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Na dušičky spom ínajm e.. .
Dušičky. Čo sa nám vyjaví v mysli pri tom slove? Je 

to akýsi súcit, akási milujúca starostlivosť o duše zom
relých? Zomrelí, ktorí sú v Božích rukách, nemajú 
vlastne nič, čo by si vyžadovalo len lacný súcit. Sú 
síce v nepredstaviteľnom utrpení, ak sú v očistci. Ale 
toto utrpenie je skôr dôstojné. To nie je mučiareň. Je 
dôstojné ich samých a je dôstojné i Pána Boha.

Predstavme si, že máme nejakého človeka veľmi 
radi a on ide po zlej ceste, žije v hriechu. Jedného dňa, 
zasiahnutý Božou milosťou,,sa však spamätá. Od tejto 
chvíle by sme ho pozorovali ako sa trápi, ako prechá
dza utrpením premeny od hriechu k hlbokému Bož
skému životu. Videli by sme ako ho bolí minulosť, ako 
zápasí o očistu svojho života. Možno by si ukladal 
prísne pokánie. Ľutovali by sme tohto človeka? Nie. 
Báli sme sa o neho. Stali by sme po jeho boku a spolu 
s ním by sme niesli jeho útrapy, ľútosti i hľadania. Ale 
stále by sme si uvedomovali, že s týmto človekom sa 
deje čosi veľké, niečo, čo si vyžaduje našu úctu. Niečo 
podobné sa deje so zomrelými v stave očisťovania.

Podľa Svätého písma sú zomrelí Božími dietkami. 
Sú v núdzi premeny a očisťovania, ale zároveň aj v 
hlbokej nádeji Božej lásky. Stojme pri nich vo viere s 
láskou, vo vrúcnom spojení s Pánom. Prihovárajme sa 
za nich, modlime sa za nich. Ale nepodliehajme len 
povrchnému súcitu s dušičkami.

Na cintorínoch nad hrobmi sa často uzatvárame do 
svojho smútku, ba keď ide o blízkych až do zúfalstva. 
Nie je to dobré. Smútok nad zomrelými je síce čosi pri
rodzené veď aj Pán Ježiš zaplakal nad hrobom Lazára 
(Jn 11, 33). Tým ako by naznačil, že neodsudzuje plač 
nad stratou tých, ktorí nám boli drahí. Ale náš smútok 
je príliš náš a uzatvára nás do seba, sužuje nás. Plače
me, lebo nemáme svojich blízkych viac pri sebe. Pred 
týmto nás vystríha slovami svojho apoštola: „Nechce
me, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, 
aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú ná
dej“ (1 Sol 4, 13). No ak sa o nich naozaj zaujímame, 
mali by sme mať starosť o to, kam idú a byť tam myš
lienkami. Mali by sme sa tešiť tichou radosťou, že zom
relí idú k Otcovi. Potom sa neponáhľajme do svojej 
samoty, ale spolu s nimi sa tešme z ich radosti. Príliš 
veľký smútok je znakom malej viery.

Nerobme svojich zomrelých mŕtvejšími, než sú. 
Nezriekajme sa ich. Neopúšťajme ich. Neoddeľujme sa 
od nich prílišným smútkom. Oni „žijú“ a my máme byť 
s nimi spojení. Pre veriaceho človeka je smrť preme
na. Naši zomrelí žijú novým životom. Sú nám blízki. Tu 
ich od nás oddeľovalo tisíc vecí. nemohli na nás dosť

•  Dnes privádzajú do chrámu nepoškvrnenú Pannu, aby sa stala 
živým  chrámom Božím , svätostánkom Kráľa tvorstva a nášho živi
teľa. .. (Na litiji sviatku)

myslieť. Teraz sú celkom voľní. Nič ich nezdržiava, 
aby mysleli na nás, aby stáli pri nás vo všetkom ako 
nikdy predtým. Pohreb by nás mal voviesť do novej 
prítomnosti zomrelého, ako sv. liturgia nás vovádza do 
prítomnosti nie zomrelého ale vzkrieseného Pána. Ak 
sme v spoločenstve s ním, sme aj s tými, ktorí sú 
s ním spojení. Ako veriaci si neuchovávame iba 
pamiatku na zomrelých. Sme s nimi v živom styku — 
prosíme ich, vyhľadávame ich a cez styk s nimi sa 
otvárame duchovnému svetu. Možno až v takýchto 
chvíľach začíname chápať slová: „Idem vám pripraviť 
miesto“ (Jn 14, 3).

Už prví kresťania nazývali deň smrti — dies natalis- 
deň narodenia k plnšiemu životu, deň narodenia pre 
večnosť. Takto bolo aj pri Ježišovom ukrižovaní. Jeho 
smrť bola dňom jeho slávy, jeho narodenia k plnšiemu 
životu. Odvtedy bol pre apoštolov mocnejšie prítomný 
než pred smrťou, keď bol stále s nimi.

Takto osobne vo viere a nádeji by sme mali prežívať 
svoju smrť i smrť tých, ktorí nás predišli so znakom 
viery.

Ľ. P



L̂ENDÁR N A  MES 

N o v e m b e r
1. P Kozma a Damián, divotvorcovia

\ Prvý piatok
2. S Acendin a spoločníci, mučeníci

3. N 24. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 2 Acepsim,
biskup a mučeník

4. P Joanik Veľký, prepodobný
5. U Galaktion a Epistímia, mučeníci
6. S Pavol, arcibiskup; prepodobný
7, Š Jeron a spoločníci, mučeníci
8. P Zbor sv. archanjela Michala
9. S Onisifor a Porfýr, mučeníci. Matróna, prepodobná

10. N 25. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 3. Erast a i.,
apoštoli

11. P Mina, Viktor a Vincent, mučeníci. Teodor Studita,
prepodobný

12. U Jozafát, arcibiskup; mučeník
13. S Ján Zlatoústy, arcibiskup
14. Š Filip, apoštol
15. P Gur, Samon a Aviv, mučeníci
16. S Matúš, apoštol a evanjelista

17. N 26. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 4. Gregor
Neocezarejský, biskup

18. P Platón a Roman, mučeníci
19. U Abdiáš, prorok. Barlaám, mučeník
20. S Gregor Dekapolita, prepodobný

Predsviatok Uvedenia P. Márie do chrámu
21. Š Uvedenie Panny Márie do chrámu
22. P Filimon, apoštol
23. S Amfiloch a Gregor, biskupi

24. N 27. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 5. Katarína,
mucemca
(Krista Kráľa)

25. P Klement, pápež; mučeník
Zakončenie sviatku Uvedenia P. Márie do'chrámu

26. U Alipias stípnik, prepodobný
27. S Jakub Perský, mučeník
28. Š Štefan Nový, mučeník. Irinarch, mučeník
29. P Paramon a Filumen, mučeníci
30. S Andrej, apoštol

/y— Časopis S L 0  V 0  do každej
gréckokatolíckej rodiny.

S L 0  V 0  je naše —  podporujte ho!
^ —

•  „Bola tam aj istá žena. . padla pred neho a pred všet
kým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdra
vela“ (Lk 8, 43; 47).

Sv. Giuseppe Moscati, lekár z Neapole, svetoznámemu tenoris
tovi Enricovi Carusovi, ktorý sa r. 1921 vrátil z Ameriky vážne cho
rý, presne určil diagnózu, ale mu aj povedal: „Vy, taký slávny člo
vek, na toľkých lekárov ste sa obrátili, ale zabudli ste konzultovať 
s najväčším z nich, Ježišom Kristom . . .“

Táto chorá žena z evanjelia vyhľadala božského Lekára. Len on 
jej už mohol pomôcť. A nebola sklamaná. Pán Ježiš jej povedal: 
„Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ (Lk 8, 48).

•  „Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode 
nájde tak robiť“ (Lk 12,43).

Milovníkom Turgenevových Zápiskovpoľovníka sa iste natrvalo 
vryl do pamäti obraz mladej krásavice Lukérie, ktorú nešťastný 
pád pripravil o zdravie. Jej duševná vyrovnanosť, nezvratný pokoj 
sedemročného čakania na vykúpenie — smrť, je až prekvapujúca.

Myšlienka na smrť by mala byť jedným zo znakov opravdivého 
kresťana. Nie v strachu. No rozhodne nie je múdre potlačovať túto 
myšlienku, ako tento zlý sluha z podobenstva: „Môj pán voľako 
nejde“ (Lk 12,45). Až smrť je začiatkom večného života, potom 
myšlienka na kresťanskú smrť je klúčom k najlepšiemu prežitiu 
všetkých dní života.

^ .

•  „Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovo
rím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom 
dome rozdelí. . (Lk 12, 51).

Mladé dievča sa zoznámilo s pekným, inteligentným chlapcom. 
Ten však o sobáši v chráme nechcel ani počuť. Rozišli sa.

Žiadaná bdelosť a pripravenosť pre Pána vyžaduje často roz
hodnutie pre neho a tým rozhodnutie proti iným, ktorí Pána odmie
tajú alebo sú k nemu ľahostajní. Tým sa stane rozhodnutie i rozde
lením a to aj v najužších kruchoch, napr. v rodine, v priateľstve . ..

Na Kristovej osobe sa vždy budú triediť duchovia: kto nie je pre 
Krista, je proti nemu (Lk 11, 23); oheň Pánov preniká často aj do 
najužších ľudských vzťahov.

*!’
•  „Jeruzalem, Jeruzalem . . . ,  koľko ráz som chcel . . .  a 

nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý“ (Lk 13,34;35).
Keď v roku 1374 vypukol v Siene mor, hrdinná sv. Katarína 

vyhlásila: „To je môj čas!“ Čas pre mňa, keď mám ukázať, ako 
milujem Boha, a jeho trpiace deti. Čas, keď sa mám vyznamenať, 
osvedčiť sa a osláviť Boha a získať si zásluhy.

To je môj čas! Každý deň je pre nás príležitosťou, aby sme sa 
pokajali, napravili svoj život. Neodkladajme to! Katastrofálne zni
čenie Jeruzalema r. 70 rímskou légiou je varovaním, ktoré 
nemožno nepočuť. . .

-fd-

Vyhýbať sa zlého
Alexander Serenelli, vrah sv. mučenici Márie Goretti, vo 

svojom duchovnom testamente, 5. mája 1961, píše: „ Všetci, 
čo budú čítať tento môj list, nech vyčítajú z neho šťastnú 
poučku: nech sa vyhýbajú zlému a sledujú vždy to, čo je 
dobré. “

(Nebo nad močiarmi)

Bože môj, z celého tvojho učenia sa m i zdá najrozhod
nejšie, že máme b y ť zjednotení s našim i bratm i (Charles de 
Foucauld)
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Dedičstvo otcov zachovaj nám,Pane
Veľké spoločenské premeny u nás, ako aj v celej 

strednej a východnej Európe, ktorých sme očitými 
svedkami, priniesli okrem neprehľadnej mäteže 
sociálnych, ekonomických i náboženských problémov 
základnú hodnotu ako veľký Boží dar — slobodu. Slo
boda pre každého, sloboda ako pôda, z ktorej vyras
tajú nové sociálne vzťahy, z ktorej vyrastá nádej na 
pozitívny vývoj ľudstva cez hlbší vzťah k Bohu do ľud
skejších dimenzií, ale zároveň aj pôda pre mnohé zlá, 
ktoré v svojom tajomnom pôsobení neustále útočia na 
človeka a zvádzajú ho k zneužitiu tohoto daru.

Treba si nám uvedomiť, že táto sloboda je len von
kajším rámcom, ktorý sa dá vydobyť a potom udržia
vať a chrániť mocenskými prostriedkami štátu a spo
ločnosti. No okrem tejto vonkajšej slobody existuje 
naša vnútorná sloboda — sloboda Božích detí, ktorá 
sa vydobýja neporovnateľne ťažším „bojom“ každého 
jedného z nás v sebe samom, čo však tiež nejde bez 
Božej pomoci. Aj pre nás veriacich tento vonkajší 
rámec slobody priniesol so sebou mnoho problémov. 
Ak sa totiž falošné predstavy o slobode a demokracii z 
nášho občianskeho a spoločenského života prenášajú 
aj do života Cirkvi, prinášajú ovocie, z ktorého sa tešia 
iba nepriatelia Cirkvi, ktorých je okolo nás stále dosť. 
Zabúdame, že naša cirkev je hierarchická a nie demok
ratická, že je spoločenstvom slobodných Božích detí 
a nie spoločenstvom otrokov, otrokov svojich vášní, 
fanatizmu bez ohľadu na skutočné poslanie Cirkvi v 
súčasnom svete. „Lebo ste nedostali ducha otroctva, 
aby ste sa museli báť, ale dostali ste Ducha adoptív
neho synovstva, v ktorom voláme: ,Abba, Otčeľ Sám 
Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme 
Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedi
čia a Kristovi spoludedičia . . (Rim 8,15-17).

Centrálnym motívom tejto úvahy bude teda správne 
chápanie pojmu „dedičstva otcov“, ktorý, ako sa zdá v 
podmienkach slobody dostáva aj v živote Cirkvi nielen 
falošné výklady, ale aj falošnú prax. Toto úprimné zvo
lanie a prosba — „Dedičstvo otcov zachovaj nám 
Pane“, bolo, je a bude vždy aktuálne a to tak pre hod
noty kultúrne, národné a samozrejme náboženské. 
Keďže Cirkev nie je akousi zakonzervovanou a do 
seba uzavretou skupinou ľudí, ale živým a dynamicky 
sa rozvíjajúcim organizmom tajomného Kristovho tela 
otvoreného pre všetkých, musí jasne chápať svoje 
misionárske poslanie a musí teda vedieť, čo je dedič
stvom v biblickom zmysle a čo sú prostriedky k 
dosiahnutiu tohoto Božieho dedičstva.

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve 
vzkriesením Ježiša Krista, z mŕtvych znovuzrodil pre 
živú nádej, pre neporušiteľné nepoškvrnené a neväd
núce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás 
Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená 
zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujte, hoci sa 
teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, 
aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšie 
ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, 
bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví ježiš 
Kristus“ (1 Pt 1, 3-7).

Tento citát z Prvého listu sv. Petra akoby zahŕňal 
podstatu aj ďalších citátov, ktoré by sme mohli uviesť 
k biblickej výstižnosti pojmu dedičstva (Ef 1,11; 1,14; 
1,18; 5, 5; Gal 5, 21; 4, 7; Rim 8, 17; Jak 2, 5,; a i.). Toto 
je viera otcov, toto je pravé dedičstvo otcov, ktoré nám 
priniesli solúnski bratia. O toto dedičstvo nám teda 
musí ísť — byť dedičom Božieho kráľovstva a spolu- 
dedičom Kristovým, byť a žiť v Božej láske s bratmi už 
tu na zemi a samozrejme raz aj vo večnosti. Toto je 
podstata radostného kresťanstva v praxi ako ovocia z 
ohlasovania radostnej zvesti. Boh ponúka prostriedky 
k získaniu tohoto dedičstva a Cirkev ich v živej praxi 
aktualizuje cez účinné formy viditeľných znakov v tra
dícii zrozumiteľných obradov.

Ako príklad možno uviesť, že mnohí naši veriaci si 
zamieňajú, resp. nadraďujú kultovú prax, liturgický 
jazyk, ba dokonca i národnostné cítenie ako „dedič
stvo otcov“ nad túžbu po skutočnom dedičstve — žiť 
praktický kresťanský život v láske s Bohom a s blíž
nym.

Pre nás katolíkov východného obradu je teraz napr. 
veľmi aktuálna otázka liturgického jazyka o užívaní

•  Ty s i Vládca neba a zeme. Všetko riadiš svojou dobrotivosťou 
i  nesmiernou múdrosťou. Priveď k  sebe všetky národy. Utvor z  nich 
jednu Cirkev, ktorá ťa bude oslavovať na nebi i  na zem i... (Veršové 
slohy na sviatok Krista Kráľa)
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ktorého vzniká medzi veriacimi veľa trecích plôch. Tu 
hádam bude stáť zato, aby sme si na tento problém 
posvietili svetlom Božieho slova a slovom cirkvi zo 
záverov Druhého vatikánskeho koncilu.

Naši slávni vierozvestovia a spolupatróni Európy sv. 
Cyril a Metod veľmi dobre premeditovali 14. kapitolu 
Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom. Táto kapi
tola bola základom pre ich prípravu na misiu medzi 
Slovanmi v Európe. Do zrozumiteľného jazyka preložili 
Sväté písmo, v zrozumiteľnom jazyku hlásali Ježišovu 
radostnú zvesť, v zrozumiteľnom jazyku vysluhovali 
sv. liturgiu a ostatné sviatostné obrady.

„Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi, a nevydáte zrozumi
teľné slová, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Budete 
hovoriť do vetra. Veď je na svete toľko rozličných jazy
kov, a ani jeden nie je bez slov. Ale ak nespoznám 
význam slov, budem pre toho, kto sa mi prihovára, 
cudzincom, a ten, kto sa mi prihovára, bude cudzin
com mne . . .  A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa 
modlí, aby vedel aj vysvetľovať. Lebo ak sa modlím 
darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ 
ostáva bez úžitku. Čo teda? Budem sa modliť duchom, 
budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom, 
budem spievať aj mysľou. Veď ak budeš dobrorečiť v 
duchu, ako potom jednoduchý človek povie na tvoje 
doborečenie: ,Amen’, keď nevie, čo hovoríš? Lebo ty 
iste správne udávaš vďaky, ale druhý sa tým nebudu
je. Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako všetci; 
ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozu
miteľných slov, aby som aj iných poučil, než desaťti
síc slov darom jazykov“ (1 Kor 14, 9-19).

Latinčina ako nezrozumiteľný jazyk nemal šancu pri 
evanjelizácii prostého ľudu slovanských národov. Sta- 
roslovienčina ako zrozumiteľná reč vtedajšieho ľudu 
sa stala najvyššou cirkevnou autoritou, pápežom 
Hadriánom II. schváleným liturgickým jazykom a bola 
tým najúčinnejším ľudským prostriedkom prijať a šíriť 
evanjelium. Taká však bola situácia pred 1100 rokmi, 
keď sv. Cyril a Metod vlastne dávno predbehli závery 
Druhého vatikánskeho koncilu o liturgii, kde sa pre 
celú cirkev prijala zásada v reči ľudu vykonávať všetky 
sviatostné úkony a obrady. Ak Cirkev má a musí byť 
misionárska, môže to robiť len zrozumiteľnosťou a prí
ťažlivosťou obradu pre všetkých, teda i neveriacich, 
ktorí sá otvárajú pre prijatie ponúkaných Božích darov 
v Cirkvi. „Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by 
hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo 
neveriaci, nepovedali by, že blazniete?“ (1 Kor 14, 23).

Ak sv. Cyril a Metod pred 1100 rokmi tak neúprosne 
a húževnato horlili za živú reč ľudu v kultovom živote 
Cirkvi proti latinčine, dnes ich odkaz je ten istý a keby 
prišli medzi nás dnes, znova by horlili za zrozumiteľné 
jazyky v liturgii — za češtinu v českom prostredí, za 
slovenčinu v slovenskom, za maďarčinu v maďar
skom, za rusínštinu v rusínskom prostredí. Staroslo- 
vienčinu by dnes už priradili k latinčine medzi mŕtve 
pre Boží ľud nezrozumiteľné historické biblické jazy
ky, ktoré možno v liturgii použiť pri vzácnych a výni
močných príležitostiach, napr. pri liturgickom stretnutí 
hierarchie rôznych národností. Pre Boží ľud je tento 
jazyk nefunkčný.

Poznať, pochopiť a prežívať hodnotu, krásu a spiri
tualitu nášho východného obradu možno jedine jeho 
zrozumiteľnosťou. Bez nej, žiaľ, ostáva lan akýmsi

krásnym náboženským folklórom, ku ktorému síce 
môže človek silno prilnúť, ale ten, kto hľadá živý kon
takt s Bohom, ten sa pre nezrozumiteľnosť liturgic
kého jazyka k nemu ťažko pridá. Dnes platí najmä o 
mladej generácii, ktorú nesmieme stratiť.

My sme povinní náš krásny a vznešený východný 
obrad chrániť ako veľký poklad cirkvi, ako životodárny 
prostriedok k väčšej láske k Bohu a blížnym, ale sa 
nám to podarí len verným plnením odkazu sv. Cyrila a 
Metoda platným aj na prahu tretieho tisícročia — chvá
liť Boha v zrozumiteľnej reči ľudu.

To je ich odkaz, to je ich dedičstvo. Ak toto nepocho
píme ani dnes, dožijeme sa pri ďalšom sčítaní ľudu — 
možno roku 2000 ďalšieho veľkého sklamania.

o. PhDr. Jozef Vo s ká r

K lo p e w n e  n a  d v e r e
K lopem e na dvere priateľovho domu, 

klopem e na rakvu a na náhrobný kríž, 
klopem e v dôvere, veď nie hocikom u  —  

priateľu otvoríš?
Vypovieš slovko voľno a pozveš si nás ďalej?
a svojim doma povieš,
nuž hľa, prišli priatelia,
tak, synu, nože nalej
a nech sa í  nami spolu veselia,
keď  Pán mojich dní a všetkých mojich krokov
mi dožičil dnes dožiť šesťdesiatdva rokov!?
A  úprimný stisk ruky v bratskom objatí 
či náš hold a úctu opäť spečatí?

Na otázniky iba ticho dáva odpoveď  —  

hrobové ticho a mlkvota.
Priateľu drahý, bol si tu a už ťa niet, 
tak nečakane zhasla svieca Tvojho života.

No my sm e tu dnes a sm e všetci pospolu, 
klopem e na rakvu a na náhrobný kríž, 
lebo aj my sm e Tvoji 
a tak aj nám patrí po bôľu,
o ktorom Ty už nevieš 
a ho necítiš.
Kyticu nezvädnutých spomienok  
vŕšime na rov Tvojho hrobu  
a za hrsť prosieb z Otčenáša . . .
Spejem e všetci k cieľu 
a sm e si bližšie rok čo rok, 
ktorým čas bolesť tíši a zmýva zlobu  
a to je nádej víťazná 
Tvoja i naša.

Marián Skala

•  Biskupi anglikánskej cirkvi v Anglicku chcú zrušiť 
alebo aspoň upraviť doposiaľ obvyklý krst všetkých detí 
členov cirkvi. Usilujú sa o presadenie dodatku, ktorý by 
zakázal kňazom vyhovovať všetkým, ktorí chcú dať 
pokrstiť dieťa. Časť biskupov chce krstiť len deti praktizujú
cich kresťanov a rodičom udeľovať pred krstom poučenie, 
ako je to už dlhšiu dobu zvykom v katolíckej cirkvi (Kat. 
týdeník).
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Keď sa mladý Tobiáš podľa otcovho želania poberal 
do Réges, aby splnil jeho želanie, otcovi povedal: 
„Otec, nepoznám cestu, po ktorej sa ta ide.“ Vtedy mu 
otec povedal: „Choď a nájdi si verného vodcu, ktorý 
by ťa na ceste sprevádzal.“ A ďalej sa dozvedáme, že 
keď sa mladý Tobiáš vydal na cestu, ponúkol sa mu za 
sprievodcu mladý muž. Bol to anjel Boží, ktorý ho 
sprevádzal na ceste, že mohol splniť otcovo želanie 
(porov. Tob 5, 1-9).

V tomto milom starozákonnom príbehu sa ďalej 
hovorí, že keď sa mladý Tobiáš zdravý vrátil domov 
a vyrozprával, aké veľké dobrodenie mu vykonal tento 
mladý muž, považovali za potrebné poďakovať sa mu. 
Dohodli sa, že mu ponúknu polovičku zo všetkého, čo 
so sebou z cesty priniesli. Ale anjel sa im dal poznať, 
že bol poslaný od Boha, aby ich ochraňoval a priniesol 
im požehnanie, a že nepotrebuje ich veci a majetky. 
Povedal: „Dobrorečte nebeskému Bohu, a zvelebujte 
ho pred všetkými, čo žijú, lebo vám preukázal milosr
denstvo svoje . .  .(Tob 12, 6).

V našom biskupstve máme mnoho chrámov, ktoré 
sú,zasvätené sv. archanjelovi Michalovi a všetkým 
anjelom. Akoby sa naši predkovia rozpamätali na tento 
starozákonný príbeh o Tobiášovi a vyvolili si sv. arch. 
Michala, aby bol spoľahlivým sprievodcom i ochran
com ich života. A podľa Tobiášovho príkladu sa do 
nich schádzali, zvlášť na jeho sviatok, aby mu poďako
vali za dobrodenia, ktoré im preukázal.

V legende mnícha Kristiána na konci 10. storočia 
čítame v životopise sv. Ľudmily, že Drahomíra, keď na 
Tétine z hrobu sv. Ľudmily vychádzala podivná a ľú
bezná vôňa, poslala svojich sluhov, aby nad jej hro
bom (sv. Ľudmily) postavili dom na spôsob chrámu 
k úcte sv. arch. Michala.

Prečo Drahomíra dala postaviť chrám k úcte sv. 
arch. Michala nad hrobom sv. Ľudmily, to dodnes 
nevieme. Svedčí však o tom, že úcta k sv. Michalovi 
bola už v dávnej minulosti veľká. Verila, že sv. arch. 
Michal je verným sprievodcom človeka nielen počas 
pozemského života, ale že sprevádza dušu človeka 
i po smrti.

V Skutkách apoštolov čítame, že keď kráľ Herodes 
prenasledoval prvotnú Cirkev, apoštola Petra uvrhol 
do väzenia, „a dal ho strážiť štyrom strážam po šty
roch vojakoch“ (Sk 12, 4). Celá Cirkev sa za neho 
modlila. Ale v  tú noc, keď ho Herodes chcel predviesť 
ľudu, prišiel anjel a zobudil Petra, ktorý spal medzi 
vojakmi. Okovy mu spadli z rúk. Peter si myslel, že je 
to sen. Ale keď videl, že sa im brána otvára, nasledoval 
anjela. A keď bol na slobode, anjel zmizol. Vtedy si 
Peter k sebe povedal: „Teraz naozaj viem, že Pán 
poslal svojho anjela^a vyslobodil ma z Herodesovej 
ruky . . (Sk 12, 11). Tieto slová citoval aj Svätý Otec 
Ján Pavol II., keď po .svojom atentáte dňa 13. mája 
1981 mohol už vystúpiť na verejnosti. Svoju ochranu 
pri atentáte pripisoval aj anjelovi strážcovi.

Preto na sviatok sv. archanjela Michala oslavujeme 
nielen sv. Michala, ale ako nám to hovorí naša 
východná liturgia — oslavujeme aj všetky nebeské

•  Archanjel Michal, prijm i nás p o d  svoju ochranu. Teba obdaril 
Boh veľkou múdrosťou, preto nám pom áhaj po  celý život, ale 
najmä v ťažkej chvíli smrti. Pom ôž nám, lebo nás všetkých miluješ 
(Chvály na utierni sviatku sv. arch. Michala).
A njel strážca —  dielo akad. mal. Mikuláša Klimčáka

beztelesné bytosti. A je to tiež príležitosť, aby sme si 
oživili naše vedomosti o týchto nebeských bytostiach.

Čo o nich máme vedieť?
Popri hmotnom, viditeľnom svete, stvoril Boh aj 

svet neviditeľný — anjelov. Katechizmus nám o nich 
hovorí, že sú to duchovia, ktorí majú rozum a slo
bodnú vôľu, ale nemajú telo. Sú to duchovia . . .  Sväté 
písmo na svojich stránkach nám pripomína ich exis
tenciu, ktorých poslaním je, aby slúžili Bohu a člove
kovi. Nám ľuďom pomáhajú tak, že sa za nás modlia, 
strážia nášu dušu a telo a napomínajú nás k dobrému.

I v príbehu o Tobiášovi hovorí anjel: „Keď si sa so 
slzami modlieval. . . ,  ja som prinášal pred Pána 
modlitby tvoje (Tob 12,12).

Možno doma máme obraz anjela strážcu, ktorý si 
chránime od detstva. Obraz, na ktorom vedie anjel 
dieťa cez úzku lávku, vedúcu ponad hlboký potok. 
Obraz krásne vystihuje pravdu viery, že každý z nás 
má svojho anjela strážcu. Možno na neho málo myslí
me, možno sme na neho zabudli. Ale on je s nami a po
máha nám, aby sme prešli cez všetky lávky, úskalia a 
križovatky tohto života. Preto pamätajme na jeho och
ranu a modlime sa k nemu slovami sv. liturgie: „Anjela 
pokoja, verného strážcu a ochrancu našej duše a tela, 
od Pána prosme.“

o. František D a n c á k

D aj m i, Pane, nebeskú m údrosť, aby som sa naučil 
nadovšetko teba chápať a m ilovať, a všetko ostatné 
poznávať podľa poriadku, ktorý veciam určila tvoja 
m údrosť (Nasl. Krista, III ., 28 , 19)
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Bisküp Teodor Romža

14. dubna 1991 uplynulo 80 let od narazení posledního 
mukačevského ŕeckokatolického biskupa dr. Teodora 
R o mž i  narazeného 14.4. 1911 v obci Velký Býčkov na 
Zakarpatské Ukrajiné. Gymnaziálni studium absolvoval v 
Chustu a ukončil maturitou v roce 1930. Poté odjel do 
Ríma, kde študoval teologii a filozofii a kde byl roku 1936 
vysvécen na knéze. Na Zakarpatsko se vrátil v roce 1938. 
Po úmrtí biskupa Alexandra Stojky (31. 5. 1943) a určitých 
prutazích ve jmenování nového biskupa — vyvolaných 
tím, že Podkarpatská Rus byla pod maďarskou okupací a

československá vláda byla v exilu v Londýné — byl v záŕí 
následujícího roku vo veku 33 let Svätým stolcem ustaven 
za mukačevského sídelního biskupa. Do té doby zastával 
místo profesora teologie a spirituála na knéžském semi
nári v Užhorodé. Konsekrace mladého biskupa 24. záŕí v 
užhorodské katedrále probíhala za dunení délostŕelecké 
palby a výbuchu bomb blížící se fronty. Jeho vék a nastá
vaj íci poválečné zmeny na Zakarpatskú jako by již pŕedem 
pŕedznamenaly jeho životní strasti, dovŕšené mučednic- 
kou smrtí 1. listopadu 1947, tedy po tŕíleté biskupské služ- 
bé.

Okolnosti jeho smrti byly provázeny nékterými nepŕes- 
nostmi a dohady a teprve nyní vychází plná pravda o jeho

mučednictví najevo. V nedéli 26. ŕíjna pŕijel biskup Romža 
do vesnice Lochovo nedaleko Mukačeva, aby na tento 
svátek Krista Krále vysvétil místní chrám. Jel se svými 
dvéma pomocníky, otci Danilijem Bačinským a Andrijem 
Bereznajem a se dvéma bohoslovci. Byli to Michail Bugir a 
Michail Maslej, nikoliv tedy Ivan Margitič, jak bylo omylem 
uvedeno ve Slové č. 9 a Blahovistniku č. 10 (r. 1990). Jeli- 
kož se béhem obradu objevily ve vesnici podezŕelé osoby 
a cizí auta, odložili návrat domú na pondélí 27. ŕíjna. Ces
tovali bryčkou s kočím Chomou. Pred vesnici Ivanovce na 
rovném a pŕehledném úseku cesty do nich narazilo 
nákladní vojenské auto. Biskup Romža, otec Bačinský a 
koči Choma utrpéli pri této srážce téžká zranení, otec 
Bereznaj a oba bohoslovci vyvázli téméŕ bez zranéní. 
Zvedli se a utíkali do biízké vsi pro pomoc. Koné byli na 
místé usmrcení. U nehody náhle zastavil vojenský džíp, 
vyskákali z ného néjací lidé, ale nikoliv aby pŕispéchali 
ranéným pomoci, ale aby je naopak začali železnými 
tyčemi mlátit po hlavách. Pred úplným ubitím je zachránilo 
náhodné se objevivší poštovní auto. To zastavilo, naložilo 
ranéné a odvezlo je do mukačevské nemocnice. Koči 
Choma následkúm zranéní brzy podlehl.

Biskup Romža a otec Bačinský byli podrobení operaci a 
jejich stav sa začal zlepšovat. Pak se stala nečekaná véc. 
Biskup Romža v noci z 31. ŕíjna na 1. listopad za velmi po
divných okolností, jak se to v podobných pŕípadech uvádí, 
náhle zemŕel. Podie svédectví ošetŕující sestry Teofily, 
členky rádu sv. Vasilije Velikého, uveŕejnéném až nyní v 
novinách Moloď Zakarpatija (dne 9. 11. 1990), byl otráven 
jedem, který mu podala nasazena agentka v ošetŕovatel- 
ské funkci. Lékaŕská komise, kterou sestavily sovétské 
vládni instituce, ve fiktivní zprávé z 2. listopadu uvedla, že 
príčinou smrti bylo krvácení do mozku. Z lékaŕského per
sonálu nemocnice byl členem komise pouze dr. Fedinéc. 
Ten uchovával skutečnou príčinu a velké tajemství smrti 
vyznavače a mučedníka Teodora Romži.
" Pozemské putování ŕeckokatolického biskupa mukačev
ské eparchie bylo ukončeno predčasnou násilnou smrtí a 
jeho jméno bylo tak pŕipsáno do rozsáhlého seznamu 
božích vyznavaču z rad ŕeckokatolického duchovenstva a 
véŕících západní Ukrajiny, Zakarpatska a i východního 
Slovenska. Ostatné mukačevská eparchie se sídlem v 
Užhorodé zasahovala pred válkou i na území dnešního 
Slovenska. Antonín Kratochvíl ve své knize Žalují, 3. díl u 
Teodora Romži nadto ješté uvádí, že to byl vynikajíci 
byzantolog.

PhDr. Ing. Viliam H o r ň a k , CSc., Praha
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BUDÚCI ŽIVOT

(EŠTE RAZ  O PEK LE )

Trest odsúdenia v pekle je večný (Mk 9, 48). Ale 
predsa, človek žijfe v čase, jeho činnosť má na sebe 
pečať chvíľkovosti. Aký neúmerný sa zdá byť trest v 
porovnaní s vinami, spáchanými v obmedzenej chvíli, 
trvajúcimi kratšie či dlhšie, ale nie večne. Uvážme 
však, že časný život a činnosť smeruje práve mimo 
času. Je vzťahom človeka k Bohu, ktorý je večný. Člo
vek stojí zoči-voči Bohu, pred jeho zjavením, pred 
Božou vôľou, jeho pozvaním k láske. Prijatie jeho slo
va, poddanie sa jeho vôli, opätovanie jeho lásky — to 
všetko dáva účasť na jeho večnom živote a šťastí. 
Odmietnutie jeho lásky hriechom vedie k večnému 
odmietnutiu aj Bohom. Keby postoj človeka bol iba 
postoj k bytostiam konečným, akou je človek, nemal 
by tento postoj večných dôsledkov. Ale ten, s ktorým 
je človek v styku, či chce či nechce, ten, od ktorého 
bytie — jestvovanie človeka úplne je závislé, je Več
nosťou. Preto sú i dôsledky ľudského postoja voči 
večnému Bohu večné, hoci sa tento ľudský postoj deje 
v hraniciach času.

Čo môže urobiť Boh s človekom, ktorý pri smrti 
miluje sám seba do takej miery, že Boha nenávidí? 
Odpoveď máme vo Svätom písme: nechá ho, „aby odi
šiel na svoje miesto“ (Sk 1, 25). A čo iné by mohol 
spraviť? Sotva ho môže vziať do neba. To by predsa 
bolo nepredstaviteľné: úzke spojenie s Bohom, kto
rého nenávidí? To by znamenalo ustavičné súženie 
pre to „ja“, ktoré jedine miluje. Tí, ktorí s takou istotou 
odmietajú jestvovanie pekla, asi sa nikdy nepozastavili 
nad faktom, že jestvuje dôsledkom uprednostnenia 
seba samého pred Bohom.

OČISTEC

Obráťme sa teraz k druhej možnej láske. Na konci 
života si vôľa mohla vybrať lásku k Bohu. Ako sme už 
hovorili, táto láska privedie dušu k Bohu. Duša, ktorá 
Boha miluje, tiež odíde „na svoje miesto“, ale tým 
miestom bude Božia prítomnosť.

Taká duša žije v posväcujúcej milosti a prameňom i 
základom takéhoto života je láska, ktorej cieľom je, v 
božskom poriadku vykúpenia, priviesť ľudí k „ob
šťastňujúcemu videniu Boha“. Je však možné, že 
duša, dokonca v stave minulosti, naozaj miluje Boha, 
ale nie v plnosti. Milovanie Boha je v nej rozhodujúcim 
prvkom, ale sú v nej aj iné, oživené prvky, nezapálené 
touto láskou. Bývajú veci nedôležité, drobné, na kto
rých lipneme, ktorých sa nevieme zrieknuť, hoci nie sú 
v súlade s Božou vôľou. Hoci túžime ísť hore, zostáva 
v nás akási gravitácia — priťahovanie k svojmu „ja“,

príťaž smerom dolu, ktorá nemusí byť ničím vážnym, 
ale predsa je ohraničením našej lásky voči Bohu, 
kazom jej čistoty. A zo Zjavenia sv. Jána vieme, že do 
neba nevojde nič nečisté (porov. Zjv 21, 27).

Na lepšie pochopenie uveďme si tu príklad z knihy 
Victorie Montana Nebojte sa života. Katka bola 
pozvaná na oslavu narodenín svojej sesternice. Ako 
však vošla do predsiene, zbadala na vešiaku známy 
kabát. Bolo by to možné, že je tu Soňa, ktorú neznáša? 
To teda nie! Radšej sa zriekne zábavy, ale so Soňou pri 
jednom stole sedieť nebude! Nebude sa celý večer 
dívať na ňu a počúvať jej reči. Už-už chcela odísť, ale 
keď počula zvnútra radostný smiech, zamrzelo ju, že 
by tam nemala byť. Zastala a začala uvažovať. Čo jej 
vlastne vadí na Soni? Keď ju pozvali do tohto domu, 
nemôže byť predsa zlá. Mohla sa zmeniť. Otvorili sa 
dvere a Katka zbadala, ako sa jej dobrý ujo zhovára 
dôverne práve so Soňou. S tou nenávidenou Soňou! 
Až ju to tak bodlo! Keby jej dobrý ujo vedel, aký má k 
Soni zlý vzťah!

Ako tak tam stála plná túžby ísť dnu, cítila, že jej v 
tom bráni len odpor k Soni. Pochopila, že je sama na 
vine. Už dávno mala zabudnúť na ich voľakedajšiu 
hádku. Už dávno jej mala všetko odpustiť a nadviazať 
s ňou zase priateľstvo. Vedela, že kým sa jej z duše 
nestratí tento odpor, nemôže vojsť do izby, nemôže sa 
tam tešiť. Pokazilo by to náladu aj ostatným. Bola teda 
dočasne vylúčená zo slávnosti a zavinila si to sama.

Toto je očistec. V nebi je každý šťastný. A tak tam 
nemôže vstúpiť nik, kto niekoho z prítomných nemá 
rád. Musí teda čakať dovtedy, kým nenapraví svoj 
vzťah ku všetkým, aby sa mohol so všetkými tešiť.

Toľko z citovanej knihy. Je to iba jeden pohľad, ako 
možno chápať očistec. V knihe je ich uvedeno viac.

Väčšina z nás vie z vlastnej skúsenosti, že v živote 
to býva neraz tak: môžeme skutočne milovať Boha a 
snažiť sa mu slúžiť. Ale uvedomujeme si všedné hrie
chy, ktoré iste ešte spáchame. A sme si vedomí, ak o 
tom rozmýšľame vážne, i hriechov smrteľných — ťaž
kých, ktoré sme úprimne ľutovali, ale predsa nie tak 
silno, ako by to vina vyžadovala. A vieme aj to, že sú u 
nás náklonnosti, nepremožené bez zvyšku, ktoré sa 
môžu znova priviesť do hriechu. Snažíme sa teda o 
naše zdokonaľovanie, ale predsa by sme nemohli, 
povedať, že s úplnou istotou robíme v tom smere všet
ko, čoho sme schopní. To je viac-menej stav, v akom 
žije väčšina ľudí, a je pravdepodobné, že v takomto 
stave ich veľa zomiera. Môžeme skončiť pozemský 
život milujúc Boha, ale predsa nebyť dokonalými, 
nepoškvrnenými.

Ak milujeme Boha, vtedy trvalé miesto pre našu 
lásku k Bohu, teda pre nás, je v Božej prítomnosti. Ak 
však nie sme naň ešte dobre pripravení, lebo milujeme 
aj niečo iné, máme v takomto prípade iba predurčené 
nebo. Na to, aby sme sa pripravili na vstup do Božej 
prítomnosti, aby sme boli hodní neba, jestvuje očistec.

Pripomeňme si ešte, že Cirkev učí, že uzdravenie 
duší v očistci a ich vstup do neba môžu urýchliť 
modlitby tých, ktorí zostali na zemi. Modlitba za zosnu
lých dáva nám osobitnú potechu, iste preto, že umož
ňuje ešte čosi spraviť pre milovaných, s ktorými sme 
sa museli tu na zemi rozlúčiť.

(Podľa F. J. Sheéda pripravil M. M.)
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Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám

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

(7. pokračovanie)

Postavenie sestier po Februári 1948

Po politickej premene vo februári 
1948 sa u nás nastoľuje komunistické 
zriadenie, ktoré začalo otvorený boj 
voči náboženstvu. Prvou obeťou jeho 
vlády bola katolícka cirkev. V nej na 
prvom mieste biskupi, kňazi a rehoľni- 
ce. A gréckokatolícka cirkev bola v 
poradí prvá.

Štátne orgány už 14. apríla 1950 
vysťahovali všetkých rehoľníkov z ich 
kláštorov a sústredili ich na miesta, 
ktoré boli vopred k tomu vybrané.

V r. 1950 prepustili zo škôl aj všetky 
rehoľnice-učiteľky. Podobne ako 
predtým rehoľníkov, teraz aj všetky 
rehoľnice násilne vyviezli z vlastných 
kláštorov do sústreďovacích klášto
rov. Bolo to v noci 30. augusta 1950. 
Väčšinu rehoľníc vyviezli zo Sloven
ska do českého pohraničia (aj na 
Sudety) a na Moravu.

Sestry služobnice na Sládkovičovej 
ulici .v Prešove štátne orgány znepo
kojovali už začiatkom r. 1949. Siroty 
zobrali do štátnych domovov. Sestry 
nútili, aby odišli zo sirotinca. Robili im 
nočné prehliadky. Sestry z Poľska 
upodozrievali, že spolupracujú s ban- 
derovcami. Nakoniec došlo k tomu, že

sme 8. júna 1949 boli nútené odísť zo 
sirotinca. To znamená, že rok a tri 
mesiace skôr, než ostatné rehoľnice. 
Zo strany rímskokatolíkov bolo počuť 
poznámky, že to bolo preto, že sme 
ruské rehoľnice, že sme ukrývali pro
tištátne živly a pod.

Sestry novicky a sestry po sľuboch 
odišli zo Slovenska do Uherského 
Hradišťa na Morave, kde našli útulok i 
prácu v nemocnici u sestier sv. kríža. 
Tu niektoré naše sestry pracovali už 
od októbra 1945.

Štyri naše sestry po odchode zo 
sirotinca zostali v biskupskej reziden
cii u otca biskupa Pavla Gojdiča 
OSBM do 28. apríla 1950. V tento deň

v Prešove zasadal tzv. „Prešovský 
sobor“ , na ktorý z každej obce pri
viezli predstaviteľov, bez toho, aby 
vedeli na čo ich tam vezú. Na tomto 
sobore úradne vyhlásili; že gréckoka
tolícka cirkev sa pripája k pravosláv
nym.

Na poludnie, keď zvonili na Anjel 
Pána, do biskupskej rezidencie a 
nášho katedrálneho chrámu vchádzali 
zástupcovia štátnych orgánov a pra
voslávnej cirkvi. V tom istom čase 
polícia zadným vchodom viedla otca 
Pavla Gojdiča OSBM do väzenia. Len 
preto, že neprestúpil na pravoslávie. 
Týmto dňom štátne orgány začali ofi
ciálne likvidovať gréckokatolícku cir
kev v Československu! Kňazov, ktorí 
neprijali pravoslávie, násilne vyviezli z 
farností s ich rodinami na ťažké 
manuálne práce. Významnejších 
zatvárali do väznice.

*

V r. 1955 bol ďalší nápor na sestry. 
Začali ich prepúšťať z nemocníc. Star
šie odišli do charitných domovov a 
mladšie do práce v domoch dôchod
cov alebo na práce do lesa a na jed
notné roľnícke družstvá.

Postavenie sestier v takejto situácii 
mnoho záviselo od vedúcich ústavov. 
Niektorí sa k ním správali ľudsky, 
cenili si ich prácu a neriadili sa smer
nicami, ktoré mali od štátnych orgá
nov. Niektorí však dali im pocítiť svoju 
tvrdú ruku. Na mnohých miestach pre
vážali sestry z ústavu do ústavu, aby 
ich tak zlomili a takýmto spôsobom 
zlikvidovali, prípadne aby opustili 
svoju kongregáciu.

*

Od r. 1970 sa v našom štáte začali 
zriaďovať ústavy pre mentálne postih
nutú mládež a deti. Takto nastáva 
tretí presun sestier z domov dôchod
cov do ústavov sociálnej starostlivostí. 
Bolo to aj z toho dôvodu, že civilné 
sestry v začiatkoch nechceli pracovať 
v týchto ústavoch. Od r. 1970 rehoľné 
sestry na Slovensku mohli pracovať 
iba v týchto ústavoch. Štátne orgány 
nám však pritom nezabudli pripome
núť, že nás v týchto ústavoch nechá
vajú dožiť. A keďže charitné domovy

•  Na exercíciách v Prešove roku 1947 so sestrou F i l a r e t o u uprostred 
(archívna snímka)



boli preplnené a nové sa nemohli zria
ďovať, rehoľné sestry, ktoré už boli v 
dôchodku, mohli zostať pri pracujú
cich sestrách v týchto ústavoch.

Uherské Hradište

Keď v júni 1949 bol zlikvidovaný 
náš noviciát a kláštor v Prešove, naše 
sestry po sľuboch i novicky odchá
dzajú do nemocnice v Uherskom Hra- 
dišti, kde ich sestry sv. kríža ochotne 
prijali. Rozdelili ich po všetkých odde
leniach a zaúčali ich do ošetrovateľ
skej práce, pretože naše sestry 
dovtedy v nemocnici nepracovali. 
Neskoršie sestry absolvovali dva oše
trovateľské kurzy.

O naše sestry sa postarala predsta
vená sestier sv. kríža Jitka Pernická. 
Veľmi s nami cítila a pomáhala nám 
vo všetkom. Aj tu sa ukázalo Božie 
riadenie a starostlivosť o svojich.

Naše sestry často navštevoval otec 
biskup Pavol a po ňom otec biskup 
Vasil. V nemocničnej kaplnke nám 
slúžili sv. liturgiu. K sestrám sa vždy 
prihovorili otcovskými slovami lásky a 
starostlivosti o nás. Navštevovali nás 
aj naši kňazi, ktorí vykonávali boho
služby. Na týchto bohoslužbách sa 
zúčastňovali aj sestry sv. kríža a 
pacienti.

Sestry novicky tu skladali prvé a 
časné sľuby a tri kandidátky sa 
obliekli do rehoľného rúcha. Dve 
sestry skladali večné sľuby.

Sestry sa starali aj o duchovný život 
pacientov. Pripravovali ich k sviatos
tiam a modlili sa s umierajúcimi. Mno
hým pomohli vrátiť sa ku kresťan
skému životu.

Uherské Hradišťe je len 11 km od 
Velehradu. Tu sestry často chodili do 
baziliky sv. Cyrila a Metoda. Tiež na 
sv. Hostýn a Svätý Kopeček, blízke 
mariánske odpustové miesta. Tieto 
miesta, na ktorých sme priniesli 
mnoho modlitieb a obetí, nám ostanú 
vždy blízke a drahé.

Lenže v r. 1955 začali vytláčať naše 
sestry z nemocníc a presúvať ich do 
domoch dôchodcov na ošetrovanie 
starých ľudí.

Do vtedajšieho Gottwaldova pozvali 
všetkých predstavených z nemocníc 
a zoznámili ich so svojimi plánmi. Žia
dali od predstavených, aby sestry 
vyzliekli rehoľné “ rúcha, pretože len 
takto môžu ďalej pracovať 
v nemocniciach. Predstavené 
s tým návrhom nesúhlasili, tiež ani 
sestry a radšej prijali ťažšiu prácu, len

aby si v plnosti zachovali rehoľný 
život.

Na túto úlohu odsunúť naše sestry z 
nemocnice v Uherskom Hradišti sa 
podujali lekár Leikept a civilná zdra
votná sestra Matejková. Toto aj usku
točnili. A tak 12. júla 1956 24 našich 
sestier odchádzalo z nemocnice, kde 
pracovali sedem rokov, niektoré 11 
rokov. Autobus ich priviezol do Domu 
dôchodcov v Kolešovciach, okr. 
Rakovník.

KNV — odbor sociálnej starostli
vosti dal predstaveným zoznam 
miest, kde môžu sestry pracovať. 
Naše sestry Onezima Frajtová a 
Christofora Ondíková si vybrali Kole- 
šovice a preto ich štátne orgány 
odviezli tam.

Tu možno spomenúť, že hlavná 
zdravotná sestra Matejková, ktorá sa 
postarala o odsun našich sestier z 
nemocnice v Uherskom Hradišti, už 
po dvoch rokoch zomrela na rakovinu. 
Kajúcne doznala, že je to Boží trest, 
že sa tak nespravodlivo zachovala 
voči sestrám. Zomrela však kajúcne 
zmierená s Bohom. To veľmi potešilo 
naše sestry, keď sa dozvedeli o jej 
dobrom ukončení životnej cesty. Po
dobne aj lekár Leikept, ktorý sa stal 
riaditeľom nemocnice, lebo jeho pred
chodca Mudr. F. Kudláč sa vzdal tejto 
funkcie, keď od neho žiadaji, aby 
vysťahoval sestry z nemocnice, po 
piatich rokoch zomrel na rakovinu.

*

Tu v Uherskom Hradišti našu 
rehoľnú rodinu postihol aj smútok. 
Dňa 30. júla 1953 zomrela sestra 
Chryzostoma Kozáková. Pochovali ju 
na cintoríne v Maŕaticiach.

Dňa 25. októbra 1966 zomrela 
sestra Jitka Pernická, predstavená z 
Uherského Hradišťa, v Charitnom 
domove v Choryni na Morave. Na jej 
pohrebe bolo 11 našich sestier z Kole- 
šovíc, ktoré tak jej prejavili svoju 
vďačnosť za lásku k nám. Slová roz
lúčky nad hrobom povedala sestra 
Veronika Zbihlejová.

V kaplnke v Kolešoviciach boli za 
ňu odslúžené tri sväté Služby Božie.

Za zmienku stojí spomenúť aj to, že 
keď naše-sestry cestovali na jej 
pohreb, pred Kolínom praskla koľajni
ca. Vlak sa nevykoľajii, ale vrátili ho 
do Prahy a z Prahy veľkou okľukou 
cez Lysú nad Labem sme sa dostali 
do Pardubíc a šťastne sme došli do 
Choryne a včas na pohreb. Ťažkosti 
sme mali aj cestou späť, ale šťastne 
sme to prekonali. Túto ochranu a 
pomoc sme pripočítali sestre Jitke.

9 Nemocnica v Uherskom Hradišti, kde
sestry služobnice pracovali v rokoch 1945—
1956

XCOOOOQOKOOCCOCOOOCCOCCCOa

Po 10 rokoch nášho odchodu z 
Uherského Hradišťa sme sa takto na 
pohrebe stretli so sestrami sv. kríža, s 
ktorými sme tam spolu pracovali. Bolo 
to stretnutie, pri ktorom sme si oživili 
všetko, čo sme tam prežili a zažili. 
Lúčenie bolo veľmi ťažké. Láska 
sestry Jitky nás však takto znovu spo
jila, ako nás spájala v Božiu rodinu v 
jej živote pri obsluhe našich chorých 
bratov a sestier. Splnili sa na nás 
slová sv. apoštola Pavla, že láska 
nikdy neprestane (porov. 1 Kor 13, 8).

Zostavila sestra Veronika Zbihlejová; 
pre tlač upravil o. F. D.).

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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POZVANIE K MODLITBÁM 
SESTIER SLUŽOBNÍC 
NEPOŠKVRNENEJ PANNY 
MÁRIE
K PRÍPRAVE NA
100. VÝROČIE KONGREGÁCIE

November — Pokoj v utrpeniach
Na poďakovanie Pánovi za príleži

tosť k utrpeniu, aby nám Pán pomáhal 
a naučil nás prijím'ať všetky horkosti 
utrpení pozemského života.

Pane, vyslyš nás a zmiluj sa.

I



Umelec inšpirovaný byzantskou misiou
(K ŤO. výročiu narodenia akad. m aliara M ikuláša Klim čáka)

Medzi svojrázne maliarske osobnosti na Slovensku 
nesporne patrí akademický maliar Mikuláš K l i m č á k ,
ktorý sa 16. novembra t. r. dožíva 70 rokov požehnaného 
a plodného života.

Akad. maliar Mikuláš KI i m č á k sa narodil a vyrástol
v Humennom (16. 11. 1921). Na formovaní jeho ľudského 
a neskôr umeleckého profilu sa významne podieľalo 
rodinné prostredie. Pochádza z gréckokatolíckej rodiny. 
Základným faktorom umeleckého formovania v úzkej sym
bióze s vlastným hlbokým kresťanským svetonázorom a 
filozofiou bolo štúdium na výtvarnom oddelení Slovenskej 
vysokej školy technickej u Maxa Schurmana a Jána 
Mudrocha v rokoch 1943— 1945, a najmä svetovo oriento
vaná pražská kultúrna atmosféra, pretože svoje štúdium 
absolvoval roku 1948 na vysokej škole umeleckého prie
myslu v Prahe.

Potom tento hĺbavý, vážny, sústredený, pritom citlivý 
umelec dva roky pôsobil na rodnom východnom Sloven
sku. V roku 1950 odchádza do Bratislavy, kde žije a pra
cuje doteraz. Umeleckým, výtvarným ťažiskom Mikuláša 
Klimčáka je takmer výlučne monumentálno-dekoratívna 
tvorba celej širokej verejnosti techník — od tkanej viazanej 
tapisérie, art-protis, textilnej koláže, cez vitráž a gubu k štu- 
kolustru, mozaike, betónovým a kovovým reliéfom a dreve
ným objektom. Väčšinu diel realizuje za výdatnej pomoci 
svojho brata Jána Klimčáka, a to na umelecky a technicky 
vysokej úrovni. Nevyhýba sa ani klasickým maliarskym 
technikám — tempere, oleju, lavírovanej kresbe, tuši a 
drobnej grafike.

Počiatky slovenských národných dejín a Veľká Morava 
patria v pamäti slovenského národa medzi základné hod
noty. Táto skutočnosť pretkávaná hlbokou špiritualitou, 
inšpirovaná byzantským ikonopisom, národným a nadná
rodným, priam všeslovanským cítením, patrí až bytostne 
medzi silné žriedla umelcovej inšpirácie. Oslavy 1 T00.

výročia príchodu apoštolov Slovienov sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu, konané v roku 1963, boli veľkým medz
níkom v tvorbe Mikuláša Klimčáka. Preto vytvoril veľko
lepé dielo — gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave v 
roku 1971 o rozmeroch 600 x 320 cm, ktorý sa nachádza 
na bratislavskom hrade.

Odvtedy vytvoril nemálo kresieb, historických cyklov, ilu
strácií, obrazov a návrhov na gobelíny ako aj sériu art-pro- 
tisov na oslavu národných dejín. Je preto priam logické, že 
umelec v úzkej spolupráci s bratom sa aktívne angažuje v 
oblasti moderného cirkevného umenia gréckokatolíckej 
cirkvi na východnom Slovensku. Jeho dielom je oltár, ikp- 
nostas a vnútorná maľba v gréckokatolíckom chráme v 
Bačkove, vnútorná maľba v bazilike minor v Ľutine, krí
žová cesta v Humennom, okná v gr. kat. chráme v Ľubici, 
bohostánok v gr. kat. chráme v Kružlove. Podľa jeho 
návrhu bol realizovaný sarkofág gréckokatolíckeho bis
kupa Petra Pavla Gojdiča (1888— 1960) v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Z oblasti svetskej výtvarnej tvorby umelca treba spome
núť farebnú vitráž v nemocnici v Revúcej, 1957; gobelíny 
Jánošík, 1960; Slovensko, 1973; Nový život, 1972; Práca, 
1972; návrh na mozaiku na pražskom Hrade, tempera, 
1965; nástenné maľby na základnej škole v Bratislave, v 
rekreačnom stredisku Tatranská Lomnica a v kúpeľoch 
Piešťany.

Mikuláš Klimčák sa zúčastnil na viacerých celosloven
ských výstavách a súťažiach. V rokoch 1985— 1986 sa 
zúčastnil viacerými výtvarnými dielami na putovnej výstave 
Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tra
dície vo výtvarnej a literárnej tvorbe v Bratislave, Komárne, 
Martine a Košiciach . Jeho diela upozornili na seba a vyvo
lali v širokej verejnosti a tlači široký ohlas.

Z personálnych výstav treba spomenúť výstavy v Brati
slave a Košiciach (1961, 1971, 1986), Komárne, Nitre

•  Z diel akad. ŕhaliara Mikuláša Klimčákarkresba tušom
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(1972), Humennom (1972), Prahe (1973), Berlíne (1973), 
Komárne (1987). V Trenčíne na hrade vystavoval od mája 
1987 do októbra 1988. V roku 1989 to boli výstavy: Tren
čín, hrad; Vysoké Tatry — Tatranská galéria v Novom 
Smokovci, Trebišov — Okresné múzeum, galéria Bereho- 
vo; Prešov, galéria; Užhorod, galéria. V roku 1990: Košice, 
Palác vládneho programu; Michalovce, Zemplínske 
múzeum; Vranov nad Topľou, Okr. kultúrne stredisko; Bra
tislava, hrad. V roku 1991: Humenné, kaštieľ, Dom kultúry; 
Terchová, múzeum.

Jeho diela možno vidieť v mnohých našich chrámoch, 
bytoch, najmä u tých, ktorí si jeho tvorbu obľúbili.

*
Pri jeho tohtoročnom významnom životnom jubileu 

si na neho spomíname s vďačnou úctou a z úprim
ného srdca mu želáme mnoho požehnaných tvorivých 
úspechov, ďalšiu bohatú aktivitu a všetko najlepšie v 
jeho osobnom živote a umeleckej práci.

MNOHO ROKOV, ŠŤASTNÝCH ROKOV!
REDAKCIA
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Moje stretnutie so Svätým Otcom 

(Alebo: Humenská mládež v Čenstochovej)

Niet hádam katolíka, ktorý by netúžil byť v spoločnosti 
Svätého Otca.

Moja túžba sa po prvýkrát splnila v apríli minulého roku v 
Bratislave. Keď som sa dozvedel, že pre miništrantov a spe
vácky zbor organizuje naša gréckokatolícka farnosť návštevu 
v Čenstochovej, moje srdce sa veľmi potešilo. Byť spolu s 
vyše miliónom mladých pri spoločnej modlitbe s Kristovým 
námestníkom sľubovalo zážitok, na ktorý sa nezabúda po 
celý život.

Niektorí sa vybrali na túto púť peší (napríklad mládež z Vra
nova). My sme boli pohodlnejší — cestovali sme autobusom. 
Zúčastnili sme sa v posledných troch dňoch, kedy bolo 
vyvrcholenie. Pre tých, čo prišli skôr, boli už od 10. augusta 
pripravené rôzne prednášky a koncerty duchovnej aj klasic
kej hudby, divadlo, výstavy a i.

Z  Humenného sme vyrazili zavčas ráno. Mali sme obavu, či 
nájdeme školu na Sikorského ulici, kde sme mali ubytovanie. 
Milo nás prekvapila policajná hliadka, ktorá náš autobus 
doviedla z okraja Čenstochovej až na miesto. Škola má meno 
po autorovi esperanta Ludw. Zamenhofovi. Pre zaujímavosť, 
pápež vo svojom príhovore použil aj tento umelý jazyk. Pri 
ubytovaní, ako to už pri takých veľkých akciách býva, nastali 
komplikácie: na našom mieste už boli Francúzi. Riaditeľka 
školy však bola veľkorysá: ubytovala nás v riaditeľni a zbo
rovni. Aj touto cestou jej ďakujeme. Vybalili sme si nafuko
vačky a spacáky, teplá voda i varič boli k dispozícii a tak náš 
medzinárodný hotel s cenami za Pán Boh zaplať nás pritúlil 
pod svoje krídla.
Ešte v ten večer sme sa na Jasnej Hore zúčastnili sv. liturgie 
pod holým nebom. Bola v poľštine, mnoho som nerozumel, 
zapämatal som si len niektoré myšlienky. No atmosféra bola 
vynikajúca, nepokazil ju ani krátky dažď.

Na druhý deň sme boli v kostole sv. Žigmunda. Sv. liturgiu 
v slovenčine slúžil otec biskup Mons. Alojz Tkáč z Košíc. 
Ostatných dvadsať kostolov v Čenstochovej bolo podobne 
ako chrám sv. Žigmunda špecializovaných na niektorý zo 16 
európskych národných jazykov. Tri kostoly mali Francúzi, 
dva Nemci, štyri Poliaci. Po omši sme sa snažili získať vstu
penky na Jasnú Horu. Bohoslovec Mirko, ktorý študuje v Kra- 
kowe, ich s Božou pomocou dostal. Polovica našej výpravy 
mala vstupenky na Jasnú Horu na 14. augusta, ostatní na 
ďalší deň.

Na stretnutie so Svätým Otcom sme sa vybrali ešte predpo
ludním. Všade už bolo plno ľudí. Plochu pred katedrálou už 
zaplnili pútnici ležiaci na karimatkách a dekách. Prekračujúc 
ich, hľadali sme voľné miesto. Do príchodu Svätého Otca 
zostávalo ešte päť hodín, ale mnohí si takto rezervovali dobré 
miesto.

Na Jasnohorský apél sme vítali Svätého Otca so spontán
nou radosťou. Piesňam a potlesku nebolo konca-kraja. Každý

sa snažil podskočiť, aby aspoň trochu uvidel prichádzajú
ceho Kristovho namestníka.

Na pamiatku VI. svetového stretnutia umiestnili pri kate
drále veľký drevený kríž. Doniesli tiež kópiu obrazu Čensto- 
chovskej čiernej Madony, ktorý pápež posvätil.

Eucharistickú slávnosť, ktorú v záverečný deň slúžil Svätý 
Otec na Jasnej Hore, sme sledovali na obrovskej obrazovke, 
ktorých bolo v meste viacero. Po skončení homílie neustáva
júci potlesk a volanie — Vivat Papa! — komentoval Svätý Otec 
slovami: Mne to aj tak život nepredĺži...

Hoci mám toho ešte veľa na srdci, aj môj príspevok sa musí 
skončiť. Niekoľko obrázkov a milú spomienku si však zacho
vám po celý život.

Mário Voroňak, Humenné

•  Do redakcie sme dostali obsiahly list, ktorý nám napísal p. 
Jo ze f Matta z  Humenného. V ňom nám opisuje svoje dojmy zo  
zájazdu do Lúrd, na ktorý sa vybrala / / .  jú la  t. r. 42-č/enná skupi
na. Zájazd organizovalp. Štefan Dunda a p . /ng. Dušan Šimko.

Keďže reportáž z  tohto zájazdu je  veľmi obsiahla, uverejňujeme 
asppň sním ku chrámu, ktorý okrem iných navštívili vo Francúzsku. 
Je to gréckokatolícky chrám, ktorý slúži pre veriacich ukrajinskej 
národnosti.



Prepodobný Teodor Studita 
igumen Studionu v Carihrade 

(759— 826
Narodil sa v Konštantinopole (Carihrade) roku 759 

za cisára Konštantína Kopronima, ktorý bol ikonobor- 
com. Vyštudoval rétoriku a filozofiu.

Keď mal 22 rokov pod vplyvom svojho strýka Pla
tóna (Cirkev ho uznáva za svätého, jeho sviatok slá
vime 4. apríla) opustil svet a vstúpil do monastiera v 
blízkosti mesta Sakkudion. Príklad Teodora nasledo
vali i jeho otec a dvaja rodní bratia.

Učiteľom jeho duchovného života bol jeho strýko 
Platón. Teodor veľm i miloval čítanie Svätého písma 
a kníh Svätých Otcov Cirkvi (Patrologiu), predovšet
kým však sv. Bažila Veľkého (zomr. r. 379). Veľmi 
prísne dodržiaval pravidlá, ktoré napísal sv. Bažil pre 
svojich mníchov. Na príkaz Platóna sa stal kňazom 
už ako 25-ročný (r. 784) a keď mal 35 rokov stal sa 
¡gumenom monastiera.

Veľmi často kázal svojim mníchom v cerkvi, a 
okrem toho sa venoval i každému osobne —  podľa 
jeho duševných potrieb. Bol veľm i prísny nielen k 
iným, ale i k sebe. Kritizoval i nemravný život by
zantských cisárov. Za svoju kritiku a neohrozené 
vystupovanie sa dostal trikrát do vyhnanstva.

Prvýkrát bol poslaný do vyhnanstva do Solúna 
(Tessaloniky), za to, že obvinil nezákonné manžel
stvo cisára Konštantína Mladšieho s Teodotiou (r. 
795). Keď sa však cisárovnou stala Irena, jeho 
vyhnanstvo bolo zrušené a on sa mohol opäť vrátiť do 
Konštantinopola (r. 797). Žil tu ako igumen v monas- 
tieri menom Studion (svoj názov dostal podľa svojho 
zakladateľa —  patrícia a konzula Studia (Studiusa), 
ktorý sa prisťahoval do Konštantinopola z Ríma 
(okolo roku 459). Preto sa Teodor niekedy volá i „S tu
d ita“ .

Pod jeho múdrym a nábožným vedením sa počet 
m níchov zvýšil až na 1 000. Vtedy ustanovil stav eko
nóma, podekonóma a pod. Napísal pre svoj monas- 
tier pravidlá: Ústav cerkovnych Bohoslužieb a sprá
vania sa v monastieri.

Tento Ústav bol napísaný na základe pravidiel sv. 
Bažila Veľkého. Pre nás je  tento Ústav veľmi dôležitý 
preto, lebo podľa neho žili i mnísi Teodozia Pečer- 
ského na Kyjevskej Rusi, a boli veľmi rozšírené na 
Východe.

Druhýkrát bol poslaný do vyhnanstva (r. 809), za 
to, že vystúpil proti cisárovi Nikeforovi, že prijal do cir
kvi kňaza Jozefa, ktorý predtým nezákonne zosobášil 
cisára Konštantína Mladšieho. Už roku 811 sa mohol 
opäť vrátiť medzi svojich mníchov.

Tretíkrát bol poslaný do vyhnanstva za cisára —  
ikonoborca Leva Arména, za to, že neohrozene bránil 
úctu k ikonám. Stalo sa to r. 814. Po smrti cisára Leva 
(r. 820) sa opäť vrátil z vyhnanstva. Zomrel obklo
pený svojim i mníchm i v nedeľu 11. novembra r. 826 
(ako 68-ročný). Jeho sviatok v našej cirkvi slávime v 
deň jeho smrti —  v deň jeho narodenia sa pre nebo.

Pre sv. Bažila Veľkého (329— 379) — jediným pra
vidlom pre život je Sväté písm o (jedine oň sa opieral, 
keď písal svoje Pravidlá pre mníchov); sv. Teodor 
Studita (759— 826) sa opiera predovšetkým o Tradí
ciu, predovšetkým tú, ktorá vychádza z koinobitic- 
kého (spoločného) života mníchov, ktorí žili podľa 
pravidiel sv. Bažila Veľkého. Podľa sv. Teodora, 
mníšska dokonalosť spočíva v plnení a pochopení 
„príkazov O tcov“ .

Pri písaní svojho Ústavu vychádzal z Asketickej 
tvorby sv. Bažila Veľkého. Niektoré body sú doslovne 
prepísané. Iné sú podané jeho vlastnými slovami. I 
vo svojich vlastných výrokoch vo svojich Poučeniach 
mníchom, sa veľm i často odvoláva na sv. Bažila Veľ
kého (a tiež na iných Svätých Otcov Cirkvi).

Vo svojej duchovnej Záveti, ktorú napísal tesne 
pred svojou smrťou, pre všetkých svojich mníchov, 
ktorí žili po rôznych monastieroch napísal v prikáza
niach Igumenovi (13) doslovne toto: „Nenarušuj 
zákony a pravidlá Svätých Otcov, a predovšetkým 
Božieho a Veľkého Bažila . .

Prepodobný Teodor Studita v podstate prispôsobil 
pravidlá sv. Bažila na svoju dobu.

Napísal a zložil mnohé kánony a trojpiesne, ktoré 
sa spievajú ešte i dnes v našej pôstnej Triode. Veľmi 
dôležité z teologického hľadiska sú jeho dogmatické 
Slová o úcte k sv. ikonám. Napísal veľké množstvo 
Poučení. Nachádzajú sa v tzv / Veľkom zborníku 
Poučení (Obsahuje 254 Poučení —  kázní) a v tzv. 
Malom Zborníku (obsahuje 135 Poučení).

Vladim ír Mariánsky, OSBM
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íf Mária, Matka Božia
Mária, Matka Božia.

Ty si naša dobrá Mať.
Ja ťa chcem, a stále 

budem vrúcne milovať.

Ty nás stále ochraňuješ 
a stále nám pomáhaš.

Ja budem žiť stále s tebou, 
naša milovaná Mať.

Tvoje oči milo žiaria 
ako hviezda na nebi.

Tvoje srdce plné lásky, 
dávaš ľuďom na zemi.

Miluješ aj ľudí hriešnych, 
ktorí sa ti rúhajú.

Buď im stále na pomoci, 
nech sa k Bohu vracajú.

Ich duše sú plné hriechov, 
ale ich to nebolí.

Obráť ich na dobrú cestu, 
aby v Boha verili.

Potešuješ ľudí chorých, 
ktorí trpia v bolestiach.

Za to všetko ďakujem ti, 
moja drahá, Božia Mať.

L

Viera Surinčáková, 
žiačka VI. tr. ZŠ 

Krásny Brod ii

i

Prečo ľudia nevedia, 
kedy umrú

Za tých zlatých čias všetci ľudia vedeli, kedy umrú, ale 
nejeden človek sa pred  smrťou už o nič nestaral.

Taký bol aj starý pastier, ktorý mal už deväťdesiatdeväť 
rokov a deväťdesiatdeväť dní.

Ide raz Pán Boh popri lese a vidí, ako pastier podpaľuje 
stromy a do ohňa kladie hrniec.

—  Čože to robíš, čože to stváraš, priateľu?
—  Hrejem  si vodu, idem sa trochu umyť, oholiť.
—  A či ti nestačí kôpka dreva, musel si podpáliť celý les?
—  M ne je to jedno, lebo zajtra umriem, dnes sa už chys

tám.

—  Keň si taký, neum rieš ešte, a kedy umrieš, nebudeš 
vedieť ani dňa, ani hodiny!

I  odišiel Pán Boh, a keď  neskôr šiel zase tadiaľ, starec 
práve oral lesné zhorenisko a sadil mladé stromčeky.

—  Čože to robíš, čože to stváraš, priateľu?
—  Sadím stromčeky, z ktorých vyrastie nový les.
—  Veď si už starý a nedožiješ sa, kým stromčeky vyrastú 

a bude z nich hustý les.
—  Dožijem -nedožijem , ak sa ho nedožijem ja, dožijú sa 

ho m oje deti a vnúčatá.
—  N už vidíš, — povedal Pán Boh, ako je  dobre, že o svo

jej smrti nevieš vopred ani dňa, ani hodiny.
(Maroš Madačov)

Vyliečiť srdce môže jedine Ten...
„ Vyliečiť srdce môže jedine Ten, Ktorý stvoril naše srdcia a 

pozná všetky naše skutky. On (jediný) môže vôjsť do nášho 
svedomia, dotknúť sa srdca a potešiť dušu. Ak On nepoteší 
naše srdcia, sú zbytočné a márne všetky útechy zo strany 
ľudí... A naopak, keď Boh nás potešuje a uspokojuje, hoci 
nám ľudia budú tisíckrát škodiť, nebudú schopní nám nijako 
uškodiť, pretože keď Boh posilní naše srdce, nikto ho nebude 
môcť vyviesť z  rovnováhy.“

(Sv. Ján Zlatoústy ( f  407), Besedy o pokání IV., 4, 304. 
Vybral V. M.)

Z l i s t o v
Gréckokatolícky zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pôsobí pri 

chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach, sa aktívne zúčastnil 
pri bohoslužbách aj pri nedávnej návšteve Svätého Otca Jána 
Pavla II. v Maďarsku. Tento 40-členný zbor donedávna pracoval 
pod vedením generálneho vikára o. Vojtecha Boháča. Avšak 
vzhľadom na to, že bol poverený iným poslaním a preložený do 
Sabinova, vedenie zboru prevzal nový dirigent. Mladý ambiciózny 
dirigent Šimon Marinčák veľmi snaživo pripravoval zbor na stret
nutie so Svätým Otcom. Účinkoval pri pontifikálnej sv. liturgii 
východného obradu na mariánskom pútnickom mieste v Máriapó- 
či.

Na tejto sv. liturgii spievali zbory z Prešova, Bratislavy, ale aj z 
Oradey (Rumunsko), Užhorodu a samozrejme domáce zbory. Bol 
to veľkolepý 300-členný chór. K zdarnému priebehu prispelo aj 
dobré počasie.

Na tomto stretnutí so Svätým Otcom bol prítomný prešovský 
biskup Mons. Ján Hirka a košický biskup Mons. Alojz Tkáč, pre
šovský gen. vikár o. Vojtech Boháč, kňazi, rehoľné sestry z rádu 
sv. Bažila Veľkého a sestry služobnice nepoškvrnenej Panny 
Márie, ako aj kňazi západného obradu. Spomedzi zúčastnených 
asi 100 našich veriacich dostalo sv. prijímanie z rúk Svätého Otca.

Svätý Otec, tak ako vždy pri svojich cestách, aj tu sa zastavil pri 
veriacich, kde osobitne pozdravil najmä chorých. Medzi darmi, 
ktoré dostal Svätý Otec, bol aj dar od gréckokatolíkov zo Sloven
ska — farebná váza.

Táto návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. bola jeho prvou 
návštevou u našich južných susedov. Veľmi očakávaná, a treba 
dodať, žê  organizačne precízne pripravená.

Mária T o m á š o v á  
Košice
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•  Asi 1,3 milióna veriacich z celého sveta privítalo v 
auguste t. r. Svätého Otca Jána Pavla II. pred jasnohor- 
ským kláštorom v Čenstochovej v Poľsku. Slávnostnú sv. 
liturgiu spolu s pápežom slúžilo 2000 kňazov a bola 
vyvrcholením 6. svetového dňa mládeže (Slov. denník).

•  Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý bol v auguste t. r. na 
päťdňovej pastierskej návšteve v Maďarsku, v nedeľu 18. 
augusta navštívil známe pútnické mestečko Máriapóč pri 
hraniciach s Rumunskom a Ukrajinou. Tam pod šírym 
nebom blízko baziliky z 18. storočia so zázračnou ikonou 
Panny Márie odslúžil sv. liturgiu podľa gréckokatolíckeho 
obradu. Zúčastnili sa na nej desaťtisíce veriacich, najmä 
zo Slovenska, Rumunska a Ukrajiny (Slov. východ).

•  Na mimoriadnom zasadnutí Biskupskej synody o 
Európe, ktorá sa uskutoční v Ríme v dňoch 28. novembra 
až 14. decembra t. r., budú Biskupskú konferenciu ČSFR 
zastupovať títo biskupi: ThDr. František Tondra, spišský 
biskup a predseda Biskupskej konferencie ČSFR, Miloslav 
Vlk, pražský arcibiskup, Vojtéch Cirkle, brniansky biskup, 
ThDr. Josef Koukl, litoméŕický biskup, Rudolf Baláž, ban
skobystrický biskup, a Ján Hirka, prešovský biskup (KN).

•  Patriarchu Alexeja II., najvyššieho predstaviteľa 
Ruskej pravoslávnej cirkvi, pozval Svätý Otec na mimo
riadnu Biskupskú synodu o Európe, ktorá bude t. r. v Ríme 
(Kat. týdeník).

•  Na počesť novovymenovaného kardinála Alexan
dra Todea, arcibiskupa z Blaje, hlavy gréckokatolíckej cirk
vi v Rumunsku, bola v katedrále v Bukurešti slávnostná 
bohoslužba, na ktorej sa zúčastnil aj rumunský predseda 
vlády Petre Roman a ďalší vysokí vládni činitelia. Prítomní 
boli všetci rumunskí biskupi a apoštolský nuncius (Kat. 
týdeník).

•  Na zasadnutí komisie na vydanie katechizmu pre 
všeobecnú cirkev, ktoré sa konalo vo Vatikáne, vyslovil 
Ján Pavol II. prítomným kardinálom a biskupom želanie, 
aby katechizmus vyšiel čo najskôr, ak to bude možné, už 
roku 1992. Redakčný výbor zložený zo 7 biskupov a jed
ného sekretára spracuje nový návrh (k pôvodnému návrhu 
prišlo asi 25 000 námetov na zlepšenie) už od októbra t. r. 
(KN).

•  Pri príležitosti osemstého výročia narodenia sv. 
Kláry z Assisi začali v Ríme nakrúcať televízny film o jej 
živote. Postavu zakladateľky rehole klarisiek stelesňuje 
Laura del Vecchio. Všetci predstavitelia hlavných úloh 
budú vo filme o „svojej svätici“ účinkovať bezplatne. Pius 
XII. totiž vyhlásil sv. Kláru v r. 1958 za patrónku televízie 
(KN).

•  Prvý film sovietskej produkcie o Ježišovi Kristovi 
bol predstavený na moskovskom filmovom festivale. Auto
rom tohto filmu, ktorý je orientovaný na Jánovo evanjelium, 
nesie názov „Pustyňa“ (Púšť). Väčšina účinkujúcich vo 
filme nie sú herci z povolania (Kat. týdeník).

•  Izraelskí archeológovia objavili severne od Jericha 
zbytky Archelaovho paláca. Tento palác dal krátko pred 
naším letopočtom postaviť syn Herodesa Veľkého. O 600 
rokov neskoršie bol v jeho blízkosti postavený byzantský 
chrám, ktorého pozostatky boli teraz tiež znovuobjavené 
(Kat. týdeník).
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Medzi najpamätnejšie farnosti a eparchiálne pútnické 
mariánske miesta kde prichádzajú naši veriaci patrí aj Či rč .  
Pod vzácnym a pamätným obrazom presvätej Bohorodičky sa 
zišlo v nedeľu 1. septembra takmer desaťtisíc veriacich, 
medzi ktorými boli aj pútnici z Poľska. Prišli, aby na tomto 
posvätnom mieste v lone nádhernej prírody v blízkosti 
poľských hraníc poďakovali pred milostivým obrazom Božej 
Matky za jej ustavičné orodovanie a prosili o ďalšiu ochranu 
v každodennom živote.

Pobožnosti a sv. liturgie ku cti preblahoslavenej Panny 
Márie prebiehali prakticky nepretržite od soboty popoludnia. 
Vyvrcholením bola slávnostná sv. liturgia v nedeľu na 
mariánskej hore, ktorú za účasti ďalších kňazov slúžil o. Voj
tech B o h á č ,  generálny vikár prešovskej eparchie a ktorý 
zároveň predniesol aj slávnostnú homíliu. V jej úvode tlmočil 
prítomným pozdrav od otca biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý 
bol v tom čase na návšteve USA a Kanady. V ďalšej časti 
homílie poukázal na význam a duchovné korene mariánskej 
úcty, jej hĺbku a rozmer v živote veriaceho človeka dnešnej 
doby. Na záver odpustovej slávnosti sa k prítomným prihovo
ril správca farnosti Čirč o. ThDr. Miron P o d h a j e c k ý .

Ako povedal, čím viac lásky a dobra bude v nás, tým viac 
pokoja, vnútorného šťastia a vzájomného porozumenia bude 
v medziľudských vzťahoch, v našich rodinách, medzi manžel
mi, rodičmi a deťmi. Jednou z ciest je naša modlitba k pre
svätej Bohorodičke.

Stretnutie na mariánskej hore bolo ukončené pápežskou 
hymnou a mnoholitstvijem Svätému Otcovi, nášmu otcovi 
biskupovi Jánovi, všetkým kňazom, veriacim, ich rodinám a 
príbuzným. Účasť na odpuste obohatila a povzbudila srdce i 
dušu všetkých jeho účastníkov.

dr. Peter K r a j ň á k

•  Štyridsať rokov od kňazskej vysviacky (12. 8.1951) musel 
čakať pozdišovský rodák o. Ján L e š o, pôsobiaci ako misio
nár v Kanade, na svoju prirmčnú sv. liturgiu. Keďže v Pozdi- 
šovciach mu to nebolo umožnené, slávnosť sa vďaka pocho
peniu otcov redemptoristov uskutočnila v chráme Svätého 
Ducha v Michalovciach.

Na snímke Jána Popríka ho vidíme z privítania pred sv. 
liturgiou.



Naši jubilanti

i i l i i l  iiii? o  i v o t 3  e p a r  c h i e

V tomto mesiaci si svoje kňazské jubileum — 25 rokov 
od ordinácie (20. 11. 1966) pripomína o. Mikuláš Pr u-  
ž i n s k ý  , správca farnosti Becherov, okr. Bardejov.

Spomeňme si na jubilujúceho duchovného otca vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Kronika otca biskupa
Dňa 3. augusta 1991 J. E. Mons. Ján H i r k a, prešovský 

biskup, navštívil farnosť Beloveža (okr. Bardejov), kde slú
žil sv. liturgiu a posvätil zvnútra obnovený chrám. Pri tejto

príležitosti pozdravil miestneho duchovného o. Alfonza 
Bočka, ktorý sa dožil 50 rokov života, a jeho otca, kňaza na 
odpočinku, ktorý sa dožil 75 rokov svojho života. — Dňa 4. 
augusta 1991 slúžil slávnostnú sv. liturgiu na odpuste na 
Bukovej hôrke (okr. Svidník). — Dňa 10. augusta 1991 v 
Kojšove, miestneho duchovného o. Milana Mojžiša uviedol 
do funckie okr. dekana pre okres Spišská Nová Ves. — 
Dňa 11. augusta 1991 viedol slávnostné bohoslužby na 
mariánskom odpuste v Klokočové (okr. Michalovce). — 
Dňa 15. augusta 1991 v Prešove viedol poradu okr. deka
nov. — Dňa 18. augusta 1991 navštívil Maďarsko, kde na 
mariánskom pútnickom mieste Mariápóč koncelebroval pri 
sv. liturgii, ktorú slúžil Svätý Otec Ján Pavol II. — Dňa 25. 
augusta 1991 slúžil slávnostnú liturgiu na odpuste v Ľuti- 
ne. Spolu s ním slúžili: Mons. Ivan Semedy, biskup z 
Užhorodu, Mons. Szilárd Kerestesz, biskup z Maďarska a 
Mons. Thomas Dolinay, biskup z USA. Tohtoročný marián
sky odpust sa konal pri príležitosti 140. výročia zjavení na 
Ľutinskej hôrke. — Dňa 26. augusta 1991, v sprievode 
ceremoniára o. Vladimíra Tomka, odišiel na návštevu USA 
a Kanady.

' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -N.

Úmysel Apoštolátu modlitby na november

1. Všeobecný úmysel Svätého Otca: Aby si všetci 
vzali k srdcu úctu k prírode a jej ochranu.

2. Misijný úmysel Svätého Otca: Aby kresťania 
žijúci v krajinách postihnutých vojnou boli tvorcami 
pokoja.

3. Úmysel Biskupskej konferencie Slovenska:
Aby Pán čím skôr vyslobodil duše v očistci z ich utrpe
nia.

Srdce Ježišovo, prijmi do'svojej slávy všetkých zos
nulých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky.

Prebudenie vo Svite
Donedávna trpeli veriaci podtatranského mestečka S v i t  

duchovný pôst. V meste, v ktorom spolunažívajú veriaci kato
líckej cirkvi obidvoch obradov s evanjelikmi, chýbalo cen
trum náboženského života — kostol. Dnes je už celkom iná 
situácia. Svit má svoj nový, priestranný chrám, ktorý dňa 6. 
júla t. r. posvätil J. E. kardinál Jozef To  m k o z  Ríma.

Chrámový komplex je riešený tak, že má dva samostatné 
kultové priestory, ktoré využívajú veriaci katolíckej i evanje
lickej cirkvi. Každý, kto sa zastaví vo Svite, má tu možnosť 
vidieť ekumenizmus v praxi, po ktorom toľko voláme.

Gréckokatolícki veriaci sa na svoje bohoslužby schádzajú 
v kaplnke, ktorá priťahuje návštevníka svojou originalitou a 
interiérovou výzdobou (viď snímku). Dominantou kaplnky je 
vo svätyni nad bohostánkom zavesený, mohutný drevený 
kríž. Zlatom ho dekoroval, a v peknom východnom štýle 
vymaľoval majster P. Nedoroščík z Prešova. Umelecká 
výzdoba dvierok na bohostánku je z rúk toho istého autora. V 
strede sa vyníma nápis Chlieb života, lemovaný po okraji

biblickými motívmi. Keďže patróni kaplnky sú sv. Cyril a 
Metod, vznikla potreba ich dôstojného zobrazenia. Na to sa 
podujal akad. maliar M. Flaugnatti. Znova vo východnom štýle 
namaľoval na ľavú stenu kaplnky postavy obidvoch bratov zo 
Solúna. Použil techniku secco-fresko (na suchú omietku), 
čím farebné tóny dostali vysokú jasnosť. Sv. Cyril je oblečený 
v mníšskom rúchu, sv. Metod v rúchu biskupskom. Tváre obi
dvoch bratov sú vyobrazené asketicky. Nad ich hlavami je 
byzanstká trojkopulová architektúra, zakončená slovenským 
dvojramenným krížom, ako symbol spojenia vtedajšej Byzan
cie so Slovenskom. Vo vrchnej časti sú dve hviezdy ako sym
boly svetla evanjelia a kultúry, ktoré našim predkom zažali sv. 
Cyril a Metod.

Patrocínium kaplnky je znakom, že gréckokatolícki veriaci 
vo Svite pri svojom prebudení nezabudli na úctu k slovan
ským apoštolom a svoju budúcnosť vložili práve pod ich och
ranu.

o. Michal H o s p o d á r ,  Poprad
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Nezabúdajme.Spolok
SV. Cyrila a Metoda (K výročiu 80. rokov od smrti ThDr. Jána Vályiho,

biskupa prešovskej eparchie

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 šesťdesiatym narodeninám blahoželáme:

Kornélii Sokolovej z Michalian, Márii Kopcovej zo 
Zemplínskej Teplice, Margite Polačovej zo Sirníka, Mikulá
šovi Jenčekovi z Ďačova, Jurajovi Bereščíkovi z Horoviec, 
Márii Karafovej z Červenej Vody, Jozefovi Šoltésovi z 
Nového Ruskova, Filoméne Žužovej zo Zbudze, Michalovi 
Hreňovi z Komároviec, Jánovi Varmed’ovi z Ruskoviec, 
Konštantínovi Molčánimu z Košíc, Jozefovi Tomovi st. z 
Kazimíra, Anne Kaliňakovej zo Svidníka, Alojzovi Brindzá- 
kovi z Hlinného, Angele Bodajlovej z Michaloviec, Jurajovi 
Litvákovi z Novosadu, Júliusovi Juhásovi zo Šejkova, 
Helene Kriškovej z Falkušoviec, Anne Romanovej z 
Trnavy pri Laborci, Johane Semanovej z Kysty, Márii Ľaľo- 
vej z Topole, Márii Rudraškovej z Topole, Anne Bestercio- 
vej zo Sečoviec, Helene Romanovej zo Sirníka, Anne 
Borovskej z Nového Ruskova, Márii Semanovej z Jastra
bia, Márii Olexovej z Dúbravky, Anne Virikovej zo Sečo
viec, Jánovi Slávikovi z Koňuše, Júlii Jurkovej z Nového 
Ruskova, Márii Tirpákovej z Malčíc, Anne Harčarovej z 
Hrane, Anne Gavaľovej z Trhovišťa, Michalovi Vojčekovi z 
Giraltoviec, Márii Ihnátovej z Jastrabia, Michalovi Ivaničovi 
z Vojčíc, Tomášovi Kmecovi zo Zdoby, Márii Tréfašovej 
ml. z Breziny, MUDr. Andrejovi Kalaninovi z Košíc, Verone 
Dankovej z Hriadok, Kataríne Bretzovej z Ľubice, Mikulá
šovi Hind’ošovi z Michaloviec, Helene Zelinkovej z Voliče, 
Jánovi Jalčovíkovi z Hatalova, Jánovi Sabolovi z Michalo
viec, Márii Kolesárovej z Nižnej Rybnice a Helene Červe- 
ňakovej z Fulianky.

Mnoho rokov — šťastných rokov!
Ján P o p r í k, Strážske

Príčina, prečo  sm e sa ešte nestali svätými je , že sm e 
nepochopili, čo znam ená m ilovať (M iriam Terézia Dem - 
janovičová)

Prečo nechcem e trpezlivo znášať a j dlhšie trápenia, keď  
vieme, že nám zadovážia večná radosť (Sv. František Sale- 
ský)

Jednou z významných osobností, ktoré sa nezmaza
teľne zapísali do histórie nášho biskupstva je aj v poradí 
štvrtý biskup prešovskej eparchie ThDr. Ján V á l y i  
(1837— 1911). 19. novembra t. r. si pripomíname 80 rokov 
od jeho smrti. Svojou prácou, úsilím o rozvoj zvereného 
biskupstva a starostlivosťou o veriacich sa stal dôstojným 
nasledovníkom svojich významných predchodcov bisku
pov Gregora Tarkoviča a Jozef Gaganca a zároveň sám 
dôstojným predchodcom svojich nástupcov na biskup
skom stolci, mártýrov, biskupov Pavla P. Gojdiča a ThDr. 
Vasila Hopku.

Narodil sa 22. septembra 1837 v maďarskom Óvencsel- 
lóne. Po ukončení strednej školy vo Veľkom Varadíne 
pokračoval v štúdiu teológie v Užhorode a vo Viedni. Kňaz
skú chirotóniu prijal z rúk biskupa Jozefa Gaganca 26. 
októbra 1865. Určitý čas pôsobil na biskupskom lýceu v 
Užhorode ako profesor cirkevných dejín a kanonického 
práva. Biskupskú vysviacku prijal 15. júla 1883. Od prvej 
chvíle príchodu do Prešova ho ľud prijal s láskou a stal sa 
svojim veriacim ich skutočným duchovným otcom.

Vo vzácnej, zachovanej pamätníci pod názvom EMLÉ- 
KEZZUNK!. . . 1837— 1991 SPOMÍNAJME! . . .  od autora 
dr. Mikuláša Beskyda vydanej k spomienke úmrtia biskupa 
ThDr. Jána Vályiho sú výstižne charakterizované jeho 
osobné vlastnosti a celoživotná činnosť. Ako píše jeho 
súčasník, biskup Vályi sa v svojom živote zriekal pohodlia 
a materiálnych výhod v záujme pomoci iným. Štedro pod
poroval siroty, ovdovelých, chorých, chudobných študen
tov, prispieval na výstavbu a obnovu kostolov, podporoval 
rozvoj kultúry a školstva. Kto v ňom videl nepriateľa, kla
mal sám seba. O svojich kňazoch sa vyjadroval s láskou. 
Známe sa stali jeho slová: Moji kňazi sú síce chudobní, ale 
so zlatým srdcom. Vedel byť aj prísny a náročný, ale z jeho 
očí vyžarovala dobrota. Biskupa Vályiho pripomína v Pre- 
šove veľa objektov. Bol zriaďovateľom a dal postaviť (na 
Stromoradí) známy Učiteľský ústav, Alumneum, Dievčen
ský internát (terajšia Švermova ul.), Kňazský seminár a 
ďalšie objekty.

Za jeho činnosť a zásluhy o cirkev mu bol Svätou Stoli
cou udelený titul rímskeho grófa a preláta. Bol tiež vyzna
menaný kráľovským Rádom železného kríža I. stupňa. 
Dobové zábery z jeho pohrebu v uliciach Prešova predsta
vujú zástupy veriacich, cirkevných a svetských hodnostá
rov, ktorí sa prišli rozlúčiť a vzdať úctu tejto výraznej osob
nosti našej cirkvi. Telesné pozostatky biskupa J. Vályiho 
odpočívajú v krypte prešovského katedrálneho chrámu sv. 
Jána Krstiteľa.

JUDr. Peter Kr a j ň á k
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