 
slovenskí gréckokatolíci — sme totiž živým i dedičmi dedičstva 
našich slávnych vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, a preto pocítili 
sme volanie hlasu krvi a hlasu minulosti, aby sme zachovali nám a 
budúcim pokoleniam dedičstvo otcov.

Toto a nie iné bolo hýbadlom pri zrodení sa Jednoty a len toto a 
nie iné je  poslaním Jednoty. Kto iné o nás tvrdí, nepozná nás a robí 
to alebo z omylu, alebo je zlomyseľný.

(Z prejavu JUDr. Jozefa Pichonského na spolkovej akadémii 
dňa 3. júla 1943 v Trebišove)

Tí, čo oplývajú všetkým na tomto svete, „ rozplynú sa 
ako dym“ (Ž 37, 20); a po ich bývalých radostiach neos
tane ani pamiatka (Tomáš Kampenský, Nasl. Krista, III, 
12, 12).

(T
Pieseň o sokolovi

(In memoriam JUDr. Jozefovi Pichonskému)

Nie, nepočkal si na oslavy, 
mlčia najväčší básnici.
Nebol si trúbou mútnych mozgov, 
lež kráľom vína v pivnici.
Hľa, rozopli sa tvoje krídla 
a nadýchla sa otčina 
a ich šum zachytili 
slovienske hradby Devína.
I keď ťa hviezdy povolali, 
i dnes si ešte pred nami.
A to, čo dnes tu máme, 
je vyhrabané veľmi tvrdo, 
tvrdo tvojimi rukami.
Spoznal si šifry čias, čo boli, 
i to, čo ako ráno prísť malo 
a keď ti ruky poviazali 
a myslieť, myslieť zakázali, 
tvoje srdce vždy plakalo.
Hľa, tu sú všetci: Cyril, Metod 
Detvan i Cirkev zranená 
i národ, ktorý žije, 
zo studní otcov pije 
a odmotáva vretená . ..
Tak predsa zvonia . . .
Jak chcel si ty a my sme chceli.
Buď požehnaný brat a syn náš, 
kráľovský sokol, sokol biely.

o. Jozef T ó t  h

Kríž Kristov, nádej kresťanov, — vodca blúdiacich, — pokojný 
prístav búrkou zmietaných, — pom ocník v boji, — upevnenie 
vesmíru. — lekár nemocných a vzkriesenie zosnulých, — pomá
haj nám (Z  úderne sviatku Povýšenia s v. kríža)
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Sväteniny
Sviatosti nesfmú byť izolovanými skutočnosťami v 

našom živote. Musia mať predohru v dôkiadnej príp
rave a dohru v konkrétnych životných plodoch. 
Posväcovanie všedného dňa sa deje v prvom rade pro
stredníctvom bohoslužby života z viery, ako o tom 
hovorí sv. ap. Pavol v Liste Rimanom (12, 1): „Bratia, 
pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá 
prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju 
duchovnú bohoslužbu.“ K tomu však človek potrebuje 
aj a práve v našom zindustrializovanom, vedecky a 
technicky racionálnom svete znaky, ktoré mu pripomí
najú Boha a uisťujú ho o jeho požehnaní. Pomáhajú 
mu vytvoriť ovzdušie viery, v ktorom si neustále uve
domuje, že celý život je zameraný na Boha a že v ňom 
nachádza ochranu a bezpečnosť. Bez týchto znakov 
kresťanský život ochudobnie.

Tu treba hľadať pôvod svätenín, posvätných znakov 
pripomínajúcich sviatosti. Neustanovil ich Ježiš Kris
tus, ale Cirkev z Kristovej moci. Ovocie nadprirodzenej 
povahy, ktoré prinášajú sväteniny, nemá pôvod v 
úkone samom ako u sviatosti, ale v orodovaní Cirkvi a 
spoluúčinkovaní veriaceho prijímateľa. Neobdarúvajú 
posväcujúcou milosťou, ale iba pripravujú na ňu, prí
padne zosilňujú jej vplyv. Sväteninami sa posväcujú 
rozličné životné prostredia a situácie (porov. SC 61): 
„A tak liturgia sviatosti a svätenín spôsobuje, že dobre 
disponovaným veriacim sa posväcujú takmer všetky 
udalosti ich života Božou milosťou, prameniacou z 
veľkonocneno tajomstva umučenia, smrtra zmŕtvych
vstania Krista, z ktorého čerpajú sviatosti a sväteniny 
všetku svoju účinnosť. Sotva jestvuje úživanie hmot
ných vecí, ktoré by sa i vďaka im nemohlo zamerať na 
posvätenie človeka a oslavu Boha.“

K sväteninám patria v prvom rade požehnania pre 
rozličné oblasti. Sú výrazom potrieb človeka, hľadajú
ceho spásu, ochranu, šťastie a životnú náplň. Preto si 
ľudia navzájom želajú a dávajú požehnanie. Dúfajú 
takto sprostredkovať dobro jeden druhému. Od koho 
však nadovšetko dúfajú a vyprosujú si dobro, je Boh 
— prameň všetkého dobra a každého požehnania (po
rov. Jak 1, 17) skrze stvorenie a vykúpenie.

Ježiš Kristus je plnosťou požehnania. Sväté písmo 
svedčí, že „chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých“ 
(Sk 10, 38); brával deti do náručia a žehnal ich (porov. 
Mk 10, 16); vkladal na chorých ruky (porov. Lk 4, 40); 
tým, čo ho počúvali, lámal chlieb a žehnal ho (porov. 
Mk 6, 41). V Kristovi sú všetci kresťania Bohom Otcom 
„požehnaní všetkým nebeským duchovným požehna
ním“ (Ef 1, 3) a zároveň povolaní, aby žehnali a prijí
mali požehnanie (porov. 1 Pt 3, 9). Cirkev preto spro
stredkúva požehnanie, vzývajúc Ježišovo meno. 
Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho 
požehnanie. Znakom žehnania je vždy znamenie kríža. 
Preto požehnanie prinajmenšom u vysluhujúceho

predpokladá vieru. Tým sa vyiučuje mylné vysvetľova
nie magického pôsobenia svätenín.

Najznámejšie a opravdivo biblické je požehnanie 
pokrmu. Ďalšie známe sväteniny sú požehnania s pro
sbou o dobré počasie, o úrodu, požehnanie domu 
alebo bytu, požehnanie na cestu, požehnanie chorých 
a pod. Často sa tieto sväteniny spájajú s rozličnými 
zvykmi. Niektoré majú stáročnú a starokresťanskú tra
díciu, ako napr. požehnanie jedál na Veľkú noc, požeh
nanie sviečok na sviatok Stretnutia Pána, požehnanie 
ratolesti na Kvetnú nedeľu atď.

Voda, ktorá sa predtým posvätila, sa používa pri 
všetkých ostatných žehnaniach, ba i požehnaniach. 
Má pripomínať krstnú vodu a pomáhať vyslobodiť celé 
tvorstvo z otroctva beznádejnosti (porov. Rim 3, 21) a 
napĺňať ho novým životom v Ježišovi Kristovi.

Niektoré špecifické žehnania majú trvalý účinok. 
Nimi sa osoby a veci vynímajú z obyčajného života a 
úplne sa zasväcujú Bohu a bohoslužbe. Okrem svia
tostnej vysviacky biskupov, kňazov a diakonov jes
tvuje vysviacka resp. zasvätenie opáta (predstaveného 
kláštora), rehoľníkov a rehoľníc. Výraz posviacka sa 
užíva v súvislosti s vecami. Posviaca sa chrám, oltár, 
liturgické rúcho, liturgické nádoby atď.

Keď Cirkev na základe jej zvereného úradu a splno
mocnenia v mene Ježiša Krista prosí o ochranu pred 
nástrahami nepriateľa a o vyslobodenie z jeho moci, 
hovoríme o exorcizme. I Ježiš ho vykonával (porov. Mk
1, 25 a i.) a poveril tým aj Cirkev (porov. Mk 3,15; 6, 7—  
13; 16, 17). Určitý druh exorcizmu sa prevádza aj pri 
krste a pri svätení vody. Slávnostný, tzv. veľký exor- 
cizmus možnó vykonávať len s povolením biskupa. 
Treba pritom postupovať s múdrosťou a triezvosťou 
prísne podľa smerníc Cirkvi. V žiadnom prípade nemá 
nahrádzať lekársku terapiu.

Sväteniny a nábožné zvyky dosiahnu svoj cieľ, ak 
privádzajú veriacich k sviatostiam, predovšetkým k 
Eucharistii, ak obohacujú, a spestrujú sviatostné 
obrady a ak vytvárajú náboženské ovzdušie v každo
dennom živote. Nesmú byť niečím samoúčelným a 
konkurovať sviatostiam, ktoré tvoria stredobod kres
ťanskej zbožnosti.

(Podľa A. H. Mateje pripravil M. M.)

Ako stratená ovečka

Po jednej misijnej kázni o márnotratnom synovi, akýsi sta
točný robotník vyhľadal a prosil, aby ho vyspovedal. Pove
dal: „Dojalo ma rozprávanie o pastierovi, ktorý sa vydáva na 
cestu, aby hľadal stratenú ovečku. Tou stratenou ovečkou 
som ja.“

Áno, každý z nás je tou stratenou ovečkou, keď opúšťa 
dobrého Pastiera . . .

(R. Plus: Boh v nás)



Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám

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

Trebišov

V novembri 1943 naše sestry slu
žobnice otvorili misijnú stanicu v Tre- 
bišove.

Sestra Christofora Ondíková po 
maturite na Ruskej učiteľskej akadé
mii v Prešove dostala dekrét ako uči
teľka na národnú školu v Trebišove; 
neskoršie na meštiansku školu. S ňou 
išla sestra Izaia Mitrovková, predsta
vená, a sestra Irena Protivňaková, 
ako učiteľka materskej školy. O rok 
neskoršie prišla sestra Jozafáta Maľ- 
covská.

Sestry bývali v súkromnom dome v 
podnájme. Bola vojna, v Ľutine sa 
budoval kláštor, nuž pre nedostatok 
finančných prostriedkov nebolo 
možné plánovať postavenie kláštora.

V materskej a národnej škole sestry 
viedli deti k praktickému nábožen
skému životu. Pripravovali ich k sv. 
prijímaniu, zvlášť na prvé piatky v 
mesiaci. V materskej škole pripravili s 
deťmi kultúrny program. Rodičia 
ochotne privádzali svoje deti do školy, 
lebo videli, že sa ich deti vzdelávajú 
kultúrne aj nábožensky. Mesto Trebi
šov bolo vtedy z väčšej polovice gréc
kokatolícke. Veriaci mali radi svoju 
vieru a tešili sa z práce, ktorú medzi 
nimi vykonávali sestry služobnice.

Sestry sa tiež starali o ozdobu a čis
totu našich chrámov, zvlášť okolo far-

(5. pokračovanie)

ského chrámu a kaplnky otcov baziliá- 
nov. Piekli prosfory, prali chrámovú 
bielizeň. Sestra Izaia šila bohoslu
žobné rúcha a iné potreby pre chrá
my.

Koncom šk. roku 1949/50 všetky 
sestry učiteľky-rehoľnice dostali pre
púšťacie dekréty. Tak bolo aj so 
sestrami v Trebišove. Už po sústre
dení rehoľníkov 14. apríla 1950 sa 
dalo predvídať, že to isté čaká aj 
rehoľnice.

V tom čase likvidovali naše grécko
katolícke farnosti, zatvárali našich 
kňazov a mnohých aj s rodinami 
deportovali do českého pohraničia na 
ťažké práce. Tento osud čakal aj nás. 
Pripravili sme si najpotrebnejšie veci a 
čakali, kedy prídu pre nás štátne 
orgány. Boli sme rozhodnuté odísť

kdekoľvek, len nie do civilu.
V Trebišove sme dovtedy žili veľmi 

pokojne. V tomto meste a v okolí sme 
vytvorili atmosféru lásky. Modlitba, 
práca, skutky k blížnemu boli naším 
každodenným programom. Bol to 
anjelský život. Horeli sme k Pánu 
Bohu čistou láskou. Z lásky k nemu 
sme prijímali aj kríž, ktorý kládol na 
naše plecia a zároveň pomáhal ho aj 
niesť. _______ _______________

Dňa 29. augusta 1950 po ranných 
modlitbách sme boli v cerkvi na sv. 
liturgii. Keď sme vychádzali z chrámu, 
istá pani nám povedala, že dnes po 
nás prídu. Dozvedela sa to zo zahra
ničného rozhlasu. Doma sme preto 
dokončili balenie a pripravovali sa na 
odchod. Pred obedom naozaj prišlo 
pre nás nákladné auto.

Tí, ktorí boli poverení akciou 
sústreďovať rehoľnice, zavolali si naj
prv predstavenú a potom každú 
sestru osobne. Máme ísť s nimi, alebo 
dobrovoľne vyzliecť rehoľné rúcho a 
takto odísť do civilného života. Pre tie 
sestry, ktoré tak urobia, mali pripra
vené zamestnanie, k tomu aj finančnú 
odmenu. Potom nasledovalo prečíta
nie rozhodnutia vyšších rehoľných 
predstavených zo zhromaždenia v 
Bratislave. S ich súhlasom nás prekla
dajú do Kostolnej pri Trenčíne.

Ponuku odísť do civilného zamest
nania z nás ani jedna neprijala. Vzali 
sme si svoje veci a nastúpili do 
nákladného auta. So sebou sme vzali 
postele a po jednom kufri. Obed bol 
nedovarený. Bol prísny pôst — svia
tok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. 
Domáca pani keď videla, čo s nami 
robia, priniesla nám jedlo. My sme si 
pokľakli v hosťovskej izbe a spoločne 
sme sa modlili. Rozlúčili sme sa a 
nasadli do nákladného auta.

Pred nami preletelo nákladné auto 
so sestrami dominikánkami z Trebišo- 
va. V duchu sme sa potešili, že nebu
deme samotné. Cestou auto zastavilo 
v Petrovanoch pri Prešove, aby 
zobrali dálšie sestry dominikánky. Tie 
sa ale rozhodli pre civil, ak ich všetky 
nechajú pracovať na mieste. Úrady s 
tým súhlasili a tak sestry ostali praco
vať naďalej v ústave, ktorý dovtedy 
bol ich.
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•  Deti Materskej školy v Trebišove, ktoré v rokoch 1943— 1950 učili sestry služob
nice. Na sním ke po vystúpení s programom na Deň matiek (archívna snímka).

Počas celej cesty sme sa modlili a 
spievali nábožné piesne. Sv. Jozefa 
sme prosili o silu v utrpeniach a o 
dobrú smrť. Veď naozaj sme nevedeli, 
čo nás čaká, kde sa ocitneme a čo s 
nami urobia. Na jednom mieste sme 
zastavili auto, lebo sestra Jozafáta sa 
cítila veľmi zle. Pamätáme sa, že nám 
akási žena priniesla teplý čaj, na ktorý 
sme dlho spomínali. Nech jej Pán Boh 
stonásobne zaplatí tento dobrý sku
tok. V Levoči práve vychádzali veriaci 
z kostola, keď sme prechádzali mes
tom. Ľudia zalamovali rukami, kňaz 
nám žehnal.

Ráno 30. augusta naše nákladné 
auto zastavilo pred bránou kláštora v 
malej obci Kostolná pri Trenčíne. Tu 
sa začala naša nová misia.

★

V Trebišove nás bolo spolu päť 
sestier. Štyri zobrali. Piata, sestra 
Christofora bola vtedy na exercíciách 
v Uherskom Hradišti. Po exercíciách 
jej predstavená oznámila, aby tam 
zostala pracovať pri sestrách v 
nemocnici. Sestra Christofora tak uro
bila.

Takto sme zakončili našu misijnú 
prácu v Trebišove: vernosťou svätej 
Cirkvi, nášmu Zhromaždeniu a obja
tím kríža, ktorý nám Ježiš Kristus vlo
žil na naše ramená, aby sme dokázali, 
či ho milujeme. Ale verili sme, že zo 
semena, ktoré sme tu zasiali, vyrastie 
raz nové pokolenie sestier služobníc 
nepoškvrnenej Panny Márie.

*

Pre úplnosť tu možno dodať, že 
naša provinciálna predstavená nebola 
vtedy v Bratislave s ostatnými pred
stavenými reholí, a tak nevedela, ako 
sa rozhodlo o sestrách. Stalo sa to tak

preto, pretože nás už pred rokom 
vyviezli z Prešova a sestry už boli v 
Uherskom Hradišti zamestnané v 
nemocnici a sestra provinciálna s 
nimi.

Keď nás vyvážali z Prešova, pred
seda ONV podpísal aj dekrét o likvi
dácii nášho Zhromaždenia a na 
území Československá, aby nám 
nemuseli dať miesto a prácu. Sestry 
sa však zo Slovenska vysťahovali a 
Pán Boh vo svojej prozreteľnosti sa 
postaral o naše zamestnanie na 
Morave. Ďalej nás už nestopovali a 
prenechali nás osudu všetkých ostat
ných rehoľných sestier.

(Zostavila sestra Veronika Zbihlejo- 
vá; pre tlač upravil o. F. D.).

(Pokračovanie v budúcom čísle)

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

September —  Pokoj na celom
svete

Aby sme u Pána vyprosili pokoj 
celému svetu, aby milosrdenstvo a 
Božia moc udelila slobodu a ochraňo
vala všetky národy od vojny a od 
vlády zloby, vykorisťovania i nespra
vodlivosti vo svete.

Pane, vyslyš nás a zm iluj sa.

S L O V E N S K O  svojou po lohou  a h istorickým  vývojom  sa 
nachádza uprostred dvoch kresťanských tradícií, západnej 
alebo rím skej a východnej alebo byzantskej. Tieto dve 
navzájom  sa doplňujúce vetvy a kultúry ešte dnes jestvujú a 
spolunažívajú na Slovensku  ako  kresťanská tradícia zv ia 
zaná viac so západom  a ako  východná, byzantská  tradícia 
slovenských gréckokatolíkov. A le  aj povaha  S lovákov je  tak 
trochu uprostred m edzi racionalistickým  západom  a citovou  
intuíciou východu.

Sm e teda bez preháňania  v srdci E urópy, na križova tke  
jej hlavných dejinno-kultúrnych síl. A  tak u ž  sam a cyrilom e- 
todská tradícia núti S lovákov, ako priam ych dedičov, k  ro z
mýšľaniu o ich mieste v terajšom a budúcom  európskom  dia
ní, pri stavbe E urópy „s dvom a p ľúcam i“, ako  ju  p rorocky  
nazval Ján Pavol II. ešte roku  1979—1980 (ešte sa živo  
pam ätám  na tieto diskusie), alebo jediné spoločného „eu

rópskeho d o m u “. A k  jestvuje nejaký „zm ysel de jín“, tak i 
terajší Slováci si m usia nutne p o lo ž iť  o tázku  o zm ysle vlast
ných dejín. Vám  sa u ž  konkrétne natíska táto o tázka na rôz
nych poliach. Jedno je  isté: m ám e všetky dejinné predpokla
dy, aby sm e ostali o tvoren í na E urópu a na pozitívne  hod
noty tak zo  západu ako  aj z  východu, nechajúc stranou to, 
čo je  úpadkové a negatívne a hľadajúc to, čo je hodnotné a 
osožné. O staňm e teda vern í svo jm u národu, spravodliví k  
národnostným  m enšinám  vo vnútri, ale aj otvoreným i na 
E urópu  a na svet.

(Z  prejavu kardinála Jozefa T o m  ku , ktorý predniesol na zasadaní 
SN R 25. apríla 1991)
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Ženská vetva 
Rádu svätého Bažila Veľkého

Dejiny sestier baziliánok siahajú do 4. storočia —  teda 
až do čias sv. Bažila Veľkého (329—379). Rodná sestra 
sv. Bažila, sv. Makrína (328— 380), potom čo je j brat Bažil 
založil organizované mužské monastiery v Kapadókii 
(Malá Ázia), založila ženské monastiery, ktoré sa riadili 
mníšskymi pravidlami sv. Bažila Veľkého.

Prvými členkami tejto budúcej obrovskej rodiny baziliá
nok boli sestra sv. Bažila —  Makrína a jeho matka Emélia 
(375); Cirkev ju  tiež uznáva a slávi sa ako svätú. V roku 
1979 sestry baziliánky na celom svete oslávili 1600. výro
č íf svojej nepretržitej existencie (379— 1979).

V 9. storočí sv. Cyril a Metod priniesli vieru v byzant
skom obrade na Veľkú Moravu a do Panónie (dnešné 
Maďarsko). V tom čase sa na týchto územiach začal živo 
rozvíjať i mníšsky život. Vznikali nové monastiery, ktoré 
archeológovia dnes objavujú. Po mnohých niet žiadnej 
archeologickej pamiatky, pretože monastiery v tom čase 
sa stavali z dreva. Čo sa týka kamenných rozvalín, arche
ológovia konštatujú, že išlo o monastiery byzantského 
typu. Či v nich žili ženy, či muži, dnes sa už u podstate určiť 
nedá. Na Východe vždy žili m nísi a mníšky, ktoré sa riadili 
pravidlami sv. Bažila Veľkého (baziliáni a baziliánky), 
alebo pravidlami, ktoré napísal sv. Teodor Studita (759— 
826) podľa pravidiel si/. Bažila Veľkého.

O existencii týchto monastierov na vyššie spomínaných 
územiach nám hovoria iba archeológovia. Písomné

•  Sestra Bazília Kuzmová z rádu sv. Bažila Veľkého, ktorá t. č. 
pracuje ako ekonómka  v Generálnom dome rádu sv. Bažila Veľ
kého v Ríme': Na sním ke vľavo v kaplnke v Generálnom dome
(Snímka: o. F. D.)

zmienky o nich sa nám nezachovali a zavial ich prach 
minulosti spôsobený vojnami, zúrivým prenasledovaním  
náboženstva pod. A možno sa ešte niekde nachádzajú 
zapadnuté prachom  y archívoch a bibliotékach.

Prvú zachovalú písomnú zmienku o ženskom monas- 
tiere medzi Slovanmi máme z roku 1037. Ide o monastier, 
ktorý postavil Jaroslav Múdry v Kyjeve (Rus — ktorej čas
ťou je  dnešná Ukrajina). Ide o monastier sv. Ireny. Neskor
šie sa ženské monastiery rozšírili po celom území vtedaj
šej Kyjevskej Rusi.

Monastiery na území Česko-Slovenska, Maďarska, 
Poľska, Podkarpatskej Rusi a Rumunska zanikli pod nája- 
zdami Tatarov a z  rôznych iných dôvodov.

Sestry baziliánky vždy žili podľa starých východných 
pravidiel a to v izolovaných (samostatných) monastieroch. 
Roku 1909 sestrám baziliánkam  v Haličine (najzápadnej
šia časť dnešnej Ukrajiny) zreformoval pravidlá metropolita 
Andrej Septický (1865— 1944).

Odtiaľ sa začínajú rozširovať. Vznikajú nové monastiery: 
v roku 1911 v USA 
v roku 1915 v Juhoslávii
v roku 1921 na Podkarpatskej Rusi (v Užhorode) 
v/ roku 1922 v Česko-Slovensku (z Užhorodu do Prešo- 
va)
v roku 1935 v Maďarsku
v roku 1939 v Argentíne
i/ roku 1950 v Taliansku
v roku 1958 v Poľsku
ľ  roku 1966 prijali do rádu taliansky
kontemplatívny monastier sv. Bažila Veľkého v Albane
(pri Ríme)
v roku 1967 v Austrálii 
v roku 1972 v Brazílii 
v roku 1981 v Nemecku 
v roku 1981 v Kanade.
Počas celého takmer 1600-ročného obdobia existencie, 

baziliáni ž ili podľa starého východného pravidla, ktoré ešte 
dodnes p la tí na Východe, že monastiery neboli závislé 
jeden na druhom; boli bez centrálneho vedenia z  jedného 
miesta, ale pod dohľadom miestneho biskupa.

Po druhej svetovej vojne sa ukázala potreba centralizá
cie. Preto v roku 1951 s povolením Apoštolskej Stolice 
došlo k centralizácii monastierov sestier Rádu si/. Bažila
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Veľkého. Dnes je  okolo tisíc sestier. Ich generálna pred
stavená — archimandriňa, i celé centrálne vedenie sídli v 
Ríme. Okrem toho tento rád má dnes na svete i dva kon
templatívne monastiery: v Albane (Taliansko) a v Astórii 
(New York, USA).

Dnes na svete máme okrem nich viacej kongregácií 
baziliánok. Sestry baziliánky, ktoré pôsobia v ČSFR sú 
členkami Rádu sv. Bažila Veľkého. Východné kongregácie 
baziliánok sú (za rád sú uznané iba sestry baziliánky Rádu 
sv. Bažila Veľkého):

1) Sestry baziliánky Aleppine. Sú to baziliánky melchit- 
ského obradu (byzantsko-melchitského). Pôsobia v Liba
none. Podľa štatistiky z  roku 1970 je  ich 37 (celkový 
počet). Generálny dom je  v Zouk-Michail (Jounieh), Liba
non.

2) Sestry baziliánky, dcéry s v. Makríny —  sú byzant
ského obradu (byzantsko-gréckeho). Pôsobia v Talian
sku. Mali monastiery i v Albánsku, ale tieto boli v roku 1946 
násilne zlikvidované. Štatistika z  roku 1970 hovorí, že je  
ich na svete 90. Generálny dom je  v Palerme (Taliansko).

3) Sestry baziliánky Soarite —  sú melchitského obradu 
(byzantsko-melchitského). Pôsobia v Libanone, Sýrii a Jor
dánsku. Štatistika z  roku 1973 hovorí, že je  ich na svete 
144. Ich generálny dom je  v Zouk-Michail v Libanone.

K  centralizácii všetkých troch hore uvedených kongregá
cií došlo až po zjednotení s Rímom. Predtým sestry ž ili v 
samostatných monastieroch podľa pravidiel sv. Bažila Veľ
kého. V tomto storočí začínajú nadobúdať charakter 
aktívny (tvorbou vetiev kontemplatívnych a aktívnych).

Sestry Rádu sv. Bažila Veľkého, ktoré pôsobia v ČSFR 
majú dnes kláštory: v Bardejove, vo Svidníku, v Legnave, 
vo Svitavách na Morave (od 1. 6. 1991 sa presťahovali do 
kláštora v Sečovciach) a i/ Trebišove. V blízkej budúcnosti

•  Generálny dom  — Via Sant’Alessio, 26, R ím

sa počíta s obnovením kláštora v Prešove, ktorý bol roku 
1950 zlikvidovaný.

Pred rokom 1950 sestry baziliánky pôsobili v školách, 
internátoch, sirotincoch, materských školách . . .  Po násil
nom vyvezení z  kláštorov museli pracovať v továrňach, 
neskoršie v ústavoch pre duševne chorých a starých.

V súčasnosti sa špecializujú na prácu v školách, v ústa
voch, pomáhajú v pastorácii, pri vyučovaní náboženstva, 
pri nacvičovaní cirkevného spevu, vyvíjajú sociálnu čin
nosť pri ošetrovaní chorých a starých a šijú bohoslužobné 
rúcha.

Ich cieľom je  vzbudiť najmä u mládeže lásku k Bohu, k 
nášmu byzantskému obradu a k blížnym. Veria, že ešte i 
dnes naša gréckokatolícka mládež cíti vo svojich srdciach 
oheň a túžbu po vyšších ideáloch.

Sestra B a ž i l i  a, OSBM a V. M. 

(fc---------------- -  ■ ■

Reč čísiel

Sčítania ľudu sa konávajú  odpradávna. H ovo rí sa o nich 
u ž v Starom  zákone. Ba i narodenie Ježiša Krista, ako o tom  
svedčí evanjelista  sv. Lukáš, spadá práve do času takého  
súpisu, k torý  nariadil vykonať p o  „celom" svete cisár 
A ugustus (porov L  k  2, 1).

M oderné štáty pravidelne štatisticky vyhodnocujú  nielen 
p očet obyvateľstva, ale aj ďalšie skutočnosti. Deje sa tak i v 
našej vlasti, naposledy v m arci t. r. Z  predbežných  výsled
kov, ktoré uverejnil S lovenský štatistický úrad, vyberáme:

V  Slovenskej republike žije  v 2834 obciach približne  
5 269 000 obyvateľov, z  nich sa vyše 4 511 000 hlási k  slo
venskej národnosti, teda viac ako  85,6 % . Českú národnosť 
si uviedlo 53 422 občanov, t. j. 1 %, m oravskú 3888, t. j. 
0.07  % , sliezsku 1 198, t. j. 0,02 % , m aďarskú 566 741, t. 
j. 10,76 % , róm sku  80 627, t. j. 1,53 % (ostatní Róm ovia sa 
prihlásili k  inej národnosti), rusínsku  16 937, t. j. 0,32 % a 
ukrajinskú 13 847, t. j. 0,26 %.

Z a  posledných  10 rokov pribudlo  278 000 obyvateľov (V  
Č R iba 6 804).

Tohoročné sčítanie ľudu sa líšilo od predchádzajúcich  
tým , že  p o  viacerých desaťročiach sa opäť zisťovalo viero
vyznanie. C elkove sa prihlásilo za veriacich vyše 3 836 000 
ľudí, z  toho za ka to líko v  rím skeho  a gréckeho obradu tak
m er 3 359 000, t. j. 87,5 % . Z a  evanjelikov a. v. sa pokladá  
326 000 osôb, t. j. 8 ,5 % , za  pravoslávnych približne  
34 200, t. j. 0 ,89 % . A teistov na Slovensku je  511 000.

U kázali sa byť p la tným i slová našich biskupov: „Pozoru
jem e, že  ešte stále vládne strach verejne p rizn a ť svoju nábo
žen skú  príslušnosť“ (P ríhovor z  13. 3. t. r.), pretože asi 
921 000 ľud í patričnú rubriku nevyplnilo , č ím  sa výsledky 
čiastočne skreslili. Treba však p o u ká za ť na to, že na sčíta- 
com  hárku  m ali b yť uvedené n iektoré hlavné vierovyznania  
v texte rubriky, kde sa údaj vyplňoval, i s príkladom , po-' 
dobne ako  tom u bolo u národnosti, a nie na inom  mieste a 
s vym enovan ím , ktoré nezodpovedá  slovenským  nábožen
ským  pom ero m  a pravopisu.

I  keď  zistené údaje úplne neodrážajú skutočnosť, predsa 
však z  nich vidno, že  prevažná  väčšina slovenského ľudu sa 
i p o  štyridsaťročnej násilnej system atickej ateizácii hlási ku  
kresťanstvu, a to v miere, ktorá sa nedosahuje ani v iných, 
tradične kresťanských krajinách Európy.

Ľ. B.
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t Cesta k Bohu
(Pokračovanie)

POSLEDNÉ VECI ČLOVEKA

O č i s t e c
Do neba môžeme vstúpiť iba vtedy, keď sme celkom čis

tí.
Sväté písmo hovorí:
„A le nič poškvrnené . . , doň nevojde, iba tí, čo sú zapí

saní v Baránkovej knihe života“ (Zjav 21, 27).
Hoci človek umrel v priateľstve s Bohom, ale ešte neza- 

dosťučinil celkom za svoje minulé hriechy, nemôžeme 
vojsť do neba. Najprv musí odpokutovať za ne, celkom sa 
od nich očistiť. To sa deje v mieste, ktoré voláme o č i s 
tec.

Duše v očistci najväčšmi trápi bolesť nad spáchanými 
hriechami. Cítia veľkú túžbu uvidieť Boha a nemôžu ju ešte 
uspokojiť. Táto bolesť je veľká, lebo po smrti lepšie 
poznajú ohavnosť hriechu a Božiu krásu.

Duše v očistci si už nemôžu pomôcť. Samy si nemôžu 
skrátiť svoje muky, lebo nemôžu konať dobré skutky. My 
na zemi môžeme im však pomáhať. Svojimi modlitbami, 
sv. liturgiou a dobrými skutkami môžeme urýchliť ich vyslo
bodenie z očistcových múk. Ony sa nám istotne odmenia 
svojimi modlitbami, keď sa dostanú do večnej blaženosti.

Očistec bude trvať len do konca sveta. Vtedy príde Kris
tus Pán ešte raz na zem, aby súdil celý svet. Po tomto 
Poslednom súde bude iba nebo a peklo.

Modlime sa preto a prinášajme obete za duše v očistci, 
zvlášť za svojich rodičov, príbuzných a priateľov.

„Na dušičky spomínajme, z očistca im pomáhajme. 
Budú na nás spomínať, až my budeme umierať. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Kto ide do očistca?
Do očistca idú tie duše, ktoré síce umreli v posväcu

júcej milosti, ale ešte nevykonali všetku pokutu za 
svoje hriechy.

P e k l o
„Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmeniu 

a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal 
akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z 
toho, čo padalo z  boháčovho stola, a len psy prichádzali a 
lízali mu vredy.

Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho 
lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď  v pekle v 
mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v 
jeho lone. I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a 
pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode 
a zvlaží m i jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto p lam eni!’ 
No Abrahám povedal: ,Synu, spomeň si, že si dostal 
všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz 
sa on teší a ty sa trápiš. A okrem toho je  medzi nami a 
vami veľká priepasť, takže nik —  čo ako by chcel —  
nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k 
n á m ..  . “ (Lk 16, 19— 26).

Mnohí ľudia nechcú uveriť v Božiu lásku a nechcú žiť 
podľa jeho prikázaní. Preto Pán Boh stvoril miesto, kde

budú títo Boží nepriatelia naveky bez neho a bez šťastia. 
Toto miesto sa volá p e k l o .  Človek, ktorý umrie ako 
nepriateľ Pána Boha, bude musieť ísť do pekla. Odsúdil sa 
sám, keď páchal hriechy, nechcel sa napraviť a tak umrel.
V pekle ostane naveky a bude sa tam trápiť!

Na Poslednom súde Kristus Pán povie zatrateným: 
Odíďťte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť! Tam bude 
plač a škrípanie zubam i. .  . “ (Lk 13, 27-28).

Sväté písmo na inom mieste hovorí:
„  Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých 

od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude 
plač a škrípanie zubam i“ (Mt 13, 49— 50).

V pekle je oheň, ktorý páli dušu i telo, lebo telo príde tiež 
do pekla po Poslednom súde, ale ich nikdy nespáli. No 
najväčšie nešťastie zatratených bude ich svedomie. Ako 
červík bude im v rozume vŕtať myšlienka, že Boh im ponú
kal večné šťastie, ale ho nechceli. Premárnili svoj život a 
sami sa poslali do pekla.

„Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, 
ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuha- 
siteľného ohňa“ (Mk 9, 43).

Ak máš nešťastie upadnúť do hriechu, hneď oľutuj, pros 
Pána Boha o odpustenie a sľúb sa polepšiť.

Z a p a m ä t a j  s i :
Čo je peklo?
Peklo je miesto múk, do ktorého idú Boží nepriatelia 

po smrti.
Ako dlho trvá peklo?
Peklo trvá naveky a nijaký zatratený sa z neho nikdy 

nevyslobodí.
Čo trápi zatratených v pekle?
Zatratených v pekle trápi oheň a ich svedomie.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

s i

Nanebovzatá
Syn  pred  tebou uspal ž iv ly  nem é, 
preniesol ťa v rukách nad kráže  
a voľne ste prešli cez stráže, 
ktoré väznia A d a m o vo  plem ä . . .

V  nás červ zem e a hriech a sm rť drieme 
blažený však, ko h o  neviaže  
tesné p u to  zem skej príťaže, 
k o m u  vlastné srdce nie je  brem ä . . .

M y si z  blata hrady budujem e, 
kde  si duša kríd la  zam aže, 
hoci —  deti! tu len hosťujeme.

N a svet len tys’ prišla v diadéme.
A  keď  ty nie, kto  nám  ukáže  
čisté štíty Zasľúbenej z e m e ? ! . . .

__________________________________ Gorazd Zvoničky

•  Poďme všetci k najčistejšej Panne — k Matke Boha Ježiša! 
Ona v nebi pri Synovom tróne — na nás všetkých spomína . . . “ 
(Modlitby a piesne, 98)
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Cena čistoty

Neplače preto, že m u -krvácajú nohy, neroní slzy preto, že musí 
ísť pešo, ale plače, že už toľko chodí s Pánom Ježišom, a predsa sa 
nevie pobožne pom odliť Otčenáš.

Maroš Madačov

Pán Ježiš kráča so svätým  Petrom jeruza lem ským i ulica
mi. A k o  idú, tak idú, stretnú chudobné dieťa. Pán Ježiš  
pozrie naň a hovorí:

—  To je  dobré dieťa, ej keby  také boli všetky deti na svete!
Peter nevraví nič a kráčajú ďalej. Stretnú bohaté, vypará-

dené dieťa, Peter pozrie  naň a hovorí:
—  Toto je  pekné  dieťa, ej keby  také boli všetky deti na 

svete!
Pán Ježiš m lčí, nič nevraví, ale Petrovi to nedá poko ja :
—  Pane, prečo si chudobné dieťa pochválil a prečo si si 

bohaté ani nevšim ol?'
—  M ýliš sa, Peter, ja  som  sa im  obom  dobre prizrel, len 

či si sa aj ty dobre díval?
—  Nie, Pane, ja  som  sa iba letm o na ne pozrel, úchyt- 

kom .
—  N u ž vidíš, keby si si ich bol lepšie všim ol, bol by si 

videl, že  prvé dieťa m alo síce chudobné šaty, ale boli čisté, 
aj ruky, nohy a tvár m alo čistú, vyum ývanú ani z  bieleho 
mramoru. A  ešte väčšmi ako  čisté šaty a čisté telo páčila sa 
mi nevinná, čistá duša, toho dieťaťa! D ruhé dieťa m alo  
parádne šaty, ale bolo neum yté a nepáčila sa m i ani jeho  
duša, poškvrnená hriechm i! Zapam ätaj si, že  nie je  všetko  
zlato, čo sa blyští a že čistá, nevinná duša m á pred  m ojim i 
očami najväčšiu cenu!

Maroš Madačov

Otčenáš svätého Petra
Ide Pán Ježiš so svätým Petrom cestou kamenistou, cestou tŕnis

tou, nohy im už krvácajú, ledva kráčajú od bolesti.
Pán Ježiš kráča trpezlivo, ale Peter sa žaluje:
— Joj, Pane, už nevládzem, ej, keby sme mali koňa alebo aspoň 

oslíka!
Pán Ježiš zastane a hovorí:
— Budeš ho mať, Peter, dostaneš mladého koníka, ale najprv sa 

pobožne pomodli Otčenáš!
— Vďačne sa pom odlím  Otčenáš, vďačne sa pom odlím  aj dva, 

len keď už nepôjdem pešo, len keď  si m i už nohy oddýchnu!
— N už dobre, modli sa, ale mysli len na Otca nebeského a m od

litbu!
Peter sa začína modliť Otčenáš, vyslovuje prosbu za prosbou, 

modlí sa pobožne, ale zrazu m u čosi príde na um a namiesto prosby 
„Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ vypovie:

— A  bude ten kôň aj osedlaný, a či len bez sedla?
— Bol by mal aj sedlo, ale u ž  nebude ani kôň, ani sedlo, lebo si 

sa nepomodlil pobožne!
Peter skloní hlavu, mlčky kráča za Pánom, horúce slzy roní, oči 

si utiera.

Ježiš nás učí modliť sa
Pán Ježiš sa často modlil. Raz mu jeden z učeníkov 

povedal: „Pane, nauč aj nás modliť sa!“ On im povedal: 
„Keď sa idete modliť, vojdite do svojej izby, zatvorte za 
sebou dvere a takto sa modlite: „Otče náš, ktorý si na 
nebesiach . .

Pán Ježiš nás naučil, ako sa máme rozprávať s nebes
kým Otcom.

Nájdem si každý deň nerušenú chvíľu na rozhovor s 
nebeským Otcom. Ani jeden deň nevynechám modlitbu.

•  Jedném u  dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, kaž
dému podľa jeho schopností . ..... “  — Podobenstvo o  talentoch 
(16. ned. po  ZSD )

A j nevďačným robiť naďalej dobro, aby sme nasledo
vali Boha, ktorý dáva dážď na dobrých aj na zlých (Char
les de Foucauld).



•  Hlavným bodom mimoriadnej synody v dňoch od 28. 
novembra do 14. decembra t. r. v Ríme, má byť zjednote
nie katolíckych cirkví východnej a západnej Európy. 
Výmena skúseností bude prebiehať v duchovnej, cirkevnej 
a kultúrnej oblasti. Účastníci zasadnutia budú oboznámení 
s otázkami naliehavosti finančnej pomoci cirkvám po páde 
totalitného systému v týchto krajinách. V oblasti organizá
cie synody nastanú formálne zmeny, ktoré umožnia na nej 
účasť zástupcom celej Európy. Západnú Európu bude rep
rezentovať 40 biskupov, Východ 30 biskupov. Diskusia 
bude prebiehať bez prípravného procesu. Synoda sa bude 
konať v znamení Spoločné svedectvo o Kristovi nás oslo
bodí ( m ) .

•  Podľa vyhlásenia vatikánskeho štátneho tajom
níka arcibiskupa Angela Sodana možno na budúci rok 
predpokladať návštevu Jána Pavla II. v Sovietskom zväze. 
Ján Pavol II. chce pri tejto príležitosti zavítať medzí národ
nostné menšiny krajiny, vrátane Moskvy, sibírskej oblasti 
a pobaltských republík. Na túto návštevu bol pápež ofi
ciálne pozvaný pri minuloročnom stretnutí s Michailom 
Gorbačovom vo Vatikáne (KN).

•  V uplynulých týždňoch otvorili v krypte katedrály 
sv. Juraja v Ľvove hrobku metropolitu gréckokatolíckej cir
kvi Andreja Septického, ktorý zomrel roku 1944. Neporu
šené pozostatky zosnulého podľa mnohých znakov identi
fikoval očitý svedok bývalej pohrebnej komisie pod vede
ním ľvovského kardinála Miroslava Ľjubačivského. 
Dubová rakva_v hrobke je v neporušenom stave a pozos
tatky zosnulého sú podľa znaleckých posudkov komisie v 
zachovalom stave. Týmto sa rozptýlili obavy o odcudzení 
alebo zneuctení hrobu v časoch útlaku cirkvi na Ukrajine. 
Andrej Šeptickyj sa narodil r. 1865 na západnej Ukrajine. 
R. 1901 bol zvolený za hlavu gréckokatolíckej cirkvi. Pred
stavoval duchovnú, kultúrnu a národnú obrodu Ukrajiny.
V Ríme sa začína proces jeho svätorečenia (KN).

•  Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na osobitnej audiencii 
skupinu dvadsiatich detí postihnutých pri černobyľskej 
havárii jadrovej elektrárne, ktoré boli na liečení v Taliansku 
(KN).

•  V nemeckom Munsterschwarzachu otvorili domov 
pre kňazov a rehoľníkov i rehoľníčky v stave krízy duchov
nej a psychickej. Nazvali ho Domom rekolekcií. Financujú 
ho jednotlivé diecézy (KN).

•  Vo Vatikáne zriadili vlastnú tlačovú agentúru VIS —  
Vatican Information Service. Svojim abonentom, pápež
ským nunciaturám a biskupstvám poskytuje pomocou tele
faxu alebo počítača informácie v angličtine a španielštine 
(Kat. týdeník).

Z  d o m o v a

*  V sobotu 25. mája 1991 sa v Košiciach uskutočnila konfe
rencia O zločinoch komunizmu. Miestna organizácia KAN Košice 
s konfederáciou politických väzňov v spolupráci s VPN pripravili 
toto stretnutie s íými, ktorí pocítili dopad zločinov komunizmu na 
vlastnej koži. Na konferencii odznel aj príspevok, ktorý zachytil 
udalosti gréckokatolíckej cirkvi za posledných 40 rokov, jej 
súčasné problémy, ktoré vznikli z jej likvidácie (mp).

H« Kongregácia Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny 
Márie obnovuje svoju činnosť aj v Michalovciach. Vo svojom pôso
bení sa orientuje na pomoc starším a chorým. Takto chcú pomá
hať všetkým, ktorí sú na ich pomoc odkázaní (mp).

*  V Zemplínskom múzeu v Michalovciach bol Večer sakrál
nej architektúry pre gréckokatolíckych kňazov a členov farských 
rád. Prednášala na ňom Ing. arch. Dana Gočová. Podujatie pripra
vil Spolok sv. Cyrila a Metoda (pk).

sN Prešovská gréckokatolícka farnosť začala vydávať FAR
SKÝ INFORMÁTOR. Na prvý pohľad veľmi skromný, alé prehľad
ný. Dve strany formátu A 4 rediguje Anton Mesároš (pk).

❖ Od 7. júla t. r. začali gréckokatolícke bohoslužby v Košiciach 
aj na sídlisku Nad jazerom a to v budove Stavebného bytového 
družstva IV. každú nedeľu o 10. hodine (pk).

❖ Pravidelné gréckokatolícke bohoslužby začali aj v Barde
jove na novom sídlisku Vinbarg, a to v budove Základnej školy 
(fd).

❖ V nedeľu 14. júla t. r. sa v Hertníku (okr. Bardejov) uskutoč
nil 1. ročník duchovnej a národnej piesne Hornošarišského regió
nu. V peknom prostredí panskej záhrady vystúpili mužské, ženské 
a detské spevokoly s duchovnými, národnými a hymnickými pies
ňami z jednotlivých farností, medzi nimi aj gréckokatolícky spevo
kol z Bardejova pod vedením okr. dekana o. Pavla Chanata (fd).

*  Základný kameň šo zakladajúcou listinou nového gréckoka
tolíckeho chrámu Najsvätejšej Eucharistie posvätil v soboru 29. 
júna t. r. vo Vranove J. E. Mons. Ján Hirka. Je to už 15. chrám, 
ktorému dal za posledné dva roky svoje požehnanie. Autorom pro
jektu je Ing. arch. Jozef Balog (fd).

Kysta
Gréckokatolíci v Kys t e  prežili 23. júna t. r. svoj veľký deň

— posviacku novostavby chrámu sv. Cyrila a Metoda. Hoci v 
túto prvú letnú nedeľu roka bola naozajstná tropická horúča
va, do tejto maličkej obce okresu Trebišov, známej už v roku 
1272, sa zišli okrem domácich aj pútnici z celého širokého 
okolia.

O pol jedenástej prišiel medzi nich hosť najvzácnejší — 
otec biskup Mons. Ján H i rka so svojím sprievodom. Privítal 
ho p. Ján Danko, po ňom kyticou kvetov Tatiana Dimunová a 
po nej o. Michal Onderko, správca farnosti Novosad, ktorej 
Kysta je od nepamäti filiálkou. Otec biskup posvätil im Boží 
dom a potom odslúžil v novom chráme prvú sv. liturgiu, 
počas ktorej aj kázal.

Pre Kysťanov a všetkých, ktorí sa na výstavbe chrámu 
akýmkoľvek spôsobom podieľali, je najradostnejším azda to, 
že od posviacky základného kameňa uplynulo iba jedenásť 
mesiacov. Teraz by sa patrilo uviesť, kto ako sa podieľal na 
tom, že v tejto obci juhozápadnej časti Východoslovenskej 
nížiny majú svoj chrám. Vieme však, že všetko, čo počas 
týchto napätých mesiacov robili, robili len a len na Božiu slá
vu.

Kysťania majú svoj chrám. Tým sa splnila túžba mnohých 
generácií gréckokatolíkov, ktorí tu v minulosti vždy tvorili 
väčšinu. Tak napr. v roku 1805 ich tu žilo 220. Od terajšej 
generácie gréckokatolíkov záleží, ako bude tento chrám vyu
žívať v svojom každodennom živote. Pre stretnutie s Bohom.

(Pk)
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ô ivoTa epsRcme

Kronika otca biskupa

Dňa 2. júna 1991 J. E. Mons. Ján H i r k a ,  prešovský 
biskup, odišiel do Poľska, kde sa stretol so Svätým Otcom 
Jánom Pavlom II. počas jeho pastoračné!návštevy v rod
nom Poľsku. V Rzeszóve koncelebroval pri pontifikálnej 
sv. liturgii, pri ktôrej bol za blahoslaveného vyhlásený bis
kup Józef Sebastian Pelczar. V popoludňajších hodinách 
bol na stretnutí s veriacimi byzantsko-ukrajinského obradu 
v chráme Božského Srdca V' Przemyšli. —  Dňa 7, júna 
1991 v Prešove vysvätil dvoch kandidátov na diakonov,
V popoludňajších hodinách sa v Bardejove zúčastnil na 
otvorení 10 výročnej medzinárodnej konferencii Inštitútu 
pre štúdie bezpečnosti Východ— Západ. —  Dňa 8. júna 
1991 vysvätil v Prešove dvoch diakonov na kňazov (MUDr. 
Ján Kôry. RNDr. Jozef Pavlovič, CSc.), V popoludňajších 
hodinách sa v obci Lukov (okr. Bardejov) stretol s p. prezi
dentom V. Havlom. —  Dňa 9. júna 1991 bol na odpuste v 
Malej Poľane (okr. Svidník), kde slúžil sv. liturgiu a kázal 
Božie slovo. —  Dňa 10. júna 1991 sa v Bratislave zúčast
nil na Biskupskej konferencii Slovenska. —  Dňa 11. júna 
1991 sa v Olomouci zúčastnil na Biskupskej konferencii 
ČSFR. — Dňa 12. júna 1991 bol prítomný na Európskej 
konferencii, ktorá bola v Prahe a na recepcii u p. prezi
denta V. Havla. — Dňa 16. júna 1991 bol na birmovke v 
Humennom. — Dňa 18. júna 1991 sa zúčastnil na kňaz
skej porade okresu Prešov. —  Dňa 20. júna 1991 viedol 
poradu okr. dekanov v Prešove. —  Dňa 22. júna 1991 v 
Spišskej Novej Vsi udelil sviatosť birmovania. —  Dňa 23. 
júna 1991 v Kyste (okr. Trebišov) posvätil nový chrám. —  
Dňa 25. júna 1991 sa zúčastnil na prijímacích pohovoroch 
na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešo
ve. — Dňa 28. júna 1991 v katedrálnom chráme v Prešove 
vysvätil dvoch diakonov. — Dňa 29. júna 1991 v Prešove 
udelil dvom diakonom sviatosť kňazstva (Štefan Danko, 
Ladislav Šedivý). V popoludňajších hodinách zavítal do 
Vranova, kde posvätil základný kameň pre nový chrám 
Najsvätejšej Eucharistie. — Dňa 30. júna 1991 sa zúčast
nil v Bardejove na odpuste v česť sv. ap. Petra a Pavla, 
kde slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo.

Úmysel Apoštolátu modlitby na september

1. Aby tí, čo sú zodpovední za svetový obchod, reš
pektovali práva slabých a chudobných.

2. Aby evanjelium pomáhalo vyriešiť všetky rasové, 
sociálne a náboženské spory.

3. Aby tí, ktorí sa vzdelávajú vo svetských vedách, 
nezabúdali ani na náboženské vzdelávanie.

Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím požehnaním  
kazateľov, spovedníkov a duchovných radcov.

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

mínajú títo duchovní otcovia:
Michal V a š i  ľ —  65 rokov od narodenia (12. 9. 1926); 
Sergej K o v č —  50 rokov od ordinácie (28. 9. 1941); 
Otokar Z i m a  —  65 rokov od narodenia (30. 9. 1926). 
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo

jich modlitbách.
Mnohaja i’it, biahaja Fit!

•- Cerkov presvätej Bohorodičky v Chmeľovej z  roku 1827

Aktívni veriaci v Strážskom
Chrám Nanebovstúpenia Pána v S t r á ž s k o m  (okr. Micha

lovce) dostal prispením veriacich Krížovú cestu. Posvätil ju 
miestny duchovný správca o. Michal Ivanko.

Bezplatné označenie jednotlivých staníc urobil výtvarník 
Ladislav Šukajla, ktorý zároveň obnovil umučenie na vynove
nom sv. kríži (z r. 1864), stojacom pri chráme.

Strážťanskí veriaci okrem toho natreli oplotenie okolo cer- 
kvi a vyasfaltovali plochu pred hlavným vchodom. Pri týchto 
akciách i pri upratovaní chrámu pomáhalo vyše 40 veriacich, 
vrátane mladých: Jozefa Kičinku, Jána Oharčáka, Martiny 
Kužmovej, Anny Lipovskej a Evy Bilíkovej.

Gréckokatolíci zo Strážskeho aj napriek finančným nákla
dom, ktoré si tieto akcie vyžiadali, nezabudli ani na svojich 
bratov a sestry z Nacinnej Vsi. Na výstavbu cyrilometodského 
chrámu im zozbierali a odovzdali takmer 4000 Kčs.

Popri tom všetkom sa usilujú aj o zveľaďovanie obradov. 
Nedávno založili mládežnícky spevácky zbor, ktorý vedie 
Ladislav Dolhomut s manželkou Zdenou.

-ÍP-



Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

Blahoželáme
Všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, šťastia a Božieho 

požehnania vyprosujeme členom Spolku sv. Cyrila a Meto
da, ktorí v tomto roku oslavujú svoje životné jubileá.

K osemdesiatym narodeninám blahoželáme:

Michalovi Figeľovi z Hrane, Anne Tomášovej zo Sečo
viec, Júlii Kučmovej zo Zempl. Jastrabia, Zuzane Drábovej 
z Ložína, Augustínovi Leukáničovi z Košíc, Anne Hrinkani- 
čovej a Márii Galajdovej z Čertižného.

K sedemdesiatympiatym narodeninám blahoželá
me:

Andrejovi Zavadovi z Novosadu, zakladajúcemu členovi 
o. Jozefovi Knežovi z Vysokej nad Uhom, Michalovi Sav- 
kovi z Nižnej Rybnice, Anne Novákovej z Dúbravky, Fran
tiškovi Novákovi zo Zdoby, zakladajúcemu členovi Alexe
jovi Miroššayovi z Breziny, Vasilovi Kičovi z Kolbasova, 
Zuzane Viščurovej z Novosadu, Jánovi Dankovi z Kysty, 
Márii Revakovej z Voliče a Márii Eľkovej z Dúbravky.

K sedemdesiatym narodeninám blahoželáme:

Anne Barnovej z Michalian, Jánovi Popríkovi z Pozdišo
viec, Márii Domkovej z Koňuša, Márii Melničákovej z Čer
tižného, Anne Bačišinovej z Hlinného, Michalovi Balogovi 
z Breziny, Jurajovi Beľanovi z Baškoviec, Anne Krásnov- 
skej z Bunkoviec, Helene Kováčovej z ’ Breziny, Alžbete 
Mikulkovej z Markoviec, Michalovi Buksárovi z Hlivíšť, 
Andrejovi Kopčákovi z Košíc, Anne Potašovej z Fulianky, 
Antonovi Petimu z Kucian, Andrejovi Džubákovi zo Slivní
ka, Márii Doričovej z Horne, Jánovi Tokárovi z Jastrabia 
nad Topľou, Márii Koščovej z Kačanova, Anne Vaškovej z 
Novosadu, Márii Bačovčinovej z Lúčkoviec, Jánovi Hrabi- 
kovi z Vysokej nad Uhom, Jánovi Silaničovi z Dúbravky, 
Jánovi Medvecovi z Abranoviec, Anne Nebesníkovej z 
Koromle, Márii Andrejovej zo Sečoviec, Anne Kakašovej z 
Kysty, Michalovi Leškovi z Poše, Márii Smetanovej z 
Trnavy pri Laborci, Margite Karaffovej z Červenej Vody, 
Anne Ulanovičovej zo Sečoviec, Zuzane Čurmovej z 
Dúbravky, Michalovi Lukáčovi z Baškoviec, Anne Ihnaciko- 
vej z Pozdišoviec, Márii Károlyovej zo Šumiaca, Anne 
Demjanovej z Topole, Márii Múdrej zo Sečoviec, Anne 
Seleckej z Dúbravky, Michalovi Slivkovi z Kysty, Anne Tká
čovej z Vysokej nad Uhom, Michalovi Copakovi z Rusko-

viec, Michalovi Kurilecovi zo Svidníka, Michalovi Bokovi z 
Novosadu, Anne Čačkovej z Pozdišoviec a Helene Kušní- 
rovej zo Svidníka.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

a Pozdvihnutie sv. kríža

K r í ž
Kríž vo svetle viery prekonal moc rímsku.
Už nik nepamätá, kto ho tu dal postaviť 
„Na chválu Božiu. “  Neviem si ani predstaviť 
jeho utrpenie, obeť, aj silu nadzemskú,

ktorá spája rody zbožné kresťanské.
Utrpenie kríža form uje vždy človeka, 
s ním  sa spája Božia pravda odveká 
zatracuje bludárstva aj kliatby pohanské.

„Zastaň pred krížom , ak pravý kresťan si 
a myšlienku na krst, na Kristové časy 
venuj utrpeniu a choď pokojne zas v nádeji!“

Svetlo večnosti, čo v kríži pramení 
národom ozrejmil už z  kresťanských ideí 
Licinianus a Konštantín, syn svätej Heleny.

Ján Besterci

Nevystatujme sa

Filip II., otec Alexandra Veľkého, zv. Macedónskeho, raz pod 
účinkom vína, vytasil meč na svojho syna a šiel proti nemu. 
Na šťastie pre obidvoch, otec sa pošmykol, zvalil sa a ostal 
tam ležať. Na to Alexander povedal o človeku, ktorý mu bol 
otcom, tieto slová: „Len pozrite! To je ten, čo sa zastrájal, že 
z Európy prejde do Ázie! A keď má prejsť od stola k stolu — 
spadne!“ (P. Baum: Alexander Veľký)
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